
FILIE-SE E FORTALEÇA A LUTA DA SUA CATEGORIA!



PALAVRA DO PRESIDENTE

No final de 2011, um grupo de dirigentes sindicais decidiu fortalecer uma alternativa de organi-
zação para os trabalhadores brasileiros. Essa iniciativa foi motivada porque não nos sentíamos 
representados pelas centrais sindicais até então existentes. Em menos de dois meses, dezenas 
de entidades se juntaram a nós e realizamos, em fevereiro de 2012, o Congresso que reformulou a 
direção da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), entidade que se encontra em pleno e vigoroso 
processo de construção.

Com o objetivo de construir uma Central formada por dirigentes sindicais comprometidos com a 
luta dos trabalhadores – sem hegemonia partidária, que respeita e promove a pluralidade interna, 
nacionalista, herdeira dos princípios trabalhistas de Getúlio Vargas, com a intenção de fortalecer 
a célula principal da estrutura sindical brasileira, o sindicato – surgiu a CSB, cujo nome simplifica 
a nossa linha dorsal de atuação: representar, organizar e fortalecer os sindicatos brasileiros e não 
substituí-los ou absorvê-los organicamente ou partidariamente.

CRESCIMENTO DA CSB

Esta proposta encontrou muito respaldo no meio sindical. Em menos de dois anos, a CSB já 
alcançou o índice de representatividade conferido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, con-
gregando mais de 30 federações, 450 sindicatos e o índice de 7,43% dos sindicalizados do País. 
Este número não para de crescer e, atualmente, já contamos com mais de 600 sindicatos filiados, 
uma centena em processo de filiação e muitos companheiros discutindo nossas teses.

Mas precisamos fortalecer ainda mais esta proposição. O Brasil passa por mudanças e o movi-
mento sindical deve se adequar a essa realidade. Nossa situação atual é bem diferente das 
décadas anteriores. Nos anos 80, nossas lutas se basearam na reconstrução da democracia. 
Conquistar o voto direto e a liberdade de organização eram nossas metas. A década de 90 foi 
marcada pela resistência. Lutamos contra o desmonte do Estado, contra o desemprego e a destruição 
dos direitos trabalhistas. Nossa ação permitiu que saíssemos desse período sem perdas irreparáveis.

SITUAÇÃO ECONÔMICA

A história do Brasil, particularmente republicana, tem muito a nos ensinar. Ao analisarmos as 
políticas econômicas implantadas em determinados períodos, e seus efeitos sobre o nosso cres-
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cimento, podemos verificar que o atual cenário não é nada promissor, demandando uma mudança 
de rumos urgente.

Chegamos ao limite: Ou tomamos as medidas necessárias, enfrentando os problemas de fundo, 
sobretudo no que diz respeito a confrontar os poderosos interesses do sistema financeiro, ou re-
trocederemos de forma substancial. De certo modo, o retrocesso já vem ocorrendo.

Até 1930, quando o País adotou o sistema liberal clássico para atender às imposições do Império 
Inglês, não conseguimos nos desenvolver.

Somente com a Revolução de 1930 que o Brasil passou a planejar suas ações e iniciou o fortaleci-
mento da presença do Estado na economia, sobretudo nos segmentos estratégicos. 

Esta política perdurou até a década de 1990, quando o governo Collor deu início ao processo de 
privatizações em atenção ao novo sistema liberal denominado neoliberalismo, uma imposição, 
agora, dos norte-americanos.

Depois desta regressão a uma visão anterior à Nova República, o Brasil vem obtendo ciclos de 
crescimento na forma de U. Alcançamos um pequeno crescimento no governo Fernando Henrique, 
baseado na privatização das estatais brasileiras e na atração de capital especulativo externo. Logo 
após entramos em três grandes crises, chegando a ponto de recorrer ao FMI.

Elegemos Lula, patinamos no começo e entramos num novo ciclo de crescimento. Este crescimen-
to foi obtido com certo fortalecimento das instituições do Estado, mas logo voltamos a enfrentar 
um novo período de baixo crescimento, sobretudo porque nossa dependência externa voltou a 
crescer.

Nos dois mandatos de FHC a economia cresceu a uma taxa média de 2,31% ao ano; nos dois man-
datos de Lula, cresceu a uma taxa de 4,05% ao ano; e no mandato de Dilma, cresceu a uma taxa de 
2,2% ao ano. No governo Sarney, por exemplo, o crescimento médio foi de 3,49% ao ano.

