
Mais um ano de lutas inicia. Maio é
um mês de grande importância para os
trabalhadores. No dia de 1º de maio
comemora-se o Dia do Trabalhador. Em
1886, em Chicago (Estados Unidos) uma
greve pelas 8 horas de trabalho, que
resultou na repressão e na morte de tra-
balhadores, deu origem ao 1º de Maio.

É uma data de lutas e reflexões. Sem
organização e luta os trabalhadores não
teriam conquistado a redução da jornada
de trabalho, o 13º salário, a licença mater-
nidade, entre tantos outros direitos.

No entanto, o capital, os patrões e os
governos continuam querendo retirar di-
reitos da classe trabalhadora a todo mo-
mento. Por isso, a luta deve ser perma-
nente. E aí vem o papel dos sindicatos,
que organizam os trabalhadores. Um tra-
balhador sozinho não consegue avançar
nas conquistas. Só com união e orga-
nização podemos garantir a defesa dos
direitos já conquistados e avançar sempre.

O Sindes inicia o ano com novidades e

muita disposição de luta. Para marcar o
Dia do Trabalhador, no dia 5 de maio
(quinta-feira) o Sindes realiza um debate
sobre Saúde do Trabalhador, às 16 horas,
no auditório do Sindicato dos Bancários
de Florianópolis e Região. Para debater
conosco estarão presentes a psicóloga e
assessora em Saúde do Trabalhador do
Sindprevs/SC, Elisa Ferreira, e Mário
Jorge Maia (Marinho) Coordenador Geral
e Diretor em Saúde do Trabalhador do
Sinergia. O Sindes convida a todos a
participarem desta importante discussão.

O Sindes também inicia o  ano de cara
nova, com logotipo novo da entidade, que
simboliza um abraço de união. Além disso,
estaremos colocando na rua uma Cam-
panha de Filiação, com o tema “Todo
Mundo Junto” buscando ampliar nossa
base e fortalecer o Sindes cada vez mais.
Até o momento, o Sindes já fechou 28
acordos coletivos. Mas, infelizmente,
mesmo no meio sindical, muitas vezes, se
reproduz a política do capital de exploração

dos trabalhadores, fazendo com que o
Sindes tenha que acirrar a luta para
fechar vários acordos pendentes de
2010, no sentido de proteger os direitos
dos trabalhadores.

Muitas lutas se fazem necessárias
na nossa base e também em conjunto
com outras categorias de trabalha-
dores. Em 2011, estaremos juntos com
vocês no que for preciso para garan-
tirmos os seus direitos. Outros debates
de interesse dos trabalhadores serão
organizados durante todo o ano. Cha-
mamos os trabalhadores que ainda não
são filiados a se filiarem ao Sindes e
fortalecerem ainda mais a luta. Vamos
seguir Todo Mundo Junto por um
mundo onde os trabalhadores sejam
valorizados.

O Sindes somos todos nós!
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Seminário de Saúde do
Trabalhador do Sindes
Dia 5 de maio, às 16h, no auditório
dos Bancários, em Florianópolis!
Inscrições: sindes@sindes.org.br

Sindes lança Campanha
de filiação
“Todo Mundo Junto” é o tema da
Campanha de filiação que o Sindes está
lançando. Todo Mundo Junto somos
mais fortes para lutar e nos organizar!
Filie-se ao Sindes! Venha para a luta! A
ficha de filiação está disponível no
nosso site: www.sindes.org.br. Basta
preencher os dados, assinar e entregar
no Sindicato. A partir de maio, o Sindes
visitará os locais de trabalho para
intensificar a Campanha de Filiação!
Filie-se ao Sindes e venha para a luta
conosco! Só a luta muda a vida!

O Sindes somos todos nós!
senhores patrões
chefes supremos
nada esperamos

de nenhum
sejamos nós

que conquistemos
a terra mãe livre comum

(eugéne potter)

Parabéns a todos
os trabalhadores

nesse
1º de maio

Diretoria do Sindes
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Em debate organizado pela Direção do
Sindes o economista e supervisor técnico
do DIEESE em Santa Catarina. José
Álvaro Cardoso, falou sobre conjuntura
nacional, negociações coletivas e as
perspectivas para os trabalhadores em
2011.

