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25 MIL VOZES NA ASSEMBLEIA DO PACAEMBU: OPERÁRIOS DA
CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO
Conticom/CUT se soma às lideranças representativas dos
mais de cinco mil sindicatos de todo o país para defender
“um projeto nacional de desenvolvimento com soberania,
democracia e valorização do trabalho”. “Nossa unidade é
para avançar, para aprofundar as mudanças e barrar o
retrocesso”,
afirma Vilmar
Kanzler, presidente
s 25 mil lideranças
representativas
dos maisda
deentidade
cinco mil

A

sindicatos presentes à Assembleia da Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora, realizada pelas centrais CUT, Força,
CGTB, CTB e NCST no Pacaembu na última terça-feira (3), aprovaram uma plataforma “para um projeto nacional de desenvolvimento com soberania, democracia e valorização do trabalho”.
“Foi uma grande manifestação de compromisso com o Brasil
e dos direitos dos trabalhadores, com a geração de emprego e a
valorização dos salários. Esta unidade é fundamental para avançar, para aprofundar as mudanças e barrar o retrocesso”, afirma
Vilmar Kanzler, presidente da Conticom/CUT, que esteve presente com uma expressiva delegação de todas as regiões do
país.
No documento aprovado por unanimidade as centrais defendem a necessidade de “fortalecer a presença das empresas nacionais nas cadeias produtivas”, ampliando o papel do Estado
para “garantir o equilíbrio macroeconômico e estimular o fortalecimento do mercado interno, com políticas de acesso ao crédito, de redução dos juros e de distribuição de renda e riqueza”.
Na avaliação das centrais, “o caráter regulador da atuação do
Estado deve promover o equilíbrio federativo e a superação das
desigualdades regionais”. Para elevar o nível do emprego e dos
salários, garantindo direitos e conquistas, sublinham os trabalhadores, “entende-se que o Estado deve ser forte, com ampla
capacidade de promoção e proteção social”, investindo em “políticas e programas de inovação científica e tecnológica articuladas com desenvolvimento produtivo, favorecendo a integração
das universidades às estratégias de desenvolvimento local”.

Federação Solidária de São Paulo: 40 horas,já!

Paraíba presente na luta pela redução da jornada
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Bandeirão da CUT foi levantado por milhares. Artur Henrique (CUT): hora de acelerar as mudanças

CENTRAIS SINDICAIS PROPÕEM O FORTALECIMENTO DO ESTADO
PARA PROMOVER CRESCIMENTO COM MAIS SALÁRIO E EMPREGO
N

o documento aprovado pela Assembleia da Classe Trabalhadora as centrais defendem o fortalecimento do Estado para promover o crescimento econômico com justiça social. Para que haja
recursos, sublinam, é necessário uma reforma tributária que “institua a
progressividade como princípio e amplie a

tributação sobre a propriedade, lucros e ganhos do capital, de maneira a favorecer a
produção frente aos ganhos financeiros e
eliminar a guerra fiscal entre os estados”.
Além de implantar o imposto sobre
grandes fortunas, o movimento sindical
brasileiro quer ver ampliada “a tributação
direta sobre propriedade, lucros e ganhos

de capital, especialmente os obtidos no
mercado financeiro, revisar a tabela do
Imposto de Renda, para desonerar os
menores salários, aumentar o número de
faixas e rever as alíquotas aplicadas e aprimorar a tributação para a remessa de lucros das corporações transnacionais e
para o capital especulativo”.

AUMENTO REAL DE SALÁRIO BENEFICIA MAIS DE 40 MILHÕES
Para os sindicalistas, é preciso
“aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei que materializa o acordo firmado entre as centrais sindicais e o governo de valorização do salário mínimo”,
cujo aumento real de 54% beneficia di-

retamente mais de 40 milhões de trabalhadores; “promover o crescimento econômico com mecanismos distributivos dos
ganhos, inclusive desenvolvendo políticas
que deem suporte à partilha dos ganhos
de produtividade”, “intensificar políticas

para aumentar a formalização do trabalho, como forma de elevar a participação
do salário na renda nacional”, “coibir a
rotatividade da mão de obra de forma a
evitar a redução dos salários” e “ampliar
e fortalecer o Piso Salarial Regional”.

DEFESA DO PRÉ-SAL E DA PETROBRÁS, COMBATE À PRIVATIZAÇÃO
A plataforma propõe “a aprovação de
uma nova legislação para o petróleo do
pré-sal, garantindo a participação majoritária da Petrobrás no regime de partilha
da produção, o controle nacional das reservas e de sua exploração e que os recursos do pré-sal sejam revertidos em
educação, desenvolvimento social, tecnológico, investimento industrial e geração
de emprego e renda”.
Os trabalhadores querem ainda “ampliar a presença de empresas estatais na
produção, transmissão e distribuição de
energia, inclusive com acesso ao financiamento do BNDES para novos empreendimentos” – para enfrentar os reiterados

abusos e apagões das transnacionais,
“consolidar uma política energética que
garanta a soberania nacional e o desenvolvimento econômico e social”, “universalizar o acesso à energia no campo e na
cidade” e “reestruturar o atual modelo de
cálculo da tarifa de energia elétrica visando a sua redução”.
Sobre a gestão e o orçamento público,
o documento defende “fortalecer os instrumentos estatais de promoção do desenvolvimento, sem privatização das empresas
estatais; revisar a lei das Parcerias Público-Privadas (PPPs), estabelecendo regras
de controle social, revisar a lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e introduzir nas li-

citações e linhas de financiamento público
relacionadas a inovações tecnológicas,
obras e outras, a exigência do cumprimento de requisitos de preservação do trabalho e emprego, da saúde e do meio ambiente”, questões que foram sumariamente
desrespeitadas pela privatização/desnacionalização no desgoverno FHC/Serra.
O acirrado confronto entre dois projetos distintos na disputa eleitoral que se
avizinha, “coloca para a classe trabalhadora a responsabilidade de participar ativamente com propostas que visam garantir e ampliar direitos e avançar nas transformações necessárias à construção de
um país igualitário e democrático”.

JUSTIÇA PARA OS APOSENTADOS: “FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO”
“Garantir um sistema de previdência
social pública e universal, estabelecer
uma política de valorização e recuperação dos benefícios dos aposentados e
pensionistas e extinguir o Fator Previdenciário e a Alta Programada” são pontos de honra, destacam os sindicalistas no documento.
Na proposta para a Previdência So-

cial as centrais sindicais propõem “manter a vinculação dos benefícios da previdência social ao salário mínimo”, “aplicar
o dispositivo constitucional que determina que o financiamento da Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS) e da Previdência Rural seja subsidiado por recursos
do Tesouro”, “garantir gestão quadripartite
(governo, trabalhadores, empregadores e

aposentados) da Previdência Social”,
“investir na gestão do sistema, com vistas ao combate das fraudes, desvios e
sonegação, cobrança e execução dos
devedores e agilidade para a concessão de benefícios” e “garantir que as
isenções previdenciárias sejam cobertas pelo orçamento fiscal da União e
não pela seguridade social”.