É um crescimento muito pequeno, pífio, perto do que atingimos de 1930 a 1980, quando o Brasil 
cresceu a uma taxa média de 7% ao ano, tornando-se a economia com a maior expansão mundial. 
Passou do 27º para o 8º lugar.

Este foi o período conhecido como nacional-desenvolvimentista. Ou seja, foi quando, aos trancos 
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e barrancos, o Brasil desenvolveu seu parque industrial, suas estatais e infraestrutura. Tivemos, 
sim, aportes de capital externo. 

ESTADO E INDUSTRIALIZAÇÃO

Em apertada síntese, é possível concluir que o período histórico em que o Brasil mais cresceu foi 
quando conseguiu equilibrar a fundamental e indispensável presença do Estado na economia, 
fato que promoveu o desenvolvimento da indústria nacional, e a atração de capital produtivo in-
ternacional, mantendo um equilíbrio salutar entre estes três entes.

No momento atual estamos apostando no caminho inverso. Promovemos uma acentuada 
diminuição do Estado na economia, abrimos as portas ao capital especulativo, para os gran-
des monopólios transnacionais, e assistimos a um processo de desindustrialização jamais visto 
na história do Brasil. 

Atualmente, a participação da indústria no PIB nacional gira em torno de 13%, contando ainda 
um grande número de indústrias que se transformaram em coladores de etiquetas nos produtos 
chineses. Em 1947, este percentual era de quase 20%, saltando para 28% em 1961 e 33% na década 
de 1970, número que se manteve crescente até o governo Sarney. 

Ou seja, é diretamente proporcional a relação entre a participação do Estado na economia com o 
crescimento econômico e a industrialização, fator fundamental para qualquer país que anseie ser 
independente e desenvolvido. Em suma, somente com o fortalecimento do Estado e sua atuação 
na economia poderemos recuperar a indústria nacional. 

Só existe uma fórmula para atendermos as demandas do nosso povo:

JUNTE-SE A NÓS!
Venha construir a Central que fortalecerá seu sindicato!
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 + ESTADO + SETOR PRODUTIVO - CAPITAL ESPECULATIVO = 

+ CRESCIMENTO + INDUSTRIALIZAÇÃO + JUSTIÇA SOCIAL.



VENHA FORTALECER SEU SINDICATO

Contudo, em nosso entendimento, as demais vertentes do movimento sindical não estão dando 
a devida atenção para esta necessidade. Por isso decidimos apontar uma alternativa que fortaleça 
estas bandeiras e busque a unidade de ação com os demais companheiros para, efetivamente, 
darmos um passo à frente.

Em nossa opinião, uma central serve para fortalecer a luta dos sindicatos, que é a luta dos tra-
balhadores; sindicato e central não são partidos, são entidades plurais que devem representar, 
defender e expressar os anseios e necessidades dos trabalhadores. Central não é um sindicatão, 
não é uma estrutura formada para respaldar os interesses das categorias mais influentes, mas, 
sim, uma organização que deve fortalecer e priorizar a organização do conjunto dos trabalhadores, 
apoiando justamente as categoriais que, por um motivo ou outro, têm mais dificuldade em avan-
çar em seus direitos e em sua organização.

Uma central sindical deve catalisar as forças progressistas do País, mostrar compromisso com o 
Brasil e os trabalhadores; deve ter capacidade de promover e acompanhar os avanços da sociedade; 
deve ter firmeza na defesa da unicidade sindical e da contri-
buição compulsória; deve ter pluralidade interna e capacidade 
de garantir espaço para todos os dirigentes sindicais filiados.

A nossa proposta é construir uma entidade sindical moderna, 
que fortaleça os sindicatos e construa a unidade sin-
dical, removendo as barreiras que dificultam esta união, 
com o objetivo de criar uma grande onda de influência 
dos trabalhadores na sociedade brasileira.

VAMOS EM FRENTE, COMPANHEIROS. 
JUNTEM-SE A NÓS!



Uma trajetória de lutas, um futuro 
de avanços e conquistas!

Em menos de dois anos, a CSB já alcançou o índice de representatividade conferido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, congregando mais de 30 federações, 450 sindicatos e o 

índice de 7,43% dos sindicalizados do País. Este número não para de crescer e, atualmente, 

já contamos com mais de 600 sindicatos filiados, uma centena em processo de filiação e 

muitos companheiros discutindo nossas teses.

