Ano VII - Nº 1396- 26/01/2018
Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br

#NenhumDireitoAMenos
Vamos parar o Brasil!
No dia 19 de fevereiro, os trabalhadores e as
trabalhadoras vão fazer a maior greve da história

País se a Câmara dos Deputados resolver votar a
Previdência. O alerta foi
feito ontem, quinta-feira (25) pelo presidente da CUT,
Vagner Freitas, durante ato político, um dia depois
que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)
confirmou a condenação sem crime e sem provas do expresidente Lula no caso do triplex do Guarujá (SP).
“Temos que fazer uma rebelião para garantir o
Estado Democrático de Direito e não vamos deixar
os capitalistas rasgarem a Constituição. Eles serão
derrotados nas ruas se não recuarem. Vamos
desautorizar o TRF-4”, avisou Freitas.
O ato aconteceu na sede da CUT e teve a presença
mais de 500 pessoas, entre lideranças políticas e dos
movimentos sindical e sociais.
Para ele, a decisão do TRF-4 de manter a condenação
do ex-presidente trouxe ainda mais insegurança jurídica e
social para o Brasil, que desde o golpe de 2016 também
vem atravessando um grande revés econômico.
“Será que os capitalistas brasileiros, que foram os pais
do golpe, acham que vão ter condições de crescer com o
país arrebentado e com os trabalhadores descontentes?”,
indagou o presidente da CUT, completando:
“Vamos fazer greve nos bancos de vocês, vamos fazer
greve nas empresas de vocês, vamos fazer greve no
agronegócio. O desempenho das empresas vai cair ainda
mais, porque vocês arrebentaram as relações de trabalho
e ganharam ainda mais insegurança jurídica. E a greve do
dia 19 será ainda maior do que a de 28 de abril, quando
45 milhões de trabalhadores cruzaram os braços”.
Leia notícia completa em www.cut.org.br
deste

nova proposta de reforma da
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Direção colegiada do SINTSEF
Hoje, 26/01, a direção colegiada realizou sua
reunião semanal. Em pauta, o debate sobre atual
conjuntura e como o Sintsef/ce tem participado
das mobilizações contra a retirada de direitos dos
trabalhadores.
A presença das coordenações de fortaleza e
das delegacias sindicais nos atos em defesa da
democracia, realizados no último dia 24/01,
foi bem avaliada, destacando a importância de
manter a unidade com os movimentos sociais nesse
momento de golpe vivido no país.
Ao final foi aprovada uma adesão a próxima data
de greve geral contra a reforma da Previdência,
que será em 19 de fevereiro, data prevista para
votar o nefasto projeto na Câmara de deputados.
#FirmesNaLuta
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