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CENTRAIS ARRANCAM ABERTURA DE NEGOCIAÇÃO PARA O
MÍNIMO E AFIRMAM: SEM AUMENTO REAL NÃO TEM ACORDO
Nova audiência com o governo na próxima quarta-feira. Agora é pressão total pela valorização do salário mínimo

A CUT insistiu durante audiência com
 representantes do governo Dilma

Rousseff na última quarta-feira (26), que
não vai fechar acordo com um salário mí-
nimo de R$ 545 e que a correção da tabe-
la do imposto de renda é assunto que
deve ser tratado separadamente, ou seja,
uma reivindicação não substitui a
outra. “Há muita confusão em tor-
no desse tema na imprensa e tam-
bém no governo. A CUT está co-
brando as duas coisas desde o iní-
cio, colocou as reivindicações na
mesa e não abre mão de uma se
receber outra”, afirma o presidente
nacional da CUT, Artur Henrique.

SOMA - Uma nova audiência
vai acontecer na próxima quarta,
dia 2 de fevereiro, em Brasília. A
CUT planeja realizar novas mobi-
lizações de rua até lá como forma
de pressionar o governo. Ao longo
do processo, é essencial que os
Sindicatos da Construção se somem ao
lado das demais categorias - e de todas
as centrais - para que o governo não re-
troceda na política de ganhos reais, uma
vez que teria reflexos muito negativos para
o desenvolvimento do país.

CUT, Força, UGT, CTB, CGTB e Nova
Central estão mobilizadas pelos R$ 580
por entenderem que os trabalhadores não
devem ser penalizados por conta de o PIB
em 2009 ter sido negativo.

Rosane Silva, Quintino Severo e Artur Henrique (CUT), Nelson Barbosa e Gilberto Carvalho: diálogo difícil

O salário mínimo, segundo a política
de valorização firmada em 2007 entre cen-
trais e governo Lula, é reajustado anual-
mente a partir da soma dos índices de
crescimento do PIB de dois anos anterio-
res e da inflação (PIB + inflação = aumento
do salário mínimo).

EXCEPCIONALIDADE – Porém, o au-
mento em 2011 deve ser estabelecido de
maneira diferenciada. “Cobramos excep-
cionalidade para o salário mínimo da mes-
ma forma como foram tratados de manei-
ra excepcional os empresários durante o
período da crise de 2008 e 2009. Diferen-
tes setores econômicos tiveram isenção
tributária e outras formas de incentivo. Por
que, então, os trabalhadores, que brava-
mente ajudaram o Brasil a atravessar a

crise com sucesso, deveriam ficar sem
aumento real agora?”, questiona Artur.

GARANTIA – Durante a reunião, a CUT
e as centrais obtiveram do ministro-chefe
da Secretaria-geral da Presidência, Gilber-
to Carvalho, a garantia de que o governo
não apresentará nenhum projeto ou pro-

posta de mudanças na legis-
lação trabalhista ou previden-
ciária sem antes debater com
o movimento sindical. Carva-
lho esteve acompanhado do
secretário executivo do Minis-
tério da Fazenda, Nelson Bar-
bosa, e do ministro do Traba-
lho e Emprego, Carlos Luppi.

“Muito se tem falado ulti-
mamente na desoneração da
folha de pagamentos, por
exemplo. Nosso dever é impe-
dir que qualquer coisa desse
tipo seja feita para beneficiar
apenas os empresários e pre-

judicar os trabalhadores”, explica o secre-
tário-geral da CUT, Quintino Severo.

MP – Gilberto Carvalho também afir-
mou aos dirigentes sindicais que a
presidenta Dilma pretende editar uma me-
dida provisória que garantirá a aplicação
da política de valorização do salário míni-
mo até o final de seu mandato, indepen-
dentemente do fato de o Congresso Naci-
onal não ter votado ainda o projeto de lei
referente ao tema.