Mas precisamos fortalecer ainda mais esta proposição. O Brasil passa por mudanças e o 

movimento sindical deve se adequar a essa realidade. Nossa situação atual é bem diferente 

das décadas anteriores. Lutamos contra o desmonte do Estado, contra o desemprego e a 

destruição dos direitos trabalhistas.
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Manoel Dias, então ministro do Trabalho e Emprego, Michel 
Temer, vice-presidente da República, e Carlos Gabas, então 

ministro da Previdência Social, entregam a Antonio Neto o 
certificado de representatividade da CSB.
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Venha para a CSB!

A CSB luta para construir um projeto de desenvolvimento nacional, fortalecendo o Estado e 
o setor produtivo. Os juros são o principal entrave do País. Metade do orçamento da União 
vai para a dívida. As empresas estão esmagadas pelos juros dos bancos. Os trabalhadores 
perdem emprego ou são sufocados por taxas acima de 300% ao ano no cartão de crédito. 
Isso é um crime!

Homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, negros trabalhadores, jovens trabalhado-
res, empresários, enfim; A sociedade brasileira clama por seus direitos e pelo atendimento 
de suas necessidades. Nada será efetivamente atendido senão resolvermos o grande 
entrave para o desenvolvimento que se chama “capital financeiro”.

Não adianta o servidor público buscar valorização, aumento salarial e estrutura de trabalho 
se o Estado, com metade de seu orçamento comprometido com a dívida, não tem saída. 
Não conseguirá o trabalhador da iniciativa privada lutar por aumento de salário se sua em-
presa está asfixiada pelo mercado financeiro. Não há estímulo para o empresário investir se 
a ciranda financeira lhe fornece maior lucratividade. Todos somos reféns.

Precisamos romper esta barreira, pelo bem de todos!
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Militantes da CSB durante realização do
 1º de maio em São Paulo - 2014.
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I – Representar e defender, no Brasil e no exterior, os interesses dos trabalhadores e 
das entidades sindicais filiadas, perante os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, o 
Ministério Público e o setor privado;

II – Elaborar e colocar em prática programa de ação que possa atender às necessidades e 
anseios dos trabalhadores e das entidades sindicais filiadas, sempre levando em conta a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social e a liberdade;

III – Lutar por empregos decentes, melhores salários, melhor remuneração, por condições 
de trabalho que sejam cada vez mais humanas e mais dignas; e pelo progresso de toda a 
sociedade, pela paz, a liberdade, a autodeterminação de todos os trabalhadores, especial-
mente nas profissões representadas pelas organizações sindicais filiadas;

IV – Promover o bom entendimento entre as entidades sindicais, garantindo-lhes a auto-
nomia, o diálogo e a atuação, livres de interferência governamental;

São objetivos da Central dos 
Sindicatos Brasileiros – CSB
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Com apoio da CSB, taxistas conquistam a hereditariedade 
na licença do veículo. Presidenta Dilma Rousseff 
sancionou a lei em 9 de outubro de 2013.



Em defesa da unicidade 
e da contribuição.

V – Promover a formação profissional e sindical dos trabalhadores das entidades filiadas, em 
escolas da própria CSB ou mediante convênios e/ou parcerias, visando o permanente resgate da 
cidadania;

VI – Divulgar o movimento sindical, visando maior adesão dos trabalhadores às entidades de 
classe;

VII – Promover e participar de movimentos, juntamente com outras entidades sindicais, conquis-
tando melhores condições de vida e de trabalho para todos os trabalhadores brasileiros;

VIII – Zelar pela manutenção e pelo funcionamento do sistema confederativo brasileiro, compos-
to por sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais;

IX – Defender a unicidade sindical e a contribuição compulsória, instrumentos fundamentais 
para a democracia;

X – Desenvolver políticas de defesa da liberdade, praticando sindicalismo classista e independen-
te, democrático e isento de intervenções político-partidárias;

XI – Apoiar uma política de Reforma Agrária e Agrícola que atenda aos interesses dos e da 
sociedade brasileira;

XII – Desenvolver programas de apoio à cultura nacional que possam defender a manutenção do 
patrimônio histórico e cultural, apoiando a diversidade das manifestações artísticas;

XIII – Participar do movimento sindical mundial, na defesa dos interesses da classe trabalhadora, 
inclusive por meio de uma articulação com organizações internacionais;

XIV – Purgnar pela constituição e manutenção de organismos destinados à pesquisa.
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Antonio Neto defende as bandeiras de lutas da CSB 
durante ato do 1º de maio de 2014.



Por que se filiar 
a uma central?

Atualmente, não é nenhum exagero afirmar que a luta dos trabalhadores, seja ela verti-

cal ou horizontal, por aumentos salariais, conquistas pontuais ou ampliação perene dos 

direitos, passa pela unidade e integração dos sindicatos a uma organização nacional. 

