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UNIDAS PELO SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 580,00, CUT E
CENTRAIS CONVOCAM MANIFESTAÇÃO PARA TERÇA (18)
Os dirigentes solicitaram audiência com a presidenta Dilma
para debater a continuidade da política de valorização

Em campanha unificada pelo aumento
do salário mínimo para R$ 580 e a ma-

nutenção da política de valorização, CUT,
Força Sindical, CGTB, CTB, NCST e UGT
se reuniram no último dia 11 e lançaram o
manifesto “R$ 580 já”, convocando mani-
festações em todo o país no próximo dia
18, terça-feira. Em São Paulo, o ato con-
junto será na Avenida Paulista, às 10h.

PAUTA DOS DERROTADOS - Para as
centrais, um mínimo de R$ 540, como foi
proposto pela equipe econômica do gover-
no, é pauta dos derrotados na eleição pre-
sidencial. Esse valor, afirma o documento,
“representa uma variação de apenas 5,88%
em relação ao valor anterior de R$ 510, in-
ferior até mesmo aos 6,47% apontados pelo
INPC, o que jogaria um balde de água fria
na política de valorização”.

PRESSÃO DAS RUAS - A mobiliza-
ção segue o chamado feito pela própria pre-
sidente Dilma, que, durante a campanha
eleitoral, declarou que “não é papel do go-
verno substituir o movimento social”, e to-
mar as decisões por ele. Além das mobi-

Abaixo, a íntegra do manifesto das
centrais sindicais, aprovado na últi-
ma terça-feira (11), em São Paulo.

A política de valorização do salário
mínimo, acordada pelo governo com as
centrais sindicais, é seguramente a
maior conquista do governo Lula, bene-
ficiando diretamente mais de 47 milhões
de trabalhadores, aposentados e idosos
com aumento real de 54,3%.

GANHO REAL- Este expressivo gan-
ho real representou avanços na distribui-
ção da renda e no combate às imensas
desigualdades sociais e regionais, êxito
que ficou evidenciado nos elevados índi-
ces de popularidade do ex-presidente e
que redundaram na eleição da presiden-
ta Dilma Rousseff. Seria um retrocesso
abandonar esta política de valorização.

Afinal, foi este aumento do poder
aquisitivo - que vitaminou o mercado in-
terno com o ciclo virtuoso do crescimen-
to, o que permitiu ao país enfrentar os
impactos negativos da crise externa com
a alavancagem da produção e do con-
sumo. Mais salário e mais emprego foi
a resposta do país contra o círculo vici-
oso do receituário neoliberal, de privati-
zação, arrocho e “ajuste fiscal”.

Na contramão de uma política exito-
sa, da qual também fez parte o fortale-
cimento do papel protagonista do Esta-

do e dos investimentos sociais, foi apre-
sentada recentemente pelo governo a pro-
posta de reajuste do salário mínimo para
R$ 540, o que representa uma variação
de apenas 5,88% em relação ao valor an-
terior de R$ 510, inferior até mesmo aos
6,47% apontados pelo INPC, o que joga-
ria um balde de água fria na política de
valorização. Por isso as centrais sindicais
reiteram a necessidade do aumento para
R$ 580, alavancando a economia nacio-
nal, ainda ameaçada pela guerra cambial
desencadeada pelos norte-americanos,
que continuam imersos na crise.

JUSTIÇA -  Ao mesmo tempo, alertam
para a importância da atualização da ta-
bela do Imposto de Renda. Sem esta cor-
reção, virariam fumaça os aumentos reais
de salário conquistados por inúmeras ca-
tegorias profissionais como bancários, co-
merciários, metalúrgicos, metroviários e
trabalhadores da informática, pois acaba-
riam mudando de alíquota e tendo majo-
rada a sua contribuição para a Receita.

As centrais também reiteram a neces-
sidade de uma política de reajuste para
as pensões e aposentadorias que rece-
bem acima do salário mínimo, e defendem
o repasse de 80% do índice a ser conce-
dido para o salário mínimo, a fim de que
comecem a ser saneadas injustiças his-
tóricas cometidas contra o segmento.

Assim como no auge da crise diver-
sos setores empresariais – como as
montadoras – foram beneficiados com
isenções fiscais, acreditamos que é che-
gado o momento do governo federal olhar
com mais atenção e sensibilidade para
os trabalhadores. Corte de gastos públi-
cos, arrocho do crédito e congelamento
do salário – especialmente o do mínimo,
como propostos pela equipe econômica,
é tudo o que o país não precisa.

