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DIA NACIONAL DE LUTAS, 19/2 SERÁ DECISIVO PARA
ENTERRAR
DE
VEZ
A
“REFORMA”
DA
PREVIDÊNCIA
Mobilização total desde as bases
m 2017, conseguimos impedir a
votação do desmonte da Previdência com a histórica greve geral de
28 de abril. Com todas as letras, a classe
trabalhadora demonstrou ao governo golpista que a sociedade brasileira não aceita a chamada “reforma” porque ela nada
mais é do que o fim da aposentadoria.
Com esta compreensão, nos mantivemos em estado de alerta, mobilizando nossas Federações e Sindicatos, pressionando os parlamentares em suas bases eleitorais, e conseguimos adiar o assalto. A
previsão é de que o governo usurpador
coloque a “reforma” da Pevidência (PEC
287/16) em votação no dia 19, o que só
amplia a nossa responsablidade.
PREVIDÊNCIA PÚBLICA - Conforme
Claudio da Silva Gomes, presidente da
Conticom, a entidade estará somando ao
lado da CUT e das demais centrais e movimentos populares, “orientando desde já
a intensificação da mobilização com o objetivo de paralisarmos todas as regiões do
país no dia da votação e defender a Previdência pública”.
Para derrotar o governo golpista, é preciso paralisar os locais de trabalho, fazer
atos e manifestações, ocupando ruas e
praças, e pressionar os parlamentares,

E

Garra da
militância
será cada
vez mais
decisiva
pois está em risco não só o fim da aposentadoria, mas o aprofundamento do
Estado de exceção. “Em outras palavras,
é o futuro do País que está em jogo. O
resultado desta batalha decisiva dependerá
do envolvimento de cada um e cada uma,
da disposição de luta de todos”, afirmou o
presidente da CUT, Vagner Freitas.
DEBATE - Por isso, complementou Luiz
Queiroz, vice-presidente da Conticom, “é
imprescindível fortalecermos o debate com
o conjunto dos trabalhadores nas nossas

bases, expondo com clareza o significado desta proposta do governo golpista, que
é, com todas as letras, o fim da aposentadoria”.
Além disso, frisou Claudinho, “é fundamental denunciar a relação existente entre
a absurda agenda neoliberal do desgoverno Temer com os ataques frontais aos interesses populares e a candidatura de Lula.
Temos o compromisso de convocar um referendo popular para anular as medidas
descabidas adotadas pelos golpistas”.

O BRASIL RESPONDERÁ COM GREVE, PARALISAÇÕES E MANIFESTAÇÕES
- Realizar assembleias em todos os
sindicatos filiados para debater a reforma e organizar greves, paralisações e
manifestações.
- Realizar plenárias nas CUTs Estaduais para debater com os sindicatos a
organização do Dia Nacional de Lutas e
Paralisações no Estado e também a articulação da CUT e dos nossos sindicatos com as demais Centrais e os movimentos populares por meio das Frentes.
- Propor uma reunião o mais urgente
possível com as Centrais nos Estados
para debater as atividades regionais.
- Realizar reuniões com as categorias estratégicas de cada Estado para or-

ganizar greves, paralisações e manifestações.
- Os ramos devem orientar os sindicatos e federações nos Estados para organizar as paralisações e manifestações.
- Fazer panfletagem e assembleias nos
locais de trabalho.
- Criar comitês nos municípios, envolvendo todas as categorias organizadas e
sindicatos de todas as Centrais Sindicais
para planejar as ações locais.
- Panfletar os bairros de maior concentração de trabalhadores/as e as áreas de
maior circulação de pessoas na cidade.
- Buscar apoio das pastorais, das associações de bairro, dos movimentos po-

pulares.
- Utilizar as redes de comunicação
disponíveis para divulgar as greves, paralisações e manifestações, esclarecendo os/as trabalhadores/as, assim como
a população, sobre a importância da luta.
Divulgar os resultados da greve no município, na região, no Estado e no País.
- Utilizar carros de som das entidades para fazer a divulgação da luta nas
periferias.
- Utilizar rádios locais e comunitárias para ampliar o debate contra a reforma da Previdência e para divulgar as
ações programadas para o dia 19/02.
- Pressionar os parlamentares.

