
Mobilização nacional contra o fator previdenciário e a alta dos juros 

Reunida em São Paulo nos dias 30 e 31 de outubro a Direção Executiva da 

CTB decidiu orientar as direções estaduais, as entidades filiadas e a 

militância a iniciar os trabalhos de mobilização das bases para as 

manifestações unitárias das centrais que serão realizadas dia 12 de 

novembro pelo fim do fator previdenciário, a correção da tabela do 

Imposto de Renda (IRPF) e outras reivindicações da Pauta Trabalhista. 

Instituído em 1999 pelo governo FHC o fator previdenciário é um 

instrumento de arrocho das aposentadorias, que reduz em 40% ou mais o 

valor dos benefícios previdenciários. É uma injustiça contra a classe 

trabalhadora que há anos vem sendo combatida pelo movimento sindical 

e seus aliados no Parlamento e na sociedade civil.  

Está na hora de remover este entulho neoliberal. O fim do fator, a 

valorização das aposentadorias, bem como a correção da tabela do IRPF, o 

fortalecimento do SUS e o atendimento das demais reivindicações 

constantes da Pauta Trabalhista propiciarão mais renda para os 

trabalhadores e trabalhadoras, o que estimulará o consumo popular, o 

comércio e a produção, contribuindo para o crescimento da economia, a 

distribuição mais justa da renda do trabalho e o desenvolvimento 

nacional. 

Serão promovidas passeatas e concentrações diante das sedes e agências 

do INSS em todas as unidades da federação. 

Contra a política econômica 

As centrais também convocaram um ato público para 26 de novembro em 

Brasília, diante do Banco Central, contra a alta dos juros e por mudanças 

na política econômica: o fim do superávit primário, controle do câmbio e 

do fluxo de capitais, a taxação das remessas de lucros e dividendos ao 

exterior.  

A política econômica conservadora, baseada no tripé neoliberal herdado 

pelo governo FHC e consagrado na Carta aos Brasileiros (juros altos, 

câmbio flutuante e superávit primário), serve apenas aos interesses dos 

credores da dívida pública e é hoje o principal obstáculo ao 



desenvolvimento nacional e ao atendimento das demandas do povo 

brasileiro. 

A Direção Executiva da CTB tem plena consciência e convicção de que as 

mudanças que o nosso povo reclama e a nação precisa só serão 

conquistadas através da luta. É necessário redobrar os esforços para 

conscientizar e mobilizar as bases, ocupar as ruas e pressionar os poderes 

constituídos. 

Veja o que compõem a Pauta Trabalhista das centrais: 

 Fim do Fator Previdenciário 

 Correção da tabela do IRPF 

 Mudanças na política econômica e ampliação dos investimentos 

públicos 

 10% do PIB para educação pública 

 10% das receitas brutas da União para o SUS 

 Redução constitucional da jornada de trabalho 

 Rejeição do PL 4330 da terceirização 

 Reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar 

 Reforma política, fim do financiamento privado 

 Revisão das desonerações, fim da desoneração da folha de 

pagamentos 

 Ratificação das Convenções 158 e 189 e regulamentação da 

Convenção 151 da OIT;  

 Assegurar o direito de greve no serviço público.   

 

São Paulo, 31 de outubro de 2013 

Direção Executiva Nacional da CTB (Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil) 

 

 


