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Centrais sindicais lançaram, em 21
de janeiro último, na sede nacional da
CUT, em São Paulo, Campanha Na-
cional Unificada pela Redução da Jor-
nada sem Redução de Salário.

CUT, Força, CGTB, CTB, NCST
e UGT, são as centrais que estão en-
caminhando o abaixo assinado em
apoio à redução da jornada de traba-
lho, através da aprovação do Projeto
de Emenda Constitucional 393/01.
“Trabalhar menos para que todos pos-
sam trabalhar”, a medida é importan-
te instrumento para a criação de em-
pregos, a distribuição de renda e
melhoria da qualidade de vida do povo
brasileiro. Hoje, grande parte dos tra-
balhadores empregados trabalha lon-
gas jornadas enquanto milhares estão
desempregados. Estudos do DIEESE
(Departamento Intersindical de Esta-
tísticas e Estudos Socioeconômicos)
revelam que a redução de 44 para 40
horas semanais, numa primeira etapa,
será capaz de gerar mais de 2,2 mi-
lhões de empregos. 

Para Artur Henrique, presidente da
CUT Nacional, a mobilização das cen-
trais sindicais já demonstrou seu vigor
nas Marchas da Classe Trabalhado-
ra, a partir das quais foram estabele-
cidas políticas de valorização do salá-
rio mínimo e a recomposição da tabe-
la do Imposto de Renda.

“Com maturidade e responsabilida-
de, as centrais sindicais estão mais
uma vez unidas em campanha pela
redução da jornada de trabalho, em
defesa da geração de emprego, au-
mento da renda e das conquistas da
classe trabalhadora. Não vamos acei-
tar que a perda com a arrecadação
da CPMF seja compensada mexendo
nos acordos firmados pelo governo
com os servidores e com as centrais.
Para garantir um desenvolvimento
sustentável, precisamos é reduzir os
juros e o superávit primário, taxar a
especulação e as operações financei-
ras nas Bolsas de Valores. Já o bolso
do trabalhador tem de ser preserva-
do”, declarou Artur.

O formulário do abaixo-assinado
para coleta de assinaturas você en-
contra com os diretores do Sindicato,
nas Subsedes. Sua participação faz a
diferença.

POR MAIS
EMPREGOS, JÁ!
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Verso do poema ‘Procura-se um Amigo’ de Vinicius de Moraes

“Precisa-se de um amigo para não

se enlouquecer, para contar o que

se viu de belo e triste durante o dia,

dos anseios e das realizações,

dos sonhos e da realidade”

REDUÇÃO DA JORNADA S I N D I C A T O   C O N V O C A

ASSEMBLÉIA GERAL
15/02 (SEXTA) 19H
LOCAL: SUBSEDE TABOÃO DA SERRA

Como acontece todo
começo de ano, a diretoria
do Sindicato convoca a
categoria, em especial os
trabalhadores
sindicalizados, para a
assembléia de prestação
de contas referente ao ano
de 2006 e previsão
orçamentária para 2008.
É o exercício da
transparência, do
esclarecimento a você
sobre os investimentos e
destinação dos recursos do
seu sindicato de classe.
Destaques: Em 2006,
várias ações e atividades
dentre elas a construção
das piscinas na Colônia
de Férias, em Caraguá.
Em 2008, além das
atividades e das lutas o
término da construção da
Colônia de Férias em
Solemar/Praia Grande,
que será inaugurada em
setembro próximo e as
novas piscinas no Clube
de Campo em Arujá. É a
aplicação dos recursos do
Sindicato em beneficio dos
associados

Com novo endereço e
agora com espaço próprio

(foto), ou seja, livre do
aluguel, logo após a

assembléia acontece o ato
de inauguração da nova

subsede Taboão da Serra.
Este importante espaço
permite à categoria, em

especial aos
trabalhadores

S U B S E D E  T A B O Ã O
S E R Á  I N A U G U R A D A

A nova subsede do Sindicato em
Taboão da Serra, fica ao lado da subsede

anterior, na estrada kizaemon Takeuti, 1751

Nas demais regiões
condução, saída às 18h

sindicalizados de Taboão
da Serra, Embu e Embu
Guaçu, mais comodidade
na busca de informações
e orientações sindicais
sobre seus direitos
trabalhistas, e participar
de encontros de formação
e atividades culturais.
Participe, freqüente;
a casa é toda sua!

Eduardo Oliveira



D I A   D E   A Ç Ã O   G L O B A L

MOVIMENTO MUNDIAL CONTRA O NEOLIBERALISMO
Em 80 países aconteceram manifestações, em 26 de janeiro último, dia mundial de ação global;

no Brasil, 20 capitais e dezenas de outras cidades promoveram atividades

A edição do FSM (Fórum Social Mun-
dial) deste ano foi descentralizada. Ocor-
reram manifestações em mais de 80 pa-
íses. No Brasil, em 20 estados houve al-
gum tipo de manifestação. Na Capital
paulista, mais de mil pessoas participa-
ram do evento organizado pela Coorde-
nação dos Movimentos Sociais, do qual
fazem parte a CUT, o MST, e diversos
movimentos populares e entidades, em
frente à sede da prefeitura e teatro mu-
nicipal (foto à baixo).

A manifestação foi uma representa-
ção de teatro de rua. Quatro grandes gru-
pos divididos em cores representavam os
diversos segmentos sociais. A cor bran-
ca representou os EUA e os países mais
ricos do mundo. O vermelho, a luta pela
reforma agrária, a defesa da agricultura
familiar, da integração latino-americana,
da soberania energética e do aqüifero

Já está no Congresso a proposta de
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
enviada pelo presidente Lula que prevê
um salário mínimo de R$ 407,93, consi-
dera as novas regras, que fazem parte
de uma política de longo prazo para a
correção do piso nacional.

O calculo para se chegar a esse valor é
baseado na variação do INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor), somado
ao crescimento do PIB (Produto Interno
Bruto) per capita de 2006.

Essa proposta de reajuste do salário
mínimo é resultado do acordo firmado en-
tre o governo e as centrais sindicais, em
2006. O calendário de reajustes do salá-
rio mínimo prevê que neste ano a corre-
ção será feita com base no Produto In-
terno Bruto (PIB) de 2006, mais a varia-
ção da inflação no período e passará a
vigorar a partir de 1º de março.

Guarani. A cor azul, defesa do emprego,
dos serviços e dos servidores públicos,
dos direitos sociais trabalhistas, maior ta-
xação dos bancos e a reforma da edu-
cação. A cor amarela, a luta pela mora-
dia e reforma urbana, pelos direitos das
mulheres e negros, contra a violência e
todo tipo de discriminação, por políticas
afirmativas e de inclusão.

A proposta do Fórum Social Mundial
é despertar a solidariedade na luta con-
tra o neoliberalismo, liderado pelos EUA,
e na construção de outro mundo possí-
vel, onde aconteçam novas formas de
governo, com democracia participativa
que garanta melhores condições de vida
e trabalho, o desenvolvimento com dis-
tribuição de renda e a preservação do
meio ambiente.

Em 2009, a 9ª edição do FSM será
em Belém do Pará.

SALÁRIO MÍNIMO R$ 407,93,
A PARTIR DE 1º DE MARÇO

Acordo estabelecido entre governo e centrais sindicais
estabelece política de recuperação do poder aquisitivo do

salário mínimo, cuja aprovação, agora, depende do Congresso

Neste calendário de reajuste está pre-
visto, ainda, que, em 2009, a correção
será feita com base no PIB de 2007 mais
a variação da inflação do período. O novo
valor passará a vigorar a partir de 1º de
fevereiro. Por fim, em 2010, o cálculo
da correção do salário mínimo terá como
base o PIB de 2008 mais a variação da
inflação e o novo valor passará a vigorar
a partir de 1º de janeiro.

O acordo prevê que em 2011 haverá
uma revisão dessa política e as negociações
do salário mínimo passariam a ser de 4 em
4 anos, estabelecendo o valor de correção
para o período seguinte. Para o governo essa
metodologia dará uma previsibilidade para
recompor e recuperar o poder de compra
real do salário, mas também, dá uma
previsibilidade para estados, municípios,
União e o mercado de trabalho poderem se
preparar para esta política.

Desde 2001 acontece o FSM (Fórum
Social Mundial), as 1as edições foram em
Porto Alegre, RS. Uma edição na Índia

e outra no Quênia, África. O FSM reúne
entidades, movimentos sociais,

organizações não governamentais e
governos populares de esquerda que

acreditam que outro mundo é possível.
O FSM nasceu para se contrapor à

reunião que  acontece  anualmente em
Davos, na Suíça, no mês de

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
janeiro. Participam em Davos os países
mais ricos e alguns poucos convidados.
Ali decidem os rumos do mundo.
Militantes e ativistas do mundo inteiro,
em vez de promoverem manifestações
contra essa reunião em Davos,
decidiram se reunir e apresentar ao
mundo sua agenda de prioridades, tendo
em vista a construção de um outro
mundo possível, buscando construir
novas relações de poder.

NOTA DE
FALECIMENTO

F a l e c e u
dia 14 de ja-
neiro de 2008,
ex-diretor do
Sindicato nas
gestões 1985/
1988 e 1994/
1997, Nelson
Luiz Braga
Filho, (foto)
foi também trabalhador da Avon.

Militante dedicado do movimento sin-
dical e movimentos sociais, sempre se
manteve atento às necessidades e reivin-
dicações da classe trabalhadora.

Os movimento sociais perdem, por-
tanto, um valoroso companheiro. A dire-
toria e funcionários do Sindicato prestam
solidariedade aos familiares e amigos.

Desde 10 de dezembro de 2007,
os trabalhadores comemoram uma

grande vitória no processo de
democratização da comunicação.
Estreou “Brasil Atual”, programa
de rádio apresentado das 7h às 8h,
de segunda à sexta, pela emissora

Atual FM (94,1), de São Paulo.
Com apoio total da CUT-SP, a
atração substitui o “Jornal dos

Trabalhadores”, que estava no ar
desde 2004.

Vanessa Prates


