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7 DE OUTUBRO, DIA MUNDIAL PELO TRABALHO DECENTE
Passeata em São Paulo defende mais investimentos em saúde e segurança
no trabalho e sublinha relevância da política de valorização do salário mínimo
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O processo de crescimento da massa
salarial em curso no Brasil é positivo não
só para os trabalhadores, mas também
para a economia nacional, afirma o De-
partamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), em
reportagem publicada no jornal Valor Eco-
nômico, na quinta-feira (30).

AQUECIMENTO - “Vejo um ciclo virtu-
oso no aumento da massa salarial. Há um
chororô de alguns setores, devido ao au-
mento no custo da mão de obra, mas isso

DIEESE DESMENTE FIESP: AUMENTO REAL DE SALÁRIO AJUDA O PAÍS
é normal”, afirma o economista da insti-
tuição, Sérgio Mendonça.

RENDIMENTO -  A Pesquisa de Em-
prego e Desemprego do Dieese, divulgada
na quarta-feira (29), apontou que o rendi-
mento médio real (descontada a inflação)
dos ocupados em sete regiões do país
subiu 1,8% em julho, chegando a R$
1.289. Para os assalariados, o incremen-
to foi de 1,5%, com a renda atingindo R$
1.340. A massa salarial cresceu 1,9% para
os ocupados e 1,4% para os assalaria-

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Construção e Mobiliário de São Bento e Cam-
po Alegre, em Santa Catarina, reafirmou nas ur-
nas nos dias 15 e 16 de setembro, com chapa
única, a sua determinação cutista. Dos 815 vo-
tantes, 745 votaram na chapa da CUT. Airton
Edson Martins de Anhaia foi reeleito presidente
da entidade para o período 2010/2014.

O presidente da Conticom/CUT e da
Fetracom-SC (Federação dos Trabalhadores da
Construção, do Mobiliário, da Madeira a Afins),
Vilmar Kanzler reforça o time de combatentes
do SIndicato no importante pólo moveleiro.

SÃO BENTO-SC: CUT NA
CABEÇA E NO CORAÇÃO

dos, “refletindo aumento do rendimento
médio real, uma vez que o nível de ocupa-
ção permaneceu relativamente estável”.

RIDÍCULO - No início da semana, o
presidente da Federação das Indústrias do
Estados de São Paulo (Fiesp) e da Com-
panhia Siderúrgica Nacional (CSN), Ben-
jamin Steinbruch, declarou que a “ques-
tão salarial será uma bomba de efeito re-
tardado” e ainda classificou a melhoria na
renda dos trabalhadores como “um exa-
gero se comparado ao resto do mundo”.

No próximo 7 de outubro, quinta-
feira, milhões de trabalhadores toma-
rão as ruas do planeta no Dia Mundial
pelo Trabalho decente, por emprego
e salário justo para toda nossa gen-
te. No Brasil, a CUT e as demais
centrais sindicais estarão nas ruas
para lutar por melhores condições de vida e traba-
lho, ampliando os laços de solidariedade e integração entre os povos.

A política de valorização do salário mínimo e o fortalecimento do papel do Estado
têm sido essenciais para o país superar a crise e combater as desigualdades, e
precisam ser aprofundadas para efetivar a justiça social.

Agora, é hora de ampliar direitos, reduzir a jornada de trabalho sem redução de
salário, combater a precarização e o trabalho infantil, garantir igualdade de oportu-
nidades e serviços públicos de qualidade. Para que isso ocorra, é preciso aumentar
os investimentos em políticas públicas e pressionar para colocar o setor financeiro
em sintonia com um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo, reduzindo as
taxas de juros e ampliando os recursos para o setor produtivo e para as áreas
sociais.

CONVOCAÇÃO DAS CENTRAISA
 CUT e as demais centrais voltam
às ruas da capital paulista na pró-

xima quinta-feira, 7 de outubro, no Dia
Mundial pelo Trabalho Decente.

De acordo com o secretário de Po-
líticas Sociais da Conticom, Luiz de
Queiroz, além de defender mais inves-
timentos em saúde e segurança no tra-
balho - para barrar a epidemia de le-
sões, mutilações e mortes-, e garantir
direitos sociais e trabalhistas, a ação
unitária vai fortalecer a ação do sindi-
calismo em defesa da valorização do
salário mínimo e de um Estado indu-
tor do desenvolvimento.

Em São Paulo, a concentração será
no Teatro Municipal, com os trabalha-
dores seguindo em passeata até a DRT,
na rua Martins Fontes (DRT), onde será
entregue documento das centrais.

