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INCENTIVO À PRODUÇÃO, VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO
E DAS APOSENTADORIAS SÃO PRIORIDADES, SUSTENTA CUT
Executiva Nacional cutista defende unidade e mobilização para afirmar projeto vitorioso nas urnas

Reunida no dia 1º de fevereiro de 2011,
em São Paulo, a Executiva Nacional

da CUT manifestou o seu repúdio às deci-
sões de política macroeconômica de ma-
nutenção de elevadas  taxas de juros, o
que atenta contra o desenvolvimento sus-
tentável, gerador de emprego e renda. Na
avaliação da CUT, os juros altos apenas
servem aos interesses do capital especu-
lativo, encarecem o crédito e comprimem
o mercado interno.

O aumento da incerteza quanto aos
rumos da economia internacional, a políti-
ca monetária adotada pelo governo esta-
dunidense, a guerra cambial e ajustes fis-
cais em vários países contaminam a aná-
lise da economia brasileira.

Os indicadores de PIB, crescimento do
emprego e da renda, volume de investi-
mentos previstos, lucro dos bancos e das
empresas, confirmam a continuidade do
ciclo recente de desenvolvimento imple-
mentado no país nos últimos anos. Infla-
ção e câmbio são os desafios imediatos
colocados também para o Brasil.

REAÇÃO - A CUT não aceita a pres-
são por parte da velha mídia e do sistema
financeiro, dos setores conservadores do
empresariado e de parte da base que com-
põe o governo, em tentar impor a agenda
derrotada nas eleições que defende ser
necessário, para combater a inflação,
conter o consumo interno, reduzir o crédi-
to e aumentar da taxa de juros. Muito pelo
contrário, a crise só foi enfrentada graças
à expansão do mercado interno, ao au-
mento real de salários, à valorização do
salário mínimo, à oferta de crédito e ao
crescimento do consumo e da produção.

DESCAMINHO - O mercado financeiro
pressiona por elevação da taxa Selic, com
vistas a aumentar seus lucros, o setor pro-
dutivo e analistas de mercado afirmam que
só há espaço para queda da taxa Selic
com uma forte redução dos gastos públi-
cos, ampliação do superávit primário e re-
dução da relação dívida – PIB, de tal for-
ma que o mercado fique tranqüilo e aceite
uma redução da taxa básica de juros.

A CUT considera que juros é despesa
pública e que a saída mais eficiente de
baixar as despesas é iniciar um processo
de redução da taxa de juros permitindo
maior investimento em infraestrutura e re-
dução das desigualdades sociais.  Asso-
ciado a isso é preciso alterar os mecanis-
mos de financiamento de curto prazo da
dívida pública, sem que isto represente
uma penalização dos servidores e do ser-
viço público.

Defende que a inflação deve ser com-
batida com medidas de incentivo à produ-

ção de alimentos e o câmbio ajustado com
medidas defensivas, como elevação do
IOF, cobrança de imposto de renda sobre
o lucro dessas operações, dentre outras.

VIRAR O JOGO - Além da luta por mu-
danças na política macroeconômica, neste
início de Governo Dilma, 4 questões im-
pactam de imediato na nossa pauta e nas
condições de vida dos/as trabalhadores/
as: 1) aprovação da Política de Valoriza-
ção do Salário Mínimo 2) Valor do salário
mínimo em 2011, com aumento para R$
580, considerando como excepcionalida-
de a negociação para este ano, fruto da
crise financeira que derrubou o PIB de
2009; 3) correção da tabela do imposto
de renda; e 4) Política de valorização das
aposentadorias para quem ganha acima
do salário mínimo.

A CUT mobilizará sua base para ga-
rantir os direitos da classe trabalhadora,
avançando na negociação da nossa Pla-
taforma.

Artur Henrique, Vagner Freitas,
Sérgio Nobre e Feijóo no ABC:

madrugada de protestos pela
valorização do salário mínimo e

reajuste da tabela do IR

POLÍTICA DE GANHOS REAIS DO MÍNIMO ALAVANCA PISOS SALARIAIS

A política de valorização do salário
mínimo, que impacta direta e positivamen-
te nos ganhos de 47 milhões de traba-
lhadores, aposentados e pensionistas, é
uma ação vitoriosa do governo Lula, que
demonstrou ser essencial para o desen-
volvimento do país, gerando emprego e
distribuindo renda.

Além deste imenso contingente de
brasileiros e brasileiras que, a partir do
acordo das centrais sindicais com o go-

Para a Conticom/CUT,  manutenção da política de valorização acordada com o governo - através do
aumento para R$ 580,00 - é chave para o país continuar gerando emprego e distribuindo renda

verno, tiveram seus ganhos elevados em
cerca de 54%, sabemos o quanto o con-
junto das categorias foi beneficiado. Afi-
nal, garantido o patamar mínimo, os tra-
balhadores têm se mobilizado para avan-
çar, conquistando melhoras significativas
nos pisos.

CONTRAMÃO - Do contrário, quando
o governo sinalizava com arrocho, sabe-
mos o quanto eram duras as negociações,
com o empresariado utilizando o argumen-

to oficial para achatar salários. Neste
momento, estamos diante do mesmo di-
lema: ou garantimos que o governo dê
continuidade à política de ganhos reais
e eleve o salário mínimo para além dos
ridículos R$ 545,00 defendidos pela equi-
pe econômica, ou vamos ter de quebrar
muita pedra. Daí a necessidade das nos-
sas Federações e Sindicatos arregaça-
rem as mangas e colocarem pressão.
Porque do céu só cai chuva.



