
Por desenvolvimento, cidadania
e VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

R
epresentantes dos 
trabalhadores do campo  
e da cidade, das mulheres, 
negros, sem-terra, sem-teto, 

favelados, jovens, aposentados  
e pensionistas, realizarão no dia 6  
de março em Brasília a 7ª Marcha 
por Desenvolvimento, Cidadania  
e Valorização do Trabalho. 
A manifestação convocada pelas 
centrais sindicais e entidades dos 
movimentos sociais será uma forte 
demonstração da unidade do povo 
brasileiro na luta por um Brasil 
mais próspero, soberano e justo. 
As bandeiras da marcha indicam  
o modelo de desenvolvimento que 
nosso povo anseia e defende. 
Os seus interesses também estão 
em jogo nesta luta. PARTICIPE!

O povo unido jamais será vencido!

INFORMATIVO DAS CENTRAIS SINDICAIS
FEVEREIRO/MARÇO DE 2013

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

DIA 6 DE MARÇO, TODOS A BRASÍLIA!

• 40h semanais sem redução de salários

• Fim do fator previdenciário

• Reforma agrária

• Igualdade entre homens e mulheres

• Política de valorização dos aposentados

• 10% do PIB para a educação

• 10% do orçamento da União para a saúde

• Correção da tabela do Imposto de Renda

•  Regulamentação e ratificação das 
Convenções 151 e 158 da OIT
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BANDEIRAS DE LUTA DA 7a MARCHA
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Valorização do trabalho
fortalece a economia
A valorização do trabalho foi 

fundamental para o Brasil 
enfrentar a crise internacional  

do capitalismo, mantendo os empregos 
e reduzindo as desigualdades sociais. 
A unidade das centrais sindicais e dos 
movimentos sociais e a disposição do 
governo de negociar democraticamente 
com os trabalhadores reduziram os 
efeitos da recessão econômica.  

Ao acatar as propostas do movimento 
sindical — a lei de aumento real do 
salário mínimo, o corte de  impostos,  
o aumento da oferta de crédito —,  
o governo fez a economia girar, 
fortaleceu o mercado interno, gerou 
emprego e distribuiu renda. 

O consumo da população aqueceu 
as vendas do comércio e segurou 
o emprego, apesar da queda das 

INFORMATIVO DAS CENTRAIS SINDICAIS

CONJUNTURA

exportações, da recessão na indústria  
e da instabilidade do sistema financeiro 
internacional. 

Mesmo assim, há muito que 
fazer. Um novo projeto nacional de 
desenvolvimento com soberania, 
democracia e valorização do trabalho 
exige o fim do superávit primário, a 
proteção da  indústria, o combate à 
desnacionalização e o prosseguimento 
da redução dos juros. 

Além disso, o movimento sindical 
reivindica que 10% do PIB seja 
direcionado para a educação e 10% 
do orçamento da União para a saúde; 
valorização dos aposentados; ratificação 
da Convenção 158 e regulamentação da 
Convenção 151, ambas da OIT; além das 
outras bandeiras da marcha convocada 
pelas centrais e os movimentos sociais.
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Greve contra  
as privatizações

Estudantes se
somam à Marcha

Direito à negociação coletiva

O s trabalhadores portuários 
e os petroleiros de todo o país 

estão mobilizados em defesa do 
patrimônio público nacional, diante 
das ameaças de privatização e das 
concessões em curso. Tais medidas 
governamentais permitem que 
as transnacionais – vitaminadas 
com financiamentos públicos via 
BNDES –, avancem sobre setores 
estratégicos da nossa economia, 
comprometendo o desenvolvimento 
soberano do país.
Para completar, esses atropelos 
também comprometem a geração 
de emprego, salários e a garantia 
de direitos trabalhistas.   
Por isso, os trabalhadores se 
insurgiram e iniciaram um 
processo de mobilização para 
deflagrar greves nacionais a fim 
de garantir suas conquistas e 
impedir a entrega do patrimônio 
público à iniciativa privada.