HORA DE REDOBRAR A PRESSÃO NAS BASES DOS PARLAMENTARES
Atos e panfletagens frente às residências dos parlamentares;
Panfletagem, colocação de outdoors
nas áreas de maior movimentação das
cidades onde os parlamentares obtiveram maior votação;

Pressão sobre os cabos eleitorais dos
parlamentares;
Articulação com associações comunitárias, movimentos estudantis e populares para a realização de manifestações
locais;

Recepção nos aeroportos;
Envio de mensagens para os gabinetes por meio do site Na Pressão.
A CUT Nacional manterá plantão para
acompanhar o andamento dos preparativos nos Estados.

OPERÁRIOS INAUGURAM A NOVA SEDE DO SITRICOM EM
TERESINA:
MAIOR EMPREENDIMENTO DA CLASSE NO PIAUÍ
Evento contou com a participação de caravanas de representantes e lideranças sindicais de todo o Estado
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário (Sitricom) inaugurou sua nova
sede em Teresina,com a presença
maciça de operários da categoria e caravanas de representantes e lideranças sindicais de todo o Piauí.
SOMATÓRIO - De acordo com o presidente do Sitricom, Carlos Magno Teixeira, a obra só foi possível graças à contribuição autorizada dos companheiros. “É
um das conquistas mais importantes para
todos. Mais um sonho da categoria concretizado”, destacou
AMPLITUDE - “O prédio tem uma estrutura física gigantesca, se transformando no maior empreendimento da classe
trabalhadora do Estado do Piauí. As obras
foram iniciadas graças ao grande momen-
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to da economia do país, com
a política econômica dos expresidentes Lula e Dilma, períodos de grandes investimentos em projetos sociais e principalmente no setor da construção civil“, ressaltou.
DISTRIBUIÇÃO - Conforme o dirigente, com localização privilegiada, no centro da
capital, são três andares,
com elevador, amplas salas
administrativas, com destaque para três recepções, auditório, sala de reuniões, duas
Salas para consultórios odontológicos
salas para consultórios odontológicos e outras duas salas para os con- namento, três banheiros por andar e mais
sultórios de clínico geral, ginecologista e quatro banheiros na parte externa, sendo
pediatra, copa/cozinha, arquivo, estacio- dois para pessoas especiais.

COM DATA-BASE EM MARÇO, SINTRACOM DE CAMPO GRANDE REALIZA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA GARANTIR CONQUISTAS
O Sintracom realizou a Assembleia
Geral Extraordinária na sexta-feira (26/
01), na sede do Sindicato em Campo
Grande, quando definiu a pauta de reivindicações da categoria, que tem database em março.
Conforme deliberado, a entidade vai
batalhar por um reajuste digno.
PARÂMETRO - “No mês de fevereiro

será divulgada a inflação oficial acumulada dos últimos 12 meses, aí então teremos parâmetro para definir o que vamos
negociar com os patrões”, disse José Abelha, presidente do Sindicato. “Também
vamos negociar a manutenção de todos
os benefícios em vigor na Convenção Coletiva”, acrescentou.
Os operários também aprovaram o cus-

teio sindical para que o Sintracom continue oferecendo os benefícios aos associados e lute por mais conquistas para
o conjunto da categoria.
PRESENÇA - A partir de agora, o
Sintracom vai realizar assembleias nos
canteiros de obras da capital, fortalecendo a mobilização para fechar a negociação o mais rápido possível.

JUVENTUDE TEM FORTE PROTAGONISMO NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2018
Os jovens são fortes protagonistas da 13ª edição do Fórum Social Mundial (FSM) 2018, que será realizado entre os dias 13 a 17 de março, em
Salvador. O tema central do evento é “Povos, Territórios e Movimentos em
Resistência”. O objetivo é garantir a participação plural das mais variadas
organizações populares, estudiosos, políticos, estudantes e intelectuais,
a fim de elaborar alternativas para uma transformação global.
BARRACAS - O Acampamento Internacional da Juventude contará com
uma vila gastronômica da economia solidária, palcos livres para apresentações culturais, mesa-redonda, e o “ritmos da juventude”, shows com artistas que dialogam com temas sobre as perspectivas e problemáticas que
envolvem os jovens. A estrutura física disponibilizará uma cozinha compartilhada, banheiros químicos e chuveiros para banho.
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