NEGOCIAÇÃO - Temos a convicção
de que a mobilização unitária das cen-
trais ajudará a abrir as negociações com
o governo, a fim de assegurarmos que os
compromissos assumidos durante a
campanha eleitoral sejam plenamente
materializados e o país reafirme a sua
opção desenvolvimentista, com justiça
social e distribuição de renda. Da mes-
ma forma, queremos reforçar os canais
de diálogo com os parlamentares, com o
intuito de efetivar o que for acordado pe-
las centrais com o governo.

Mais do que números, o que está em
jogo é um projeto nacional que descortine
um futuro onde caibam todos e todas, e
onde o trabalho seja valorizado como gera-
dor de riqueza e de esperança.

Quintino Severo – CUT; Paulo Pereira – Força
Sindical; Wagner Gomes – CTB; Antonio Neto –
CGTB; Luiz Gonçalves - NCST; Ricardo Patah – UGT

lizações nas ruas em
diversos estados e no
Congresso Nacional,
os dirigentes sindi-
cais também solicita-
ram formalmente
uma audiência com a
presidente, quarta-fei-
ra (12), quando entre-
garam o manifesto
ao ministro das Re-
lações Institucionais,
Luiz Sérgio.

PROJETO DE
PAÍS - Lembrando
que diversos setores da economia foram
beneficiados com cortes de impostos e
incentivos, o secretário geral da Central
Única dos Trabalhadores (CUT), Quintino
Severo, ressaltou que os trabalhadores
querem o mesmo tratamento dado aos
empresários. “Mais do que valores, esta-
mos falando de um projeto de país, de de-
senvolvimento com justiça social e distri-
buição de renda”, frisou.

PROTAGONISMO - Ao final da reunião
os sindicalistas deram entrevista coletiva,
onde repudiaram as concepções que vêem
o salário como inflacionário, rechaçaram o
ajuste fiscal e reiteraram a importância do
papel do Estado e dos investimentos pú-
blicos para alavancar a economia nacional,
“ainda ameaçada pela guerra cambial de-
sencadeada pelos norte-americanos, que
continuam imersos na crise”.

Quintino Severo (à esquerda), secretário geral da
CUT, na reunião com os dirigentes das centrais



A construção civil volta a ser o setor que mais vitaminará o crescimento
da massa salarial neste ano. Com o impulso do mercado imobiliário

e a retomada dos investimentos em infraestrutura, a massa salarial da
construção aumentou 18,2% acima da inflação de janeiro a novembro
de 2010 na comparação com o mesmo período de 2009. Nos segmentos
de serviços, por exemplo, a alta está na casa de 8% e na indústria, o
avanço é de apenas 4,3%. Os números fazem parte de levantamento
realizado pela Tendências Consultoria Integrada com base nas
informações da Pesquisa Mensal de Emprego (PME).

O desempenho da construção ocorre em cima de uma base elevada -
de 2007 a 2009, a massa salarial do setor já tinha aumentado quase
30%. A dificuldade em encontrar pessoal especializado - fruto dos anos
neoliberais de contração econômica e corte nos investimentos - empurra
para cima os ganhos dos trabalhadores do setor, que têm conseguido
reajustes elevados, num quadro em que as empresas disputam os
melhores empregados, oferecendo salários mais altos.

Além do crescimento do crédito habitacional, o economista Sérgio
Mendonça, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), acredita que os sólidos investimentos em
infraestrutura também têm peso importante para explicar o aumento do
emprego e da renda no setor. O investimento público tem aumentado
bastante, com o melhor desempenho na execução do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e de obras realizadas por Estados.

CONSTRUÇÃO IMPULSIONA ALTA DA MASSA SALARIAL NO PAÍS

2011 é um ano decisivo para a Copa do Mundo da FIFA no Brasil e para a ação
das entidades de trabalhadores da construção. É quando teremos a divulgação de
informações mais precisas sobre tudo o que está sendo preparado para a grande
festa do futebol que acontecerá em nosso país, em 2014.