A correção da tabela do IR, outra rei-
vindicação do movimento sindical, tem
como objetivo aumentar o número de as-
salariados que ficam isentos do pagamen-
to do tributo e diminuir o percentual a ser

pago pelos demais. As centrais reivindi-
cam 6,47% de correção da tabela do im-
posto renda. Com esse ajuste, estariam
isentos de pagar quem ganha entre R$
1647,43 e R$ 1753,85. Os trabalhadores

que recebem acima desse valor também
seriam beneficiados com um imposto
menor. "Se não houver correção da ta-
bela, será apropriação indébita", disse
Artur, durante a audiência.

NÃO CORRIGIR A TABELA DO IMPOSTO DE RENDA É APROPRIAÇÃO INDÉBITA

De Norte a Sul, trabalhadores pelos R$ 580, já!



SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL SE DESTACA EM 2010 COM
CRESCIMENTO DE 8,2%, APONTA PESQUISA SEADE/DIEESE
A construção civil manteve lugar de des-

taque entre os melhores desempe-
nhos econômicos de 2010, com cresci-
mento de 8,2% nas regiões metropolita-
nas de Belo Horizonte, Fortaleza, Porto
Alegre, Recife, Salvador e São Paulo e no
Distrito Federal, aponta a Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED) da Funda-
ção Seade e do Dieese.

DADOS - Conforme a pesquisa, na mé-
dia de 2010, a taxa de desemprego nes-
tas sete regiões que compõem o Sistema
PED ficou em 11,9%, com forte queda em
relação ao ano anterior, quando chegou a
14,0%. A redução da taxa originou-se da

Desemprego metropolitano fica em 11,9% nas sete regiões pesquisadas, com forte redução sobre o ano anterior
abertura de 765 mil postos de trabalho,
número muito superior ao de pessoas que
entraram no mercado de trabalho (347 mil).
Com isso o total de desempregados no
ano foi estimado em 2.620 mil, ou seja,
418 mil a menos que em 2009.

AVANÇOS - Todas as regiões pesquisa-
das registraram recuo na taxa de desem-
prego, com destaque para Porto Alegre -
onde a taxa de 8,7% representou redução
de 21,6% frente ao ano anterior - Belo Hori-
zonte - que teve a menor taxa média no ano
(8,4%) e redução de 18,7% - e Fortaleza,
onde a taxa caiu 17,5%, ficando em 9,4%.

O crescimento de 4,1% no nível de

ocupação, entre 2009 e 2010 originou-se
também de desempenho positivo em to-
das as regiões, principalmente nas três
áreas metropolitanas situadas no Nordes-
te: Recife (7,1%), Salvador (5,9%) e For-
taleza (5,5%).

AÇÃO SINDICAL - Para a Conticom/
CUT, a melhoria significativa nos índices
deve servir de estímulo às entidades sin-
dicais para que fortaleçam a pressão des-
de as bases. Nossa luta é pela elevação
dos pisos salariais, do emprego com car-
teira assinada, combatendo à precariza-
ção e à terceirização, e por maiores in-
vestimentos na qualificação profissional.

O uso da madeira na construção ci-
vil e na decoração tem sido cada vez
mais recorrente. E quando se trata de
madeira tratada de florestas plantadas,
as vantagens são enormes pois, além
de ser mais barata, esse tipo de madei-
ra embeleza a obra e oferece maior re-
sistência a pragas, durando mais e se
afirmando como opção sustentável.

Para os trabalhadores da madeira, é
fonte de emprego e renda, o que fortale-
ce a necessidade de maior divulgação
pelas entidades sindicais da importân-
cia da sua utilização nas obras.

MENOR CUSTO - Conforme a Asso-
ciação Brasileira de Preservadores de

Madeira (ABPM), a falta de conhecimento
interfere diretamente no uso da madeira tra-
tada na construção civil, já que muitos ar-
quitetos desconhecem os benefícios da sua
utilização. O material pode oferecer maior
empenho nas composições estruturais,
pois a robustez aliada ao tratamento quí-
mico resulta em longevidade, fica de 10%
a 20% mais barato que estrutura com ma-
deira nativa serrada, oferecendo boas ca-
racterísticas técnicas.

