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PRESSÃO
POPULAR
DERROTA
ASSALTO
À
PREVIDÊNCIA
Se uma imagem vale mais do que mil palavras, o que dizer de manifestações de Norte a Sul de um país continente?
A

pós gigantescas manifestações populares, incluindo duas greves gerais, o desgoverno Temer foi
obrigado a engavetar seu plano de assalto à Previdência
pública, que havia elaborado
como Proposta de Emenda à
Constituição (PEC).
Foi a mobilização popular,
em especial a campanha do
movimento sindical “Se votar,
não volta”, o que deixou os

parlamentares governistas na
defensiva, impossibilitanto que
os golpistas conseguissem os
308 votos necessários para a
aprovação da sua PEC.
Para a direção da Conticom, suas Federações e Sindicatos filiados, é motivo de
orgulho pertencer à CUT, central que desde o primeiro momento esteve na vanguarda
contra o retrocesso neoliberal
proposto pelos privatistas.

RECIFE -PE - Lideranças do Sindicato Marreta e
da CUT contra o desmonte da Previdência pública
PAULÍNIA -SP - Paralisação na refinaria ao lado
do Sindpetro contra as reformas neoliberais de
Temer e a intervenção no estado do Rio de Janeiro

SUZANO-SP - Federação e o Sindicato realizaram
panfletagem nas estações de trem e no comércio,
coroando o dia com um ato na Praça João Pessoa

CAMPO GRANDE-MS - Nos canteiros de obra da
Plaenge e da Vanguard os protestos da categoria:
com o peso do serviço é raro alguém se aposentar

CUT: INTERVENÇÃO NO RIO É MAIS UM VEXAME DE TEMER
“A decisão do golpista e ilegítimo Michel Temer de decretar intervenção federal na
segurança pública do Rio de Janeiro é mais um factóide irresponsável”, afirma o
documento da Central Única dos Trabalhadores, do qual selecionamos partes

A

decisão do golpista e ilegítimo
Michel Temer de decretar intervenção federal na segurança pública do
Rio de Janeiro é mais um factóide irresponsável, com o objetivo de tentar jogar
uma cortina de fumaça sobre os inúmeros escândalos que envolvem esse governo, como o inquérito que apura o
envolvimento do presidente em negócios
escusos no Porto de Santos, e também
sua derrota política na tentativa frustrada
de votação da reforma da Previdência,
impedida pela pressão da CUT, das demais centrais sindicais e dos movimentos sociais.
POVO É VÍTIMA - Como em todas as
decisões tomadas pelo golpista, quem vai
pagar o preço por mais essa medida é o
povo do Rio de Janeiro, vítima de uma intervenção mal planejada, sem objetivos
claros. E que não vai resolver a situação
da violência, desemprego e salários atrasados a que a população carioca está submetida.
SOLUÇÃO - Segurança pública não se

resolve com intervenção militar. A solução
são investimentos públicos, com obras de
saneamento, habitação, mobilidade urbana, geração de empregos, economia solidária, renda básica, investimento em educação, cultura, esportes, ensino
profissionalizante, garantia de primeiro
emprego para os jovens e aposentadoria
digna para todo povo carioca e brasileiro.
PEC 95 - A crise dos estados, principalmente no Rio de Janeiro, está ligada à
aprovação da PEC 95, que congelou por
20 anos os investimentos em segurança,
saúde e educação, e reduziu os investimentos com as políticas sociais que geraram desenvolvimento, emprego e renda
nos governos Lula e Dilma. Na época, o
próprio Nem, um dos chefes do tráfico
carioca, afirmou que as obras do PAC roubaram seus melhores soldados.
INTERVENÇÃO SOCIAL, JÁ! - O Rio
de Janeiro e o Brasil inteiro não precisam
apenas de intervenção federal na segurança pública, precisam de uma intervenção
social já!!

Uma intervenção que seja democraticamente discutida com as comunidades, os movimentos sociais,
sindical e o povo
carioca e brasileiro, que possa nos
tirar da crise não
apenas de segurança, mas da crise social a que este governo golpista levou o país e que compromete a sobrevivência e expõe a população a todo tipo de violência.
DESMANDOS - E é contra todos os
desmandos do governo golpista e seus aliados que a CUT organiza os trabalhadores e as trabalhadoras e reafirma sua agenda de mobilização contra a reforma da Previdência, que acaba com a aposentadoria
de milhões de brasileiros e de todas as
medidas que tiraram direitos sociais e trabalhistas.
O povo do Rio de Janeiro merece respeito!
O povo brasileiro não aceita mais tantos abusos!
Executiva Nacional da CUT

CORUMBÁ É REELEITO PRESIDENTE DA
FEDERAÇÃO DO MATO GROSSO DO SUL
Webergton Sudário (Corumbá) foi reeleito
para uma nova gestão à frente da FETRICOMMS (Federação dos Trabalhadores na Construção Civil e do Mobiliário e Montagem Industrial do Estado do Mato Grosso do Sul),
filiada à CUT.
Duas companheiras passam a integrar a
Federação em cargos relevantes: Aline Chaves Ferle, secretária-geral e Alda de Jesus
Santos, 1ª Secretária de Finanças.
A nova gestão tem mandato de quatro anos
(2018-2022).

CONSTRUÇÃO CIVIL DO
ESPÍRITO SANTO TERÁ
ELEIÇÕES EM ABRIL

Para lutar e vencer: é chapa 1

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil do Espírito Santo (Sintraconst-ES) está com eleições marcadas
para os dias 19 e 20 de abril.
Presidido pelo companheiro Paulo Cesar Borba Peres (Carioca), secretário de
Formação da Conticom, o Sintraconst tem
servido de referência para os operários no
Estado e no país, não só pelos reajustes
salariais, mas pela qualidade e quantidade dos benefícios alcançados com a luta.
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