SOLIDÁRIA AOS OPERÁRIOS DO PARÁ, CONTICOM EXIGE PUNIÇÃO
EXEMPLAR DOS CULPADOS E INDENIZAÇÃO DAS  FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS

Cerca de 1.500 trabalhadores da cons-
trução civil de Belém do Pará realizaram
no dia 31 de janeiro um protesto para de-
nunciar os problemas que a categoria
vem enfrentando com a falta de seguran-
ça nas obras do Estado. No domingo (30),
um prédio em construção na capital do
estado desabou, soterrando pelo menos
dois operários.

Conforme o Sindicato, a insegurança
nas obras cresce com a certeza da impu-
nidade. Assim, pelos menos 11 operários
morreram de janeiro a dezembro do ano
passado nos canteiros de Belém e há in-
formações que, só em janeiro de 2011,
mais dois perderam a vida trabalhando na
construção civil no Estado.

O Sindicato entrará com uma ação ju-

Montanha de escombros em Belém: cimento e ferro retorcido mostram no que resulta a falta de fiscalização

dicial contra a Real Engenharia, constru-
tora “responsável” pela obra do edifício que
desabou. Além de responsabilizar indivi-
dualmente os chefes da empresa, os tra-
balhadores querem que seja paga uma in-
denização imediata aos familiares dos
operários que ficaram sob os escombros.

ABUSOS - Para a Conticom, é preci-
so que a Superintendência Regional do
Trabalho no Pará atue com mais rigor na
fiscalização das obras, ampliando o nú-
mero de auditores para que possam acom-
panhar de perto os abusos nas condições
de trabalho nos mais de 200 canteiros em
atividade na capital paraense.

Na avaliação de Luiz de Queiroz, se-
cretário de Políticas Sociais da Conticom,
o ritmo de crescimento do setor, seja pe-

las obras do Minha Casa, Minha Vida, pelo
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) ou pelas linhas de crédito, precisa
ser mantido, mas ampliando as condições
de fiscalização do Estado, que não pode
abandonar os trabalhadores da constru-
ção à sanha do lucro fácil de empresários
que colocam o lucro acima da vida. “Va-
mos acompanhar de perto esta questão
do Pará, tragédia que deve servir de refle-
xão e ação. Da nossa parte, é essencial
que Federações e Sindicatos incorporem
a reivindicação da contratação de mais
auditores fiscais do trabalho e da confor-
mação de Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes (Cipas) para que absur-
dos como estes nunca mais aconteçam”,
acrescentou Luizinho.

CUT PARTICIPA DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
DE 6 A 11 DE FEVEREIRO, EM DAKAR, SENEGAL,

A capital do Senegal, Dakar, sedia de 6
a 11 de fevereiro a edição centralizada do
Fórum Social Mundial. Neste ano, o evento
tem como foco principal a melhoria das con-
dições de vida e trabalho no continente afri-
cano, em meio ao agravamento da crise fi-
nanceira internacional e à sucessão de le-
vantes populares por democracia, como na
Tunísia, Jordânia e Egito.

Entre os objetivos do Fórum, explica João
Felício, secretário de Relações Internacio-
nais da CUT, está o de potencializar as pro-
postas e a capacidade de mobilização dos
movimentos sociais africanos para que pos-
sam construir um espaço de desenvolvimen-
to acordado de alternativas à globalização
neoliberal e definir estratégias de recons-
trução social, econômica e política, incluindo a redefinição do papel do Estado.

ACÚMULO - De acordo com o dirigente cutista, a experiência histórica acumula-
da no Brasil, de unidade de centrais sindicais e dos movimentos sociais, embora
não seja a única em escala planetária, “é uma referência para o mundo, assim como
nossa experiência de programas de transferência de renda e os avanços no diálogo
social, como a conquista da política de valorização do salário mínimo, fundamentais
para o desenvolvimento de qualquer nação”.

João Felício: fortalecer a unidade
de ação dos movimentos sociais

O Brasil tem 25 milhões de pessoas
com deficiência, o equivalente a 14,5% da
sua população. A fim de garantir que este
expressivo segmento da nossa socieda-
de seja respeitado, a CUT lançou o nome
de Isaías Dias à presidência do Conade
(Conselho Nacional dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência).

Isaías é bancário de São Paulo e mem-
bro do Coletivo Nacional dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras com Deficiência da
nossa Central.

“Neste período foi muito importante ter-
mos conseguido disseminar a nossa pau-
ta, colocando em evidência a Lei de Co-
tas, a 8.213, que obriga as empresas a
contratarem pessoas com deficiência para
seus quadros. Agora, precisamos lutar
para a garantia dos direitos destes traba-
lhadores, que vão além das questões ge-
rais como salário e jornada. Precisamos
introduzir cláusulas nos acordos coletivos
que dialoguem com melhorias concretas
nas suas condições de vida e trabalho,
que levem em conta as suas especificida-
des”, destacou Isaias.

BRASIL TEM 25 MILHÕES DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA


