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Hoje (28) é o Dia Naci-
onal de Luta, data que os
trabalhadores unidos vol-
tam às ruas de todo País
em defesa da redução da
jornada de trabalho, sem
redução de salário; pela
ratificação das convenções
151 e 158 da OIT (Orga-
nização Internacional do
Trabalho); e pelo fim do fa-
tor previdenciário.

Estão sendo realizados
atos públicos, paralisa-
ções, atrasos na entrada
das fábricas e passeatas,
organizadas pelas cen-

Todos unidos por mais conquistas
para a classe trabalhadora

trais sindicais e suas enti-
dades filiadas. O objeti-
vo é pressionar o Con-
gresso Nacional a aten-
der as reivindicações que
buscam benefícios para a
classe trabalhadora.

A luta pela redução da
jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais é
uma das maiores bandei-
ras deste dia, já que, além
de gerar mais de dois mi-
lhões de empregos, tam-
bém trará mais saúde e
qualidade de vida aos tra-
balhadores, possibilitando

mais tempo para o estu-
do, lazer, descanso e con-
vívio familiar.

A ratificação da Con-
venção 151 estabelece o
direito à negociação co-
letiva no serviço público.
E contribuirá para a va-
lorização dos serviços pú-
blicos, alvo do desprezo
e do abandono de polí-
ticas neoliberais de suca-
teamento e privatizações.

E a ratificação da Con-
venção 158 coíbe a de-
missão sem justa causa,
pois estabelece critérios,

pondo freio ao desrespei-
to e à total insegurança
vigentes, onde o funcio-
nário é jogado no olho
da rua pelo simples de-
sejo do empregador.

O movimento pretende
mostrar que é preciso pres-
são e mobilização de toda
a sociedade e que o de-
senvolvimento do País, fa-
vorecidos pelo desempenho
da economia, podem ser
traduzidos em mais empre-
gos, redistribuição de ren-
da, garantia de direitos e a
ampliação de conquistas.

DIA NACIONAL DE LUTA

Manifestação contra o INSS
HOJE, ÀS 10 HORAS,  EM FRENTE AO INSS -CENTRO

participem!!!


