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No dia 19 de fevereiro, os trabalhadores e as 
trabalhadoras vão fazer a maior greve da história 

deste País se a Câmara dos dePutados resolver votar a 
Nova ProPosta de reforma da 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 ex-

PresideNte 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

#nenhumDireitoamenos
Vamos parar o brasiL!
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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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