A União Nacional dos 
Estudantes e o conjunto  

da juventude brasileira apóiam e 
participam da agenda de luta dos 
trabalhadores e centrais sindicais 
por desenvolvimento, cidadania  
e valorização do trabalho.  
É preciso unir o movimento social 
brasileiro para conquistar  
a redução da jornada de trabalho 
sem redução de salário e 10%  
do Produto Intern Bruto (PIB)  
para a Educação com recursos 
dos royalties do Pré-Sal.

Daniel Iliescu – presidente da UNE

UNE

CONVENÇÃO 151

P ara 2013, as centrais sindicais definiram como 
uma de suas prioridades a regulamentação 

pelo Congresso Nacional da Convenção 151 
da OIT, que trata da  negociação coletiva e 

do direito de greve dos servidores públicos 
federais, estaduais e municipais. 

A regulamentação da convenção, por meio 
de lei complementar, é uma das principais 

reivindicações do funcionalismo. Mas será 
alcançada por meio da luta dos trabalhadores 
e da unidade entre as centrais sindicais, que foi 
retomada e deverá ser intensificada este ano.

PETROLEIROS/PORTUÁRIOS
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Justiça no campo e alimento
mais barato na cidade
A   retomada e qualificação do Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA)  
é uma questão decisiva para fazer 

com que haja justiça no campo e que o 
alimento chegue mais barato na cidade.

É inaceitável que, ao mesmo tempo  
em que existam mais de 4 milhões  
de famílias pobres do campo recebendo  
o Bolsa Família para não passar fome, 
85% de nossas melhores terras estejam 
sendo utilizadas somente para soja, milho, 
pasto e cana-de-açúcar.

 No Brasil, apenas 10% dos fazendeiros
possuem áreas acima de 200 hectares,
controlando 85% de todo o valor da 
produção agropecuária, destinada 
à exportação, sem agregar valor, e 
encarecendo o preço dos alimentos 
que chegam à mesa do trabalhador. 
Defendemos o fortalecimento da 
agricultura familiar – responsável 
pela produção de mais de 70% 

dos alimentos em nosso país – e a 
ampliação e aceleração dos processos 
de desapropriação para fins de reforma 
agrária, atendendo emergencialmente
as áreas reivindicadas para assentamento
das famílias acampadas, com uma
meta, a curto prazo, de 200 mil famílias.
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REFORMA AGRÁRIA

Ao mesmo tempo reivindicamos maior 
investimento público na assistência 
técnica e extensão rural, bem como a 
implementação de ações de combate ao 
desemprego e à informalidade no campo, 
assegurando aos assalariados rurais o 
efetivo acesso aos seus direitos sociais.

F
o
to
s 
A
rq
u
iv
o
 F
o
rç
a

Ampliar os investimentos públicos
A unidade e a mobilização da classe trabalhadora e dos movimentos so-
ciais são decisivas para que o Brasil volte a crescer com aumento real 
de salários, fortalecendo o mercado interno e aprofundando os avanços 
do governo Lula. É hora de ampliar os investimentos públicos, defender 
a indústria nacional, reduzir os juros e ampliar os empregos e os direitos.

Ubiraci Dantas de Oliveira (Bira) – Presidente da CGTB

Em defesa dos direitos, salários e empregos
Ampliaremos a pressão sobre o governo e o Congresso pela retomada dos 
investimentos públicos, em defesa da produção, dos direitos, de salários e 
empregos de qualidade, garantindo contrapartidas sociais e combatendo 
a especulação e os abusos do sistema financeiro. É hora de fazer frente à 
desnacionalização e à desindustrialização para potencializar o crescimento.

Vagner Freitas – Presidente da CUT

Marcha defende riquezas para o povo
A marcha unitária das centrais sindicais é em defesa da CLT, pelo fim do 
fator previdenciário, a jornada de trabalho de 40 horas, a disposição de 
bens e riquezas para a classe trabalhadora e um desenvolvimento eco-
nômico com a valorização do trabalho. A luta é pela humanização do tra-
balho e pela conquista das  reivindicações históricas dos trabalhadores.

José Calixto Ramos – presidente da NCST

Vamos virar o jogo
Mais uma vez os trabalhadores vão às ruas para exigir que sejam contem-
pladas as suas pautas e propostas. E lutar também para que os políticos 
eleitos em nome dos trabalhadores cumpram os compromissos assumi-
dos. Vivemos um momento crítico da crise. Por essa razão é fundamental 
que o Governo promova o diálogo social, pois não vamos pagar a conta.

