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O Fórum Sindical Global Começou no Rio  
 

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2012 (ITUC-CSI OnLine): A Assembleia Sindical de 03 
dias, organizada conjuntamente pela CSI e Sustainlabour começou hoje, antecedendo 
a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Os sindicatos 
têm feito lobby junto aos líderes mundiais, que se reunirão na próxima semana para 
revitalizar os compromissos em torno da sustentabilidade, emprego, proteção social 
e desigualdade. 

Durante os debates, os sindicatos irão reivindicar compromissos específicos para 
empregos verdes e decentes, proteção social e reforma do sistema financeiro. "Um 
novo paradigma para o desenvolvimento exige ações governamentais concretas para 
atingir o Futuro que os Trabalhadores Querem. Os governos precisam vir ao Rio com 
compromissos reais de mudança, para mudar radicalmente a trajetória rumo ao 
desenvolvimento sustentável”, disse Sharan Burrow, secretária-geral da CSI.   

Os sindicatos de mais de 100 países estão reunidos no Rio, com 3 principais 
demandas. A primeira diz respeito a empregos verdes e decentes. Isto requer uma 
mudança nos investimentos que irá garantir que empregos decentes sejam criados a 
partir de investimentos que respeitem o meio ambiente, e outros milhões sejam 
transformados em postos de trabalho sustentáveis. 

A segunda exigência dos sindicatos é o apoio para o Piso de Proteção Social, que 
visa amparar os mais vulneráveis, e que assegurará que todos os(as) 
trabalhadores(as) e suas famílias estejam protegidos(as) contra as múltiplas crises 
ambientais e econômicas que eles(as) enfrentam.  

Em terceiro lugar, os sindicatos estão defendendo a implementação de uma taxa 
sobre transações financeiras globais, que forneça fundos para o desenvolvimento e a 
ação contra a mudança climática, bem como contribua para a reforma do sistema 
financeiro, que é a fonte da crise financeira. 

Entre os palestrantes, estarão, entre outros, Sharan Burrow, Secretária-Geral da 
ITUC-CSI; Bernadette Segol, Secretária-Geral da ETUC; Achim Steiner, Diretor 
Executivo das Nações Unidas; Helen Clark, chefe do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento, e Michelle Bachelet, Diretora Executiva da ONU Mulheres.   

Para mais informações: http://www.ituc-csi.org/rio-20.html  

A ITUC-CSI representa 175 milhões de trabalhadores em 153 países e territórios, e 
tem 308 afiliadas nacionais. 
 
Website: http://www.ituc-csi.org and http://www.youtube.com/ITUCCSI 

 
Para mais informações, por favor entre em contato com o Departamento de Imprensa 
da CSI pelos telefones:  +32 2 224 0204 ou +32 476 62 10 18. 
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