TRABALHO DECENTE PRA GENTE!

A decência do trabalho
nosso de cada dia
Não faltam leis, índices, indicadores que
protegem e direcionam ao identificarem os
problemas que afetam os trabalhadores,
no Brasil. É no dia a dia, no contato
pessoal com o trabalhador, entretanto,
que testemunho onde estão às arestas
a serem corrigidas e as lacunas ignoradas.
Como presidente do SIEMACO, estimulo o Trabalho Decente negociando
com os sindicatos patronais, firmando anualmente as melhores
convenções coletivas possíveis e oferecendo benefícios que valorizem
e promovam as categorias do Asseio e Conservação, Limpeza Urbana
e Áreas Verdes.
Estamos muito longe da plenitude do Trabalho Decente em nosso país,
mas a essência deste conceito é o objetivo do meu trabalho, da diretoria
e de toda a equipe do SIEMACO.
O nosso trabalhador merece que as leis sejam cumpridas e é dever
do sindicato cobrar dos governos, patrões e sociedade para que o ideal
do Trabalho Decente torne-se uma realidade.
Moacyr Pereira
Presidente do SIEMACO
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É preciso
garantir o acesso
ao primeiro emprego
Se não é fácil para os adultos, a aplicação
do Trabalho Decente entre os mais
jovens está muito distante do conceito
teórico. Na maioria das vezes, o primeiro
emprego para um jovem é um bico,
geralmente realizado na informalidade.
Precisamos reverter essa situação. Garantir educação de qualidade,
formação técnica específica, proteção aos direitos do jovem aprendiz
e acesso ao mercado de trabalho para os que buscam o primeiro
emprego.
No Brasil, o trabalho infantil é crime e o acesso oficial ao mercado
de trabalho formal se dá a partir dos 14 anos. Será mesmo?
Se o trabalho dignifica o homem, a exploração do trabalho perpetua
a escravidão. Basta. Queremos oportunidades e Trabalho Decente,
que garanta Vida Decente para todos!
Daniela Sousa
Diretora do SIEMACO,
responsável pela Secretaria da Juventude
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Definição de Trabalho Decente

Trabalho adequadamente remunerado, exercido
em condições de liberdade, equidade e segurança,
capaz de garantir uma vida digna.
(OIT – Organização Internacional do Trabalho)
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É a condição fundamental para a superação
da pobreza, a redução das desigualdades sociais,
a garantia da governabilidade democrática
e o desenvolvimento sustentável.
(Plano Nacional de Trabalho Decente)
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O Trabalho Decente pressupõe: Ser a garantia

O Trabalho Decente requer:
 remuneração adequada;
 liberdade de condições;
 equidade;
 segurança.
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de uma vida digna ao trabalhador e sua família!

O Trabalho Decente combate:
 todas as formas de exclusão;
 todas as formas de assédio;
 d iscriminação por raça, gênero, opção
sexual, condição econômica ou social;
 subemprego;
 trabalho infantil;
 trabalho escravo;
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Não existe trabalho decente sem:

 carteira assinada;
 respeito às leis trabalhistas;
 oportunidade de crescimento;
 treinamento e reciclagem profissional;
 garantia de ambiente de trabalho seguro;
 preservação da saúde laboral;
 remuneração justa;
 reconhecimento do papel do sindicato;
 valorização do trabalhador.
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O Trabalho Decente promove:

 a igualdade de oportunidades;
 a geração do primeiro emprego;
 a valorização das competências individuais;
 as relações ideais do grupo;
 a economia verde e sustentável.
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Atenção!
Trabalho: uma palavra simples,
porém com significado amplo.
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1

Ato ou efeito de trabalhar.

2

Exercício material ou intelectual para
fazer ou conseguir alguma coisa.

3

Esforço, labutação, lida, luta.

4

Aplicação da atividade humana a qualquer
exercício de caráter físico ou intelectual.

5

Tipo de ação pelo qual o homem atua, de
acordo com certas normas sociais, sobre uma
matéria, a fim de transformá-la.

Decente: uma palavra complexa,
porém com um significado simples.*

1

Conforme com a decência; conforme às condições
do bom viver, da boa sociedade; conveniente,
decoroso, honesto.

2

Adequado, próprio.

Trabalho decente pressupõe um conjunto,
onde o ato laboral, além de garantir ocupação
no mercado de trabalho e renda mensal para
o indivíduo e sua família, ofereça estímulo
pessoal, desenvolvimento intelectual,
reconhecimento social e proteção legal.

*Fonte: Dicionário Michaelis
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IMPORTANTE!
Todos os trabalhadores e seus respectivos
empregadores têm a função de buscar,
exigir e garantir condições laborais dignas
que promovam, incluam e deem suporte
ao indivíduo que desenvolve o trabalho.
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Conclusão
O Trabalho Decente:
Insere, inclui, dignifica o trabalhador.
Produz com responsabilidade.
Protege, promove e liberta.
Valoriza o trabalhador e as relações trabalhistas.

Supere
desigualdades
e garanta
oportunidades.
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