OPÇÃO - São produzidos por ano no Bra-
sil, um milhão e duzentos mil metros cúbi-
cos de madeira tratada, considerando que
10% se destinam à construção civil, já que
para os setores elétricos e ferroviários 15%,

os outros 60% ao setor rural, com a elabo-
ração de mourões, esticadores entre ou-
tros. Na construção civil como um todo,
não existe restrição para o uso da madei-
ra tratada. As opções de projetos estrutu-
rais são várias, entre elas, casas, pon-
tes, passarelas, playgrounds, coberturas,
mirantes, telhados, galpões, entre outras.

QUALIDADE - A ABPM conta com o
apoio do IPT (Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas) para desenvolver o projeto de
qualificação das unidades industriais, e
são auditadas quanto aos aspectos téc-
nicos e legais, criando o Selo de Qualifi-
cação, que credencia as empresas como
verdadeiras tratadoras de madeira.

OPÇÃO ECONÔMICA E SUSTENTÁVEL, MADEIRA TRATADA É FONTE DE EMPREGO E RENDA

MINISTRA ANA DE HOLANDA
DEFENDE VALE CULTURA PARA
O TRABALHADOR BRASILEIRO

A ministra da Cultura, Ana de
Hollanda, entrou em contato com a
Câmara dos Deputados para pedir
mais agilidade na tramitação do pro-

jeto de lei que
cria o vale-cul-
tura – que pre-
vê o paga-
mento de um
valor mensal
de R$ 50 a tra-
balhadores

que recebem até cinco salários míni-
mos, para a compra de livros, CDs e
DVDs, ou para assistir a filmes, pe-
ças de teatro e espetáculos.

“Se a gente não trabalhar, a cultu-
ra estará perdendo uma grande opor-
tunidade de se inserir no dia a dia do
trabalhador”, declarou a ministra, para
quem “o trabalhador tem o direito de
ter acesso à cultura”. Ana de Holanda
disse que acredita que os parlamen-
tares aprovarão a concessão do be-
nefício ainda neste primeiro semestre.

O governo federal vai construir seis mil casas populares para as vítimas das chuvas
na Região Serrana do Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada quinta-feira (27) pela
presidente Dilma Rousseff em cerimônia no Palácio da Guanabara. Na oportunidade,
empresários do setor se comprometeram a construir outras duas mil. As prestações
serão de R$ 50 pagas pelo governo do Rio, que ficou responsável pela doação do
terreno e a construção da infraestrutura necessária, como saneamento básico. O valor
é igual ao de famílias que ganham até três salários mínimos integrantes do "Minha
Casa, Minha Vida". Dilma disse que o governo está tomando todas as medidas possí-
veis para recuperar as áreas afetadas, resgatar as famílias e diminuir sua dor.

DILMA ANUNCIA CONSTRUÇÃO DE 6 MIL CASAS PARA
FAMÍLIAS VÍTIMAS DA CHUVA NA REGIÃO SERRANA

TRAGÉDIA NO PARÁ EXPÕE FALHAS GRAVES NA FISCALIZAÇÃO
No final da noite de domin-

go, quando este boletim foi con-
cluído, ainda não se sabia o
número de mortos pelo desaba-
mento de um prédio de 32 an-
dares em Belém do Pará.  A tra-
gédia expõe falhas graves na fis-
calização, avaliam os técnicos
em segurança, uma vez que “o
problema foi de fundação, estru-
tura ou execução”.

O engenheiro indicado pela
construtora Real Class como
“responsável pela obra” tem ape-
nas um ano de formado e é filho
do dono da empresa. Prédio veio abaixo como um castelo de cartas


