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Neste Dia NacioNal DE luta 
trabalhadores defendem suas bandeiras

A juventude brasileira deu 
o exemplo e foi às ruas 
protestar contra o preço 

e a qualidade do transporte 
coletivo. Essa mobilização já 
conquistou vitórias importan-
tes, como a redução do preço 
das tarifas em várias cidades, 
incluindo São Paulo e Rio de 
Janeiro. Precisamos transfor-
mar esta vitória na primeira 
de uma série de muitas outras. 
Por isso, a luta deve continuar!

É importante, além da parti-
cipação nas mobilizações que 
estão acontecendo, que a clas-
se trabalhadora entre de forma 
organizada nesta luta. Precisa-
mos cobrar do governo Dilma 
que atenda as demandas dos 
trabalhadores. Essa mesma co-
brança devemos fazer aos go-
vernos estaduais e municipais, 
sejam eles do PT, do PSDB, do 
PMDB ou outro partido, pois 
eles os responsáveis pela difícil 
situação do nosso povo.

Eles têm muita agilidade 
quando é para atender aos in-
teresses das empreiteiras, dos 
bancos, das indústrias e do agro-
negócio, mas quando se trata 
de atender às nossas demandas 
reprimem as nossas lutas.

Vamos à luta - Por esta ra-
zão, a CSP-Conlutas e as enti-
dades que compõem o Espaço 
de Unidade de Ação decidiram 
convocar seus sindicatos, mo-
vimentos populares e organi-
zações estudantis a organiza-
rem um dia de lutas em todo 
o país, no dia 27 de junho. Mas 
já há atividades marcadas nos 

dias 26, 27 e 28. A orientação é 
fazer greves, paralisações e ma-
nifestações de rua, aquilo que 
for mais adequado à situação 
concreta de cada categoria, ci-
dade ou região. 

Vamos generalizar as inicia-
tivas e por nossa classe em luta, 
organizar uma greve geral que 

Vamos levantar as nossas bandeiras de luta

Com greves, paralisações e manifestações de rua, vamos cobrar salário, emprego, saúde, educação, transporte e moradia

- Menos recursos para a Copa e para as grandes obras e mais recursos para a saúde educação.

- Por um plano emergencial de obras para construção de moradias populares, hospitais e escolas.

- Redução do preço da tarifa de transporte e melhoria da qualidade com a implantação da tarifa social ou tarifa zero.

- Estatização dos transportes coletivos.

- Congelamento dos preços dos alimentos e das tarifas públicas.

- Aumento geral dos salários para compensar a inflação.

- Reforma agrária, já.

- Nenhum dinheiro para os bancos. 10% do PIB para a educação pública e pagamento do piso nacional dos educadores, já!

- Suspender imediatamente as metas do superávit primário, bem como o pagamento da dívida externa e interna.

- Redução da jornada de trabalho.

- Fim do fator previdenciário; Recomposição do valor das aposentadorias e anulação da reforma da previdência de 2003.

- Em defesa do patrimônio público; Contra as privatizações e os leilões do petróleo, contra o PL 092 que privatiza o serviço 

público e revogação da EBSERH que privatiza os hospitais.

- Contra a precarização do trabalho e o PL 4330, das terceirizações.

- Contra a corrupção e a PEC 37.

- Contra a repressão, a violência policial e a criminalização das lutas e organizações dos trabalhadores.

- Contra o machismo, o racismo, a homofobia e toda forma de violência, preconceito e opressão.

Nossas reivindicações para o dia 27:

Para saber sobre as lutas 
que ocorrerão pelo país 
acesso o site da central: 
www.cspconlutas.org.br

confira, divulgue e 
compartilhe os eventos da página 

da central no Facebook
www.facebook.com/cSPconlutas

possa obrigar o governo Dil-
ma, os governos dos estados 
e dos municípios a atender as 
demandas dos trabalhadores e 
da juventude.

Este nosso Dia Nacional de 
Luta precisa ser um primeiro 
passo para preparar o Dia Na-
cional de Lutas em 11 de ju-

lho, aprovado nesta terça-feira 
(25) na reunião das centrais 
sindicais em São paulo: CSP-
Conlutas, CUT, Força Sindical, 
CGT, UGT, CGTB, NCST e CSB. 
Vamos unificar a nossa luta 
com as demais categorias de 
trabalhadores em base a uma 
pauta unificada.