Ricardo Patah – presidente da UGT

Unidade e luta da classe trabalhadora
Queremos um Brasil próspero e justo, com pleno emprego, redução da 
jornada, trabalho decente e melhores salários. Sabemos que para con-
quistar tudo isto é indispensável unir e mobilizar os trabalhadores e o povo 
brasileiro para a luta. Este é o principal objetivo da nossa marcha pelo de-
senvolvimento, com valorização do trabalho e redução das desigualdades.

Wagner Gomes – presidente da CTB

Luta pelo crescimento com valorização do trabalho
Na marcha das centrais sindicais, dia 6 de março, em Brasília, o obje-
tivo é pressionar o governo e o Congresso Nacional a apoiar a pauta 
trabalhista, baseada na Agenda da Classe Trabalhadora, aprovada pelas 
centrais sindicais. A luta dos trabalhadores é por um país com desenvol-
vimento sustentável, com valorização do trabalho e das aposentadorias.  

Paulo Pereira da Silva (Paulinho) – presidente da Força Sindical
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Trabalhador quer mais tempo
para a educação e o lazer

Benefícios são
reduzidos em até 40% 

Reduzir a jornada semanal de  
trabalho de 44 horas para  40 horas, 
com a manutenção dos salários,

interessa a toda sociedade por ter objetivo
de buscar uma vida melhor para o 
trabalhador, mediante o aumento do
tempo livre e o combate ao desemprego.

Para as centrais sindicais, esta 
conquista vai melhorar a qualidade de 
vida e a saúde dos trabalhadores, que 
hoje  sofrem com estresse, depressão 
e lesões por esforços repetitivos 
(LER). Haverá também mais tempo 
para o convívio familiar, pois hoje o 
trabalhador não para em casa. 

Além de problemas relacionados à 
saúde, as extensas jornadas impedem 
o trabalhador de concluir seus estudos 
formais e de participar de cursos de 

qualificação, fundamentais para a 
pessoa progredir profissionalmente.   

O movimento sindical entende 
também que a luta pelo corte das 
horas trabalhadas tem um caráter 
solidário, por ser uma medida de 
combate ao desemprego. Com a 
semana de 40 horas, perto de 2,2 
milhões de empregos seriam criados 
no País, segundo cálculo do Dieese. 
Mas a medida precisa vir acompanhada 
da limitação das horas extras e de 
mudanças no banco de horas. 

O momento é oportuno para a redução
do tempo de trabalho: as empresas têm 
aumentado seus lucros, a produtividade 
do trabalho mais do que dobrou nos 
últimos anos e o custo dos salários no 
Brasil é um dos mais baixos do mundo.

REDUÇÃO DA JORNADA
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Igualdade de oportunidades
A  eleição de Dilma Rousseff para a

Presidência da República não  
reduziu a exploração a que as mulheres
são submetidas na sociedade. O centro
da luta ainda é a igualdade de gênero,
salário igual para trabalho igual e o fim

da violência doméstica contra o sexo 
feminino. Erradicar toda e qualquer 
forma de discriminação é avançar rumo 
a uma sociedade justa, livre da pobreza 
e com igualdade de oportunidades 
entre homens e mulheres.

As centrais sindicais e os movimentos 
sociais não abrem mão do fim do fator

previdenciário, que há mais de 10 anos vem 
lesando milhões de trabalhadores que se 
aposentaram. Reivindicam ainda uma política 
que valorize os ganhos dos aposentados que 
recebem mais de um salário mínimo por mês.  
O fator foi implementado para adiar os 
pedidos de aposentadorias e responsabilizar 
o trabalhador pelo déficit da Previdência.  
Na prática, trata-se de uma lei autoritária que 
reduz o valor das aposentadorias em  
até 40%. A sociedade exige que a Câmara 
dos Deputados vote ainda no primeiro 
semestre o projeto que põe fim a esta 
enorme injustiça social, deixando de atuar  
na contramão dos desejos do povo brasileiro.  
Com a revogação do fator, será possível 
melhorar a qualidade de vida dos 
trabalhadores e das trabalhadoras.

INJUSTIÇA SOCIAL

MULHERES


