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CUT propõe projeto de lei de iniciativa popular para anular 
reforma trabalhista

O feriadO de 7 de setembrO é também cOnhecidO cOmO O dia 
dO tradiciOnal GritO dOs excluídOs, que desde 1994 prOpõe 
manifestações cOm alGum tema vOltadO aO cOmbate às injustiças 
e desiGualdades sOciais. para a cut, que encerrOu nesta quinta-
feira, 31, seu cOnGressO extraOrdináriO, será também dia de 
encaminhar a mais impOrtante resOluçãO dO eventO, seGundO 
O presidente da central, vaGner freitas: O lançamentO de uma 
campanha para cOlher 1,3 milhãO de assinaturas em apOiO a um 
prOjetO de lei de iniciativa pOpular que anule Os efeitOs da refOrma 
trabalhista. a campanha, acredita vaGner, será uma fOrma de Os 
sindicatOs estreitarem seu cOntatO cOm Os trabalhadOres nOs lOcais de trabalhO, aGOra cOm “muitO mais mOral” 
para cObrar O alerta que faziam antes dO impeachment – O de que O GOlpe que derrubOu dilma rOusseff nãO era 
cOntra dilma, mas cOntra tOdOs Os direitOs cOnquistadOs nas últimas décadas.

“aGOra as pessOas estãO vendO O que está acOntecendO. nãO é mais ‘Olha, eu estOu avisandO, vai acOntecer 
issO, issO e issO’. está acOntecendO. O desempreGO é assustadOr, a crise de credibilidade dO país é sem tamanhO, a 
ecOnOmia está destrOçada e sem rumO  – a nave está cOmpletamente desGOvernada”, diz vaGner, nesta entrevista à 
rba. “pOr issO, se dizíamOs antes que a luta era necessária e valia a pena, aGOra vamOs dizer issO mais ainda, e cOm 
mais aderência entre esses trabalhadOres, que estãO sentindO na prática Os efeitOs devastadOres desse GOvernO.” 

Clique e saiba mais! 

Diga NÃO À PRiVaTiZaÇÃO!

Clique e saiba mais
•	 “Golpe	está	se	aprofundando	em	

diferentes	etapas”,	diz	dilma	no	rio	
de	Janeiro	(Brasil	de	fato)

•	 fortalecer	a	resistência:	dia	14	é	dia	
nacional	de	luta	(esquerda	online)

•	 privatização	e	aJuste	
fiscal:	cartilha	de	
temer	é	destrutiva	ao	
país	(portal	vermelho)
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