Filiar o sindicato a uma central é mais do que uma forma de organização, é necessidade 

dos trabalhadores, um gesto de coragem e compromisso com o nosso país.
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Por que optar pela CSB?

Por seu compromisso com o Brasil e os trabalhadores; sua capacidade de promover e 

acompanhar os avanços da sociedade; seus princípios nacionalistas; sua firmeza na 

defesa da unicidade sindical e da contribuição compulsória; sua pluralidade interna e 

capacidade de garantir espaço para todos os dirigentes sindicais filiados. 

POR ISSO E MUITO MAIS QUE A CSB É A CENTRAL 
SINDICAL QUE MERECE SUA CONFIANÇA E CONTRIBUIÇÃO.
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Reuniões da Executiva Nacional reafirmam 
as estratégias de luta da Central.



VANTAGENS DE PERTENCER À CSB

FORTALECIMENTO DA SUA CATEGORIA E DA LUTA GERAL DOS TRABALHADORES;

MAIOR VISIBILIDADE DE SEU SINDICATO;

MAIOR ESPAÇO PARA SEU SINDICATO INTERFERIR NAS DECISÕES QUE PODEM 
MELHORAR A VIDA DOS TRABALHADORES;

MAIOR COMPROMETIMENTO DA BASE COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL DO PAÍS;

APOIO DA CENTRAL AOS SINDICATOS FILIADOS.

A CSB é a central sindical que merece 
sua confiança e contribuição.
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Em evento histórico, vice-presidente Michel Temer recebe 
dirigentes da CSB em jantar no Palácio do Jaburu.



Bandeiras de lutas

Venha fortalecer a luta da CSB por:

Jornada de trabalho de 40 horas sem redução de salários;

Fim do fator previdenciário e criação da Previdência Complementar Pública;

Defender o direito à sindicalização e à negociação coletiva;

Acelerar a distribuição de renda para combater a miséria;

Fortalecer o Estado e o mercado interno;

Investimentos estatais na produção;

Regulamentação da Convenção 151 (negociação coletiva no setor público) e a ratificação 
da Convenção 158 (contra a demissão imotivada).
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Dia Nacional de Lutas em Defesa dos Direitos Trabalhistas, 
realizado em janeiro de 2015 na Avenida Paulista.



22

A CSB realiza cursos de formação política, capacitação e 
negociação para aprimorar a atuação de seus dirigentes.



Bandeiras de lutas

Mudança na política econômica do governo (redução dos juros, novo projeto de 
desenvolvimento, mais e melhores empregos e salário igual para trabalho igual);

Reforma agrária e urbana;

Regulamentação da terceirização, estendendo aos trabalhadores terceirizados o mesmo 
patamar de garantias sociais, trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores da 
empresa tomadora;

Responsabilidade solidária e independente de culpa à administração pública e privada 
contratante pelo não cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária;

Fim das práticas antissindicais e contra a perseguição de setores de Ministério Público 
do Trabalho aos sindicatos laborais.
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Revogação do 
Precedente 119 do TST 
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Uma ampla reforma financeira, ampliando a oferta de crédito e redução do spread bancário;

Democratizar o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central, garantindo a representação de trabalhadores e empregadores;

Promover política adequada de “preços administrados”, evitando aumentos abusivos 
(energia, telefone, água, petróleo, transporte, entre outros);

Fortalecer a indústria nacional por meio de financiamentos do BNDES, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal e das compras governamentais;

Investir em políticas e programas de inovação e tecnologia, articuladas com desenvolvi-
mento produtivo, favorecendo a universidade e as estratégias de desenvolvimento local;

Exigir contrapartidas sociotrabalhistas, com formalização e criação de empregos, nos 
financiamentos públicos;

Criação de mecanismos de incentivo para o acesso de trabalhadores autônomos e de 
ferramentas da economia informal para a Previdência Social e para estender aos 
trabalhadores(as) domésticos os direitos trabalhistas;

Aperfeiçoar a lei do salário mínimo para garantir aumento real quando o PIB for zero ou negativo.
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O Seminário Nacional de Formação Política da CSB promoveu amplo debate acerca da realidade 
brasileira. Na foto, João Vicente Goulart, Alvaro Egea, José Augusto Ribeiro, Luiz Sergio Lopes, 
Carlos Lupi e  José Avelino Pereira (Chinelo).



