
EM DEFESA DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS E EMPREGOS

Dia Nacional de Lutas
PROTESTOS E

PARALISAÇÕES!

18

DE MARÇO

As entidades de trabalhadores 
(centrais sindicais, confedera-

ções, federações e sindicatos) irão 
realizar mobilizações na quarta, 18 
de março, em defesa dos direitos, dos 
serviços públicos e da democracia.

Milhões de brasileiros estão 
sendo prejudicados com a retirada 
de direitos, a diminuição de inves-
timentos do governo nos serviços 
públicos e as constantes ameaças 
à democracia do nosso País.

A paralisação geral da econo-
mia (queda do PIB) e a falta de 
investimentos públicos, que geram 
empregos e renda e impedem o 
colapso no serviço público, estão 
prejudicando milhares e milhares 
de brasileiros.

Não podemos aceitar o aumento 
da informalidade e do subempre-
go. É preciso retomar as políticas 
públicas -como a de valorização do 
salário mínimo-, garantir um maior 

poder de compra do trabalhador, 
que é isto que faz girar a economia, 
e oferecer crédito com juros meno-
res para o fi nanciamento do País.

Valorizar o serviço público é, 
também, reconhecê-lo como um 
importante agente na construção 
de um País melhor!

Todos, juntos, na luta por servi-
ços públicos de qualidade, valori-
zação do servidor e em defesa da 
democracia!

MARÇO/2020

Diante do problema do CORONAVÍRUS, orientamos os trabalhadores a evitarem grandes 
aglomerações, mas mantendo as mobilizações nos locais de trabalho e portas de fábrica. 

Boletim forc�a sindical marc�o_2020_meio.indd   1 13/03/2020   15:08



DIA DE LUTA!
Dia 18 de março será um dia de 

mobilizações e manifestações 
nos locais de trabalho, em centenas 
de cidades no País.

As manifestações são uma alerta 
para a sociedade sobre a diminui-
ção dos investimentos nos serviços 
públicos.

Lembre-se das fi las e da difi cul-
dade à aposentadoria, da falta de 
empregos, da tentativa de diminuir 
investimentos na saúde e dos cons-
tantes ataques à democracia.

Vale ressaltar que a prestação 
do serviço público é uma das mais 
importantes atividades de um corpo 
social. Mas o atual governo só pensa 
em diminuir os investimentos em 
saúde, educação, saneamento e, 
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NA LUTA PELOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Editorial

até, no Bolsa Família.
É importante ressaltar que os 

trabalhadores e as trabalhadoras 
têm pressa e pleiteiam medidas 
para o crescimento mais rápido da 
economia, principalmente com uma 
indústria nacional forte, que ajude 
na geração de mais empregos com 
qualidade.

Defendemos, também, a imple-
mentação de outras políticas que 
priorizem a retomada do investi-
mento, o crescimento da economia, 
a geração de empregos, a redução 
da desigualdade social, o combate 
à pobreza e a distribuição de renda.

MIGUEL TORRES
Presidente da Força Sindical
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