A previsão é de que as obras nos três dos 12 estádios que receberão os jogos
sejam iniciadas até o fim do primeiro semestre de 2011. Também serão definidos os

locais que receberão as partidas da Copa das Confedera-
ções da FIFA e o calendário de jogos da Copa do Mundo .
Com base nestes dados, o movimento sindical das regiões
envolvidas ganha novo impulso e responsabilidade, uma
vez que as empresas serão obrigadas a negociar com as

entidades representativas não só questões salariais, mas
de saúde e segurança no trabalho, entre outros pontos que

envolvem os direitos dos operários.
Até o final de janeiro, a gerência de Centros de Treina-

mentos de Seleções (CTS) fecha a relação de candidatos a
sediarem os CTS na Copa do Mundo da FIFA. Os
locais serão vistoriados e posteriormente pré-sele-
cionados de 80 a 90 CTS. Os Campos Oficiais de
Treinamento (COT) e hotéis oficiais também obe-
decerão a mesma regra.

Setor registra crescimento da massa salarial 18,2% acima da inflação contra 8% dos serviços e 4,3% da indústria

Vitaminado pelo crédito habitacional e obras de
infraestrutura, setor amplia empregos e salários

BRASIL É O 13º MAIOR FORNECEDOR DE MÓVEIS DO MUNDO
O consumo de móveis no Brasil regis-

trou o seu pico no ano de 2010, com um
forte crescimento do consumo nas gran-
des cidades, sobretudo nas Regiões Sul
e Sudeste, notadamente em São Paulo,
o maior mercado consumidor do país. E
as estimativas são de crescimento CSIL
na faixa de 3-4% (em termos reais) do ano
de 2011 e 2012.

Conforme dados divulgados pela indús-
tria, a produção de móveis no país cres-
ceu mais de US$ 5 bilhões em 2009 -
ampliando o ritmo em 2010 -, e o setor
pode contar com cerca de 15 mil micro e
pequenas empresas espalhadas no país,
principalmente nas regiões produtoras do
Sul e Sudeste. Com tal crescimento sus-
tentado, o país é o 13 º maior fornecedor
mundial de móveis.

Entre as empresas líderes está a
Itatiaia (Cozinhas, Ubá), Todeschini (Co-
zinhas, Bento Gonçalves), Bertoloni, Aurus
Industrial / Giroflex (Office, São Paulo),
Bortoloni, (escritório, Garibaldi), Moval (mo-
bília de quarto, Arapongas), Santos Andirá
Indústria de Móveis (mobília de quarto,
Andirá) e também Florense, Rudnick,
Movel e Telasul.

Além do crescimento acelerado da
economia brasileira nos últimos anos, há
uma expectativa que o setor moveleiro
continue de vento em popa em 2011. As
projeções otimistas se devem a fatores
como a elevação do poder de compra da
população - sendo mantida a política de
valorização do salário mínimo -, maior vo-
lume de construção de habitação e au-
mento da oferta de pranchas para móveis.

2011 É ANO CHAVE PARA A COPA DO MUNDO DE 2014

O número de autos de infração emi-
tidos em fiscalizações da Superinten-
dência Regional do Trabalho e Empre-
go do Amazonas no setor de constru-
ção civil cresceu 113% entre 2008 e
2010, em comparação com os três anos
anteriores, de 2005 a 2007.

Conforme a Superintendência o se-
tor é um dos mais problemáticos, ten-
do recebido 15,31% de todas as ações
fiscais de Segurança e Saúde no Tra-
balho do Estado. O aumento do efetivo
de fiscais, que recebeu o reforço de 40
novos profissionais, foi decisivo para a
ampliação das fiscalizações e autua-
ções num setor que registra crescimen-
to do número de obras.

MAIOR FISCALIZAÇÃO -  “Aumen-
tou a fiscalização, mas também o nú-
mero de problemas. Em concorrênci-
as públicas, por exemplo, as empre-
sas diminuem o preço para se torna-
rem mais competitivas e descontam na
segurança ou não recolhendo encargos
do funcionário”, afirma o superintenden-
te Alcino dos Santos.

ALTA ROTATIVIDADE - Outro pro-
blema apontado pelo superintendente
é a alta alta rotatividade, que faz com
que os empregados fiquem expostos a
situações de risco e sem garantias.

SUPEREXPLORAÇÃO - Os proble-
mas mais comuns encontrados em
obras são falta de equipamento de pro-
teção individual, falta de registro em car-
teira, irregularidades no recolhimento de
encargos e no pagamento de hora ex-
tra e excesso de jornada de trabalho.

MULTA TRABALHISTA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO

AMAZONAS CRESCE 113%