“O PIB brasileiro cresceu 7,5% em
2010 e houve uma recuperação na oferta
de empregos, sendo que em alguns setores
podemos dizer que já existe o pleno
emprego. Houve uma recomposição de
renda do brasileiro, apesar de muito
discreta. E o salário mínimo ainda está
muito aquém do indicado pelo DIEESE,
que é de R$ 2 mil para uma família de
quatro pessoas”, essas foram algumas
colocações de José Álvaro durante a
palestra. Segundo José Álvaro, a taxa de
desemprego vem caindo nos últimos 15
anos, de 20% para atualmente 10,5%. Ano
passado, em Santa Catarina, tivemos um
saldo positivo de 105 mil empregos. Em
95 e 97, setores do Brasil e do mundo
tiveram crescimento na oferta de
empregos. “A oferta de empregos cresceu
mesmo com o uso da tecnologia, porém
não houve uma diminuição da carga horária
dos trabalhadores. O capital não fará isso.
Os trabalhadores terão que exigir”,
ressaltou José Álvaro. O palestrante expôs
alguns números mostrando que em 2006,
o governo reajustou o salário mínimo com
o INPC mais a variação de dois anos antes
do PIB. Nos próximos quatro anos o
governo manteve essa política. Em 2009,
houve um decréscimo no PIB devido à
crise internacional, afetando o reajuste e
em 2012 o governo deve dar o INPC  mais
o PIB de 2 anos antes, chegando a um
índice de 7,5% de reajuste.

Inflação pode dificultar as negociações

Agora o governo quer transformar este
parâmetro em Lei para reajustar o salário
mínimo. Na opinião de José Álvaro, esta
lei é importante para que o reajuste do
salário mínimo não fique “ao sabor” dos
governantes. Para José Álvaro a inflação
desse ano poderá ultrapassar os 4,5%
estimados pelo governo. “Os alimentos
puxaram a alta da inflação. E com a
inflação mais alta ficará mais difícil de
negociar com os patrões nesse período.
Será necessário os trabalhadores irem
para as mesas de negociação  munidos
com números e bons argumentos, irem bem
preparados”. José Álvaro também disse
que ainda não é possível saber como a
tragédia que se abateu no Japão e as lutas
no mundo árabe vão atingir a economia
do mundo e consequentemente a do
Brasil. Apesar de ser um otimista com o
crescimento brasileiro, ele reforçou que o
capitalismo sofre crises cíclicas e que
muitas vezes acaba retornando com mais
força, exigindo ainda mais lutas e resis-
tência dos trabalhadores para que eles
possam avançar nas suas conquistas.

Um pouco de história
Comemorado no dia 1º de maio, o

Dia do Trabalho ou Dia do
Trabalhador é uma data usada para
celebrar as conquistas dos
trabalhadores ao longo da história.
Nessa mesma data, em 1886, ocorreu
uma grande manifestação de
trabalhadores na cidade americana
de Chicago.

Milhares de trabalhadores
protestavam contra as condições
desumanas de trabalho e a enorme
carga horária pela qual eram
submetidos (13 horas diárias). A greve
paralisou os Estados Unidos. No dia 3
de maio, houve vários confrontos dos
manifestantes com a polícia. No dia
seguinte, esses confrontos se
intensificaram, resultando na morte
de diversos manifestantes. As
manifestações e os protestos
realizados pelos trabalhadores ficaram
conhecidos como a Revolta de
Haymarket.

Em 20 de junho de 1889, em Paris,
a central sindical chamada Segunda
Internacional instituiu o mesmo dia das
manifestações como data máxima dos
trabalhadores organizados, para assim,
lutar pelas 8 horas de trabalho diário.
Em 23 de abril de 1919, o senado
francês ratificou a jornada de trabalho
de 8 horas e proclamou o dia 1° de
maio como feriado nacional.

Após a França estabelecer o Dia
do Trabalho, a Rússia foi o primeiro
país a adotar a data comemorativa,
em 1920. No Brasil, a data foi
consolidada em 1924.

Luta pelas 30 horas
Os trabalhadores do Sinjusc

conquistaram no mês de abril a
jornada de 30 horas semanais, sem
redução salarial, para todos os
trabalhadores da entidade. A luta pela
redução da jornada é uma bandeira
histórica do Sindes. O Sindes destaca
que, com união e organização, é
possível buscar melhorias nas
condições de trabalho. Também já
fazem 6 horas os trabalhadores do
Sindprevs/SC, Sintrajusc e Sintufsc,
na base de Florianópolis.
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José Àlvaro fala sobre as perspectivas
das negociações salariais


