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GERAL!
CONTRA A REFORMA TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA
E PELA ANULAÇÃO DA LEI DE TERCEIRIZAÇÃO
Fora Temer e todos os corruptos!

N

o dia 30 de junho, não há outro caminho: vamos ter de fazer uma Greve Geral ainda mais forte do que a de 28 de
abril. Parar a produção e as atividades e ocupar as ruas com protestos. Essa é nossa tarefa contra os ataques aos nossos direitos e em
defesa de um plano emergencial de geração
de empregos.
É necessário parar cada local de trabalho fábricas, obras, transportes, escolas e universidades. Os movimentos sociais e a juventude
devem fortalecer essa Greve Geral por meio
dos comitês de base que vêm se organizando
pelo país.
Todos os corruptos e corruptores merecem
prisão e que seus bens sejam confiscados.
Nenhum deles tem moral para nos atacar.
Basta!

Exigimos que Temer e esse Congresso Nacional corrupto retirem imediatamente da
pauta as reformas que atacam nossos direitos
trabalhistas e a aposentadoria.
Nenhum passo atrás! É hora de fortalecer a
Greve Geral!
Ninguém está autorizado a negociar essas
reformas que acabam com nossa aposentadoria e dão fim total à CLT (Consolidação das
Leis de Trabalho). Nesse momento, qualquer
dirigente de sindicato ou central sindical que
ficar por aí “negociando” com o Temer, ao invés de fortalecer a Greve Geral, estará fazendo o jogo deles, dos corruptos e dos patrões, e
facilitando a aprovação das reformas.
Não há o que negociar! É hora de cumprir a
decisão tomada unitariamente e parar o país
no dia 30 de junho.

CALENDÁRIO DE LUTA
6 a 23 de junho:
Convocação de plenárias, assembleias e reuniões, em todo o Brasil,
para a preparação da Greve Geral.
20 de junho:
Esquenta da Greve Geral com atos e
panfletagens das centrais sindicais
30 de junho:

GREVE GERAL

FORTALEÇA
A LUTA:
ORGANIZE UM COMITÊ
CONTRA AS REFORMAS NA
SUA REGIÃO

e São Paulo

Zona Sul d

O

s comitês de base realizam debates sobre as reformas e preparam a Greve Geral, organizam panfletagens, atos unificados e protestos em praças
públicas.
É um espaço aberto para organizar a luta dos trabalhadores, movimentos e juventude nos locais de trabalho,
bairros, comunidades, escolas e transportes públicos.

Atividade do comitê de base em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro

Todos podem participar! