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CONTRA POLÍTICA TUCANA DE DESMONTE DO ESTADO, 5 MIL
SINDICALISTAS PAULISTAS ENTREGAM CARTA A MERCADANTE

 Cerca de cinco mil lideranças sindi-
cais de todas as centrais entregaram quin-
ta-feira (2), durante ato no Clube Juven-
tus, na capital paulista, uma Carta Com-
promisso ao candidato Aloizio Mercadan-
te, em que apresentaram propostas con-
cretas de enfrentamento ao pesadelo neo-
liberal que aterroriza o Estado há 16 anos,
com os sucessivos desgovernos tucanos.
Particularmente no último período, alerta
o documento, com uma administração em
completo “descompasso com o Brasil”.

ARTUR - “A classe trabalhadora está
aqui dando o seu recado contra os que
converteram São Paulo no Estado da pri-
vatização, do pedágio e da paulada nos
movimentos sociais”, declarou o presiden-
te nacional da CUT, Artur Henrique, frisan-
do a representatividade da manifestação
que contou com a presença de todas as
centrais. Na oportunidade, Artur também
reiterou o papel da unidade e da mobiliza-
ção dos sindicalistas para impedir qual-
quer retrocesso no plano nacional, já que
“alguns estão tentando criar factóides con-
tra a democracia, contra eleições limpas
e democráticas, para impedir a continui-
dade das mudanças expressas na candi-
datura de Dilma Rousseff”. Da mesma for-
ma que os movimentos populares impedi-
ram o golpe da direita e sua mídia contra
o governo do presidente Lula há alguns
anos, frisou Artur, hoje o espírito demo-
crático fala mais alto, fazendo ecoar o
“mexeu com Dilma, mexeu comigo”.

ENVOLVIMENTO - De acordo com as
centrais, em São Paulo se concentram as
forças mais conservadoras contra as mu-
danças que estão em curso no Brasil, o
que implica num nível maior de envolvimento
dos sindicalistas na disputa política e ideo-

lógica contra o retrocesso. “Privatizações,
terceirizações, pedágios e sucateamento
da máquina pública, entre outras, foram
políticas implantadas, cujo resultado tem
sido a piora nos serviços prestados à po-

pulação, sobretudo para os de menor ren-
da, com progressiva deterioração da edu-
cação e dos serviços de saúde e na cres-
cente perda de dinamismo econômico do
estado”, denuncia o documento.

Aloizio Mercadante ressaltou que tem suas raízes no movimento sindical, onde
aprimorou sua militância na luta pela redemocratização do país e contra a carestia,
frisando que a simples retirada de 25 milhões de homens e mulheres da linha da
pobreza por si só já seria uma grande obra realizada pelo governo Lula. O candidato
reforçou sua identidade com as propostas apresentadas pelos trabalhadores e
enfatizou que estará ao lado de Dilma, como esteve com Lula, para fazer com que
os novos ares que sopram no Brasil também arejem o Estado de São Paulo, ainda
governado para uma pequena elite, prejudicando a grande maioria. Mercadante su-
blinhou a relevância da educação pública para a superação das imensas desigual-
dades que ainda existem no Estado: “a aprovação automática assassinou o direito
dos estudantes a uma escola de qualidade, pois deixaram de ser avaliados, predo-
minando uma visão elitista, onde os professores não são tratados com dignidade,
mas com borrachada e arrocho salarial. Eles estão remando contra, na linha oposta
a que Lula está construindo no Brasil, contra a direção que Dilma vai imprimir”.

COMPROMISSO COM A CLASSE TRABALHADORA

Líderes cutistas Adi (esq.) e Artur Henrique (dir.) deram o tom no ato que lotou o Clube Juventus, na capital paulista

Maré vermelha contou com delegação de operários da construção
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CENTRAIS DEFENDEM POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO E UNIFICAM POSIÇÃO: R$ 560,00
CUT, Força, UGT, CTB. CGTB e NCST defendem a manutenção do acordo firmado com o governo

Em reunião no dia 1º de setembro em
São Paulo, CUT, Força, UGT, CTB,

CGTB e NCST reafirmaram seu apoio ao
acordo de valorização permanente do sa-
lário mínimo – firmado com o governo em
2007 - e definiram uma posição unificada
contrária à proposta de Orçamento Fede-
ral apresentada ao Congresso Nacional
pelo ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, que reajusta de R$ 510,00 para
R$ 538,15 o valor do mínimo em janeiro
de 2011 sem contemplar aumento real.

No documento, as centrais reafirmam
a importância de seguir em frente com a
política que tem se revelado determinante
para os avanços econômicos: “É de co-
nhecimento geral a importância do salário
mínimo para o enfrentamento das desigual-
dades sociais e regionais existentes; o seu
significado para os mais de 40 milhões de
trabalhadores brasileiros que dele depen-

MAIS DE 40 MILHÕES DE TRABALHADORES BRASILEIROS DIRETAMENTE BENEFICIADOS

Manifestando sua disposição pela
“abertura imediata de negociação com o
governo”, as seis centrais sindicais pro-
põem um “valor arredondado” de R$
560,00. O número é resultado da estima-
tiva da variação do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) de 2010 – apre-
sentada pelo próprio governo, de 5,52% -
que é o percentual de inflação do período,
utilizado para repor as perdas – somado à
média do crescimento econômico de 2006
a 2009 (Produto Interno Bruto), de 3,8%.

“O acordo firmado considerava a infla-
ção medida pelo INPC mais a variação do
PIB do ano anterior. Como em 2009 o PIB
registrou queda de 0,2%, isso comprome-
teria a política de valorização, fazendo com
que diante da situação excepcional, as
centrais venham propor uma adequação
para não comprometer o princípio de for-
talecimento do poder aquisitivo, que tem
sido um instrumento vigoroso de mobili-
dade social”, explicou Clemente Ganz Lú-
cio, diretor técnico do Dieese.

dem; os impactos positivos às mulheres,
aos jovens e beneficiários das políticas so-
ciais e a importância que tem no fortaleci-
mento do mercado interno, essencial para
o desenvolvimento soberano do país”.

RECUPERAÇÃO - Para o secretário ge-
ral da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), Quintino Severo, “a proposta reco-
loca no centro do debate a política de re-

cuperação salarial que vem ocorrendo des-
de 2003 e que não pode ser interrompi-
da”. “É uma questão de justiça diante da
existência de uma situação emergencial,
da excepcionalidade de um PIB negativo
como o de 2009, que fez com que o go-
verno tomasse inclusive medidas pontu-
ais de desoneração para incentivar a eco-
nomia no período”, acrescentou Quintino.

Em vez de se esconder da fiscaliza-
ção e apostar em terceirizados, uma em-
presa de Balneário Camboriú resolveu in-
vestir na segurança e valorização de seus
funcionários, colocando as fotos destes
trabalhadores no tapume da obra.

Na avaliação da Conticom/CUT, assim
como da Federação e do Sindicato, a em-
presa tornou-se um exemplo a ser segui-
do. Para os carpinteiros Valziniro e Silvano,
a iniciativa é muito boa, pois faz com que
se sintam valorizados, com muitos profis-
sionais amigos dizendo que gostariam de
trabalhar lá.

Paulo Roberto, do almoxarifado, avalia
que é uma grande inovação dar visibilida-
de a quem põe a mão na massa, porque
normalmente quem aparece são somente
os engenheiros e arquitetos.

CONSTRUTORA HOMENAGEIA SEUS OPERÁRIOS
COLOCANDO FOTOGRAFIAS NO TAPUME DA OBRA

BOM EXEMPLO EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

A Conticom saúda as diretorias dos Sin-
dicatos do Ramo recém empossadas em
Balneário Camboriú-SC, Angra dos Reis-
RJ e Sintrapav-PR, desejando um manda-
do de lutas e repleto de realizações.

PR, RJ E SC, EMPOSSAM
SINDICATOS CUTISTAS

A chapa encabeçada pela direção do
Sindicato de Bauru, no interior paulista,
obteve 97% dos 2.362 apurados nas elei-
ções do dia 26 de agosto. Parabéns pela
demonstração de unidade.

A taxa de desemprego no mês de julho recuou para 12,4%, frente aos 12,7%
registrados em junho e 14,8% de julho de 2009, informa a pesquisa Seade/Dieese
nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Sal-
vador e São Paulo e no Distrito Federal.

POSITIVO - O crescimento de 0,3% no nível de ocupação resultou da abertura
de vagas na Construção Civil (38 mil), Serviços (37 mil) e Indústria (20 mil). A Cons-
trução Civil (12,5%) e a Indústria (9,5%) registraram os maiores avanços. O rendi-
mento médio real variou positivamente, em junho, com elevação de 0,5%, para os
ocupados, cujo valor médio ficou em R$ 1.265.

O nível de ocupação cresceu, em julho, em Recife (1,9%), Porto Alegre (1,1%), e
Distrito Federal (0,6%); permaneceu estável em São Paulo , Belo Horizonte e Forta-
leza e teve leve redução em Salvador (-0,6%).

DIREÇÃO DE BAURU REELEITA
COM 97% DOS VOTOS VÁLIDOS

INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO PUXA ECONOMIA,
AUMENTA NÍVEL DE EMPREGO E REDISTRIBUI RENDA