CONVOCAÇÃO DAS CENTRAIS



O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil e Montagem do Espírito
Santo (Sintraconst-ES) comemorou, no
último sábado, 25 de setembro, seu ani-
versário de 55 anos de luta.

A festa, que reuniu mais de seis mil
pessoas, foi a 21ª realizada pela catego-
ria no Estado. Há 21 anos o Sintraconst
confraterniza com os trabalhadores as re-
alizações e conquistas da categoria. Este
ano, assim como em 2009, a festa acon-
teceu no SESI de Araçás, em Vila Velha.

FARTURA - O diferencial deste ano foi
a forma de servir o almoço. Foram monta-
das cinco estufas com arroz, feijão tropei-
ro, macarrão, maionese e churrasco ao al-
cance dos participantes que puderam se
servir à vontade. O Sindicato dobrou, em
relação ao ano passado, a quantidade en-
comendada de comida e bebida para aten-
der a todos com fartura.

“Trabalhamos para aten-
der até 12 mil pessoas. Por
isso, as seis mil que vie-
ram saíram bem satisfei-
tas”, comemorou o secre-
tário de Finanças, José Ma-
laquias de Queiroz, o Gi-
gantinho.

A organização também
foi fator de destaque deste
ano. Em todos os espaços
do SESI foram armadas
barracas que serviram pico-
lés, cachorros-quentes, al-
godão doce, água e refrige-
rante durante toda a festa.
Quem preferiu pela cerveja
gelada pode se deliciar comprando uma
lata por 2,00 reais e três latas por 5,00.

A alegria da criançada foi garantida por
uma estrutura exclusiva para elas: pula-
pula, cama elástica e distribuição de brin-

SINTRACONST-ES FESTEJA 55 ANOS DE LUTA E DE VITÓRIA
Mais de 6 mil pessoas participaram da comemoração ocorrida no dia 25 de setembro no Sesi de Araçás, em Vila Velha

quedos. Os rostos alegres ficaram pinta-
dos com a criatividade da equipe de di-
versão infantil. O som ficou por conta do
grupo de pagode Jeito Travesso que fez
os menos tímidos levantar poeira.

BRINDES - Todos os participantes pu-
deram concorrer a vários brindes. Foram
sorteados: ventiladores, sanduicheiras, bi-
cicletas, TVs, bolsas de informática e uma
moto 0 KM.  O pessoal levou para casa
presentes, alegria e a satisfação de sa-
ber que fazem parte de uma organização
que trabalha para defender os direitos e
os interesses de todos os trabalhadores
da construção civil.

SINDICALIZAÇÃO - As mesas de sin-
dicalização foram montadas dentro do
SESI e ficaram à disposição de todos
durante todo o dia. O portão de entrada
não ficou vazio por um minuto. Foram
muitos os trabalhadores que se sindicali-
zaram e passaram a fazer parte do corpo
de associados do Sintraconst.

Carioca, presidente do Sintraconst -ES

A Confederação Sindical dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras das Américas
(CSA), entidade do Continente a qual a
Central Única dos Trabalhadores do Bra-
sil é filiada, respondeu à tentativa de gol-
pe de Estado ocorrida na última quinta-
feira (30) na República do Equador, con-
vocando a mais irrestrita solidariedade.

Em documento, a CSA expressa:
1 - Condenamos a ação das forças

policiais e outras forças armadas do
Equador que desencadearam um quadro
de violência, que se configura em ação
golpista e que põe em risco as institui-
ções democráticas daquele país.

2 - Demandamos o respeito à integri-
dade física e psicológica do Presidente
Rafael Correa, sua imediata libertação e
o restabelecimento de suas funções à
frente do governo equatoriano.

CONFEDERAÇÃO SINDICAL DAS AMÉRICAS CONVOCA
SOLIDARIEDADE MILITANTE CONTRA GOLPE NO EQUADOR

Grupo Jeito Travesso pôs todo mundo para dançar

3 - Convocamos a comunidade inter-
nacional, a todos os governos das Améri-
cas e as instituições internacionais a se
pronunciarem em favor da democracia no
Equador e a respaldar o governo legítimo
encabeçado pelo presidente Correa.

4 - A CSA chama especialmente a que
se impeça a repetição de fatos que permi-
tiram a instauração do golpe de Estado em
Honduras e a consolidação de uma situa-
ção que contraria frontalmente a democra-
cia, a integração e a soberania na região.

5 - O movimento sindical das Améri-
cas se manterá alerta ante este novo aten-
tado contra a democracia em nossa re-
gião e se mobilizará em solidariedade ao
povo equatoriano, aos/às trabalhadores/as
e às instituições democráticas.

Víctor Báez Mosqueira
Secretário Geral Povo equatoriano com Rafael Correa
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