Licença-maternidade 
obrigatória de seis meses.
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Revogação do Precedente 119 do TST e pela contribuição compulsória a toda categoria

Universalização do acesso e melhoria da qualidade do ensino público em todos os níveis;

Promoção do acesso à educação técnica, tecnológica e profissional combinado com 
educação formal para os jovens em pelo menos 50% das vagas do ensino médio;

Garantir e ampliar a participação dos trabalhadores na gestão do Sistema S;

Ampliação da oferta de vagas gratuitas nos ensinos regular, técnico e profissional 
oferecidas pelo Sistema S;

Melhoria das condições da educação no meio rural;

Garantia de transporte escolar seguro a todas as crianças;

Garantia de creche em tempo integral a todas as crianças a partir dos 6 meses de idade;

Promoção da equidade de oportunidade e de remuneração por gênero e raça/cor 
(Convenções 100 e 111 da OIT);

Ratificar a Convenção 156 da OIT, que promove a igualdade de oportunidades e 
tratamentos para trabalhadores(as) com responsabilidades familiares.
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Dirigentes debatem os direitos da mulher no mercado de 
trabalho e a busca pela igualdade de gênero durante Encontro 
das Integrantes da Executiva e Direção Nacional da CSB.



Fortaleça a sua bandeira 
de luta com a CSB.

Criação de pisos nacionais para categorias;

Campanhas por Participação nos Lucros e/ ou Resultados (PLR) nas empresas;

Continuar a implantação do programa de construção de moradias populares;

Ampliar o crédito subsidiado para famílias de menor renda;

Elevar o percentual do orçamento público para o Sistema Único de Saúde (SUS);

Combate decidido às filas nos serviços públicos de saúde por melhoria qualitativa no acesso 
do povo brasileiro ao SUS;

Aprimorar o controle social do SUS, garantindo a legitimidade e o poder deliberativo dos 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde;

Adotar política de segurança farmacêutica que garanta a distribuição gratuita de 
medicamentos no SUS;

Ampliar e estimular a produção de remédios genéricos e medicamentos nos laboratórios 
estatais, como forma de controlar os preços abusivos cobrados pelos produtores 
multinacionais; ampliar e estimular a produção de medicamentos genéricos.
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Antonio Neto e Dilma Rousseff durante encontro 
da presidenta com as centrais sindicais em Brasília.



Alocar os recursos públicos da saúde, preferencialmente na área pública, fortalecendo-a e 
fazendo com que o repasse para as instituições privadas seja efetivamente complementar, 
como reza a Constituição Federal;

Combate decidido à entrega da gestão de instituições públicas para organizações privadas;

Assegurar a articulação na Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador dos setores 
Trabalho, Previdência Social, Saúde e Meio Ambiente;

Ampliar ações de saúde e segurança no trabalho, visando a inclusão de todos os trabalhadores 
brasileiros no sistema de promoção e proteção a saúde, segundo o princípio da universalidade;

Elaborar e implementar controle epidemiológico, sistemas de notificação de acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais, fiscalização e prevenção nos segmentos do mercado de 
trabalho não abrangidos pela CLT (trabalhadores informais, autônomos, servidores públicos 
de regime estatutário, etc.);

Implantação obrigatória de programas de gestão em saúde, segurança no trabalho e meio 
ambiente nas empresas;

Garantir o direito dos sindicatos de acompanharem as ações de fiscalização e inspeção nos 
locais de trabalho;

Estabelecer estratégias que assegurem o desenvolvimento da Política Nacional de Segurança 
e Saúde  do Trabalhador no âmbito da administração pública direta nas esferas municipal, 
estadual e federal;

Consolidar a implantação do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP) e do Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP), aperfeiçoando-os para estimular as empresas a se comprometerem com a 
política de segurança e saúde do trabalhador;

Assegurar o caráter público do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT).
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Melhorar as condições de 
segurança e saúde no trabalho
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Mobilizar e defender os trabalhadores na busca por 
justiça social é o compromisso da CSB. Na foto, diretor 
Cosme Nogueira durante 1º de maio em São Paulo.



CARTA DE PRINCÍPIOS DA CENTRAL DOS 
SINDICATOS BRASILEIROS

A Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB – é uma 
entidade pública de direito privado, sem fins lucra-
tivos, sujeita à legislação vigente, dotada de auto-
nomia própria e duração por prazo indeterminado.
A Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB – tem 
sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, 
e atuação em todo o território nacional, tendo por 
objetivo a defesa intransigente dos interesses sin-
dicais, sociais e políticos das entidades sindicais a 
ela filiadas, dos trabalhadores profissionais liberais, 
autônomos e diferenciados e dos trabalhadores e 
trabalhadoras em geral, públicos ou privados, urba-
nos e rurais, ativos e inativos ou aposentados.
A Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB – foi 
criada em processo democrático, soberano e inde-
pendente, pelos delegados e convidados presentes 
em sua Assembleia de Lançamento, no dia 08 de 
fevereiro de 2008, em Brasília-DF, respaldada pelas 
correspondências de adesão que refletem o desejo 
de profissionais em todo o território nacional.
A Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB –, clas-
sista e democrática, nasceu da necessidade de re-
presentação própria sentida em todo o território 
nacional, entendendo que é também necessário 
congregar todos os sindicatos de trabalhadores, 
voltando suas atividades no sentido de travar – de 
forma unitária, soberana e independente – ação co-
mum que busque a concretização dos ideais expres-
sos na presente Carta de Princípios.

I – A CSB e a Sociedade Atual 
I.1 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-

promisso com a busca da Paz Mundial, assegurando 
desde já que denunciará e se oporá a todos aqueles 
que, por motivos vãos ou por cobiça, tentem impor 
ou deflagrar a guerra. Defendemos o direito dos po-
vos à autodeterminação e assumimos a democracia 
como único e justo caminho para resolver politica-
mente os problemas da sociedade e dos povos, pelo 
que combateremos sempre a ingerência estrangeira 
em qualquer nação, reafirmando que a solidarieda-
de e a cooperação são os caminhos da classe traba-
lhadora.
I.2 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu 
compromisso em denunciar as injustiças contra os 
trabalhadores profissionais liberais, autônomos e 
diferenciados e dos trabalhadores e trabalhadoras 
em geral, públicos ou privados, urbanos e rurais, ati-
vos e inativos ou aposentados, em qualquer parte 
do mundo, assim como travar todos os combates 
possíveis em defesa da manutenção dos direitos 
históricos até aqui alcançados. Reafirmamos que 
nossas ações serão sempre contra a retirada dos di-
reitos consagrados nas legislações e nas vitórias do 
movimento sindical organizado.
I.3 – A CSB proclama, em alto e bom som, que en-
tende o trabalho como o valor maior do ser humano 
e riqueza da sociedade, pelo que lutará permanen-
temente em defesa da sua valorização.
I.4 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em lutar e zelar pela consolidação de um 
Estado de Direito com democracia, liberdade, parti-
cipação social, justiça social e moralidade das insti-
tuições públicas e privadas.
I.5 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso com a defesa da soberania nacional, do 
patrimônio e da riqueza da nação que pertencem, 
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antes de tudo, aos seus trabalhadores profissio-
nais liberais, autônomos e diferenciados e aos 
trabalhadores e trabalhadoras em geral, públicos 
ou privados, urbanos e rurais, ativos e inativos ou 
aposentados. Proclamamos nossa certeza de que 
a construção da verdadeira cidadania é o caminho 
para o desenvolvimento social e para o combate às 
injustiças.
I.6 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em lutar pela igualdade social no país, de-
fendendo um modelo de desenvolvimento econô-
mico, político e social que corrija as injustiças sociais 
e estabeleça condições dignas de vida à população 
brasileira e, em particular, aos que constroem a ri-
queza do País.
I.7 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em defender o Planeta contra os efeitos 
da extrema exploração conduzida pelas empresas 
que estão exaurindo o meio ambiente. Comprome-
temo-nos a denunciar as raízes da degradação da 
natureza e a lutar para que nossos filhos possam 
herdar um planeta limpo e habitável.

II – A CSB e os trabalhadores                                         

II.1 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em lutar pelas condições de criação de 
uma situação de Pleno Emprego no País, estabele-
cendo uma economia voltada para as necessidades 
da sociedade e pela criação de condições para que 
todos os cidadãos possam exercer suas profissões 
de forma honesta e legítima.
II.2 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso com o desenvolvimento econômico sem 
exclusões sociais, denunciando as mazelas do ne-

oliberalismo e seus deletérios efeitos sobre os tra-
balhadores profissionais liberais, autônomos e di-
ferenciados e os trabalhadores e trabalhadoras em 
geral, públicos ou privados, urbanos e rurais, ativos 
e inativos ou aposentados e sobre a sociedade em 
geral, pugnando para defesa de nossas riquezas e 
do capital nacional.
II.3 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso de defender a liberdade e a autonomia 
dos trabalhadores e trabalhadoras para a organiza-
ção de suas entidades representativas e sindicais, 
denunciando todas as práticas e ações que visem 
interferir na livre organização. Reafirmamos nossa 
certeza de que a Ação Sindical é legítima, eficaz e 
progressista forma de resistência dos trabalhadores 
profissionais liberais, autônomos e diferenciados e 
dos trabalhadores e trabalhadoras em geral, públi-
cos ou privados, urbanos e rurais, ativos e inativos 
ou aposentados, em todos os países.
II.4 – A CSB proclama, em alto e bom som, sua con-
vicção de que a unicidade sindical é a legítima e 
democrática garantia da representação dos traba-
lhadores profissionais liberais, autônomos e dife-
renciados e dos trabalhadores e trabalhadoras em 
geral, públicos ou privados, urbanos e rurais, ativos 
e inativos ou aposentados e a forma que mais inte-
ressa aos nossos representados, assegurando tam-
bém que é necessário manter sempre as respectivas 
estruturas de interlocução.
II.5 – A CSB proclama, em alto e bom som, sua cer-
teza no papel do dirigente sindical como legítimo re-
presentante dos interesses dos trabalhadores pro-
fissionais liberais, autônomos e diferenciados e dos 
trabalhadores e trabalhadoras em geral, públicos ou 
privados, urbanos e rurais, ativos e inativos ou apo-
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sentados e como agentes da mudança social, pelo 
que não poupará esforços para dar plenas condições 
de trabalho e de formação a estes. Reafirmamos 
nosso compromisso de capacitar os dirigentes para 
a ação que se faz necessária em nossa sociedade.
II.6 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu 
compromisso com a defesa do sistema de custeio 
universal, por meio da manutenção da contribuição 
sindical compulsória, estando esta assegurada por 
lei, sem prejuízo das demais formas de sustentação 
financeira da organização sindical aprovadas em as-
sembleias dos interessados.
II.7 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em combater a ingerência e a intervenção 
do Estado nas atividades sindicais e na estrutura 
confederativa assegurada em nossa legislação, re-
afirmando seu compromisso com a defesa da auto-
nomia das entidades representativas dos profissio-
nais trabalhadores.
II.8 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso na busca por instrumentos capazes de 
garantir o acesso dos trabalhadores profissionais 
liberais, autônomos e diferenciados e dos trabalha-
dores e trabalhadoras em geral, públicos ou priva-
dos, urbanos e rurais, ativos e inativos ou aposen-
tados, excluídos da economia formal aos direitos 
sociais de assistência, à moradia digna, seguridade 
social e políticas de emprego e renda.
II.9 – A CSB proclama, em alto e bom som, que re-
conhece, apoia e incentiva a luta dos funcionários 
públicos da União, dos estados e dos municípios 
pelo direito de representação sindical, pelo direito 
de livre negociação e todas as demais prerrogativas 
garantidas ao conjunto da classe trabalhadora bra-
sileira.

II. 10 – A CSB proclama, em alto e bom som, que 
está atenta aos conflitos hoje existentes no campo 
brasileiro e assegura sua intransigente defesa da 
livre organização sindical para os trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, combatendo todas as formas 
de injustiça, exploração e escravidão no meio rural.
II. 11 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu 
compromisso em defender uma política salarial jus-
ta e única para o conjunto de trabalhadores profis-
sionais liberais, autônomos e diferenciados e para 
os trabalhadores e trabalhadoras em geral, públicos 
ou privados, urbanos e rurais, ativos e inativos ou 
aposentados, ressalvadas as necessidades e parti-
cularidades das diversas categorias. Defendemos 
a livre negociação entre as partes, respeitando as 
representações sindicais em todos os níveis como 
legítimos articuladores desta política salarial.
II. 12 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu 
compromisso em denunciar todos os atos antissin-
dicais, em particular àqueles que ferem o direito de 
livre organização dos trabalhadores e trabalhadoras, 
conforme o disposto nas Convenções da OIT, quanto 
ao direito universal de sindicalização. Defendemos 
que os trabalhadores profissionais liberais, autô-
nomos e diferenciados e os trabalhadores e traba-
lhadoras em geral, públicos ou privados, urbanos e 
rurais, ativos e inativos ou aposentados, são livres 
para associação em suas entidades, não podendo 
ser constrangidos nesta opção.
II. 13 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu 
compromisso na defesa do direito de representação 
dos trabalhadores em todos os Conselhos, Comis-
sões ou quaisquer outros espaços garantidos por 
lei onde estejam em questão ou possam influir em 
temas de seu interesse, sobre seus direitos e prer-
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rogativas, ou sobre os direitos sociais do conjunto da 
população.

III – A CSB e as instituições

III. 1 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso na defesa dos direitos consagrados na 
Constituição Federal e, em particular, o disposto no 
Parágrafo Quarto, do seu Artigo 60, quanto ao “voto 
direto, secreto, universal e periódico”; “a separação 
dos Poderes” e “os direitos e garantias individuais” 
como cláusulas pétreas da nossa legislação maior.
III. 2 – A CSB proclama, em alto e bom som, que pau-
tará suas ações na defesa de um sistema educacio-
nal de qualidade, capaz de assegurar direitos iguais 
de acesso à população brasileira, como condição bá-
sica e prioritária para o desenvolvimento nacional e, 
em particular, dos trabalhadores profissionais libe-
rais, autônomos e diferenciados e dos trabalhado-
res e trabalhadoras em geral, públicos ou privados, 
urbanos e rurais, ativos e inativos ou aposentados. 
Da mesma forma, assegura seu compromisso em 
defender uma política nacional para as questões 
de saúde, articulando sua ação com as da socieda-
de civil organizada. Defender uma política de saúde 
pública, garantindo os instrumentos de controle da 
sociedade.
III.3 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em lutar por uma política nacional articu-
lada e justa para a segurança pública, assegurando o 
respeito à lei e à dignidade humana.

III.4 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em combater todas as formas de discrimi-
nação social, sejam de natureza ideológica, étnica, 
religiosa ou sexual.

III.5 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso de combater e denunciar todas as formas 
de corrupção e de desrespeito aos valores éticos da 
nossa sociedade, em particular aquelas que afetam 
diretamente os direitos dos trabalhadores profis-
sionais liberais, autônomos e diferenciados e dos 
trabalhadores e trabalhadoras em geral, públicos ou 
privados, urbanos e rurais, ativos e inativos ou apo-
sentados.
III.6 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso de apoiar e implementar, no que lhe for 
possível, todos os projetos e iniciativas que visem er-
radicar as causas da desigualdade social e promover 
o combate a pobreza.
III.7 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso em apoiar e promover todas as iniciativas 
no sentido de combater a exploração sexual infanto-
juvenil, o tráfico de seres humanos e todas as formas 
de escravização da pessoa humana por condições in-
dignas e degradantes.
III.8 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu com-
promisso com a defesa da cultura nacional, preser-
vação de nossos costumes e respeito à diversidade 
existente entre os cidadãos, assegurando ainda que 
promoverá, por todos os meios ao seu alcance, pro-
gramas que elevem, destaquem e divulguem esta 
cultura no seio da classe trabalhadora.
III.9 – A CSB proclama, em alto e bom som, seu 
compromisso em lutar pela plena participação da 
sociedade brasileira – mulheres, jovens, idosos, ado-
lescentes, portadores de necessidades especiais, 
povos originários, etc – em todas as instâncias e/ou 
entidades que tenham por finalidade deliberar sobre 
assuntos de seus interesses.
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Cerimônia de entrega do certificado de representatividade à CSB. Autoridades 
como o vice-presidente da República, Michel Temer, os então ministros Manoel 

Dias (Trabalho e Emprego), Carlos Gabas (Previdência Social) e Edinho Araújo 
(Portos), e os deputados federais Baleia Rossi, Lincoln Portela e Raimundo 

Gomes de Matos participaram do evento.



Fortaleça a sua bandeira 
de luta com a CSB.

COMO SE FILIAR:

Para efetuar a filiação, é necessário Certificado Digital. Após ter o Certificado Digital instalado 
no computador, siga os seguintes passos:

1- Acesse o link http://portal.mte.gov.br/cnes/atualizacao-de-dados-perene-sd.htm ;

2- Clique em “sindicato” no lado direito de seu monitor;

3- Coloque o CNPJ de seu sindicato;

4- Em “central sindical”, escolha a opção Central dos Sindicatos Brasileiros e clique na opção gravar;

5- Clique na opção “Transmitir”;

6- Imprima a SD de filiação, assine as duas vias, anexe a ata da Diretoria do Sindicato 
(registrada em cartório) que aprovou a filiação e protocole na Agência do Ministério do 
Trabalho mais próxima do seu sindicato.

Qualquer dúvida ou solicitação de apoio, 
entre em contato com:

CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS
Endereço: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 252 – Conj. 91 e 92
9º andar – Barra Funda – São Paulo – SP – Brasil – CEP 01156-001
(11) 2384-5705 / 2384-5706
www.csbbrasil.org.br
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Sua categoria merece ser 
fortalecida com a CSB!
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OBRIGADO! AGORA VOCÊ 
FAZ PARTE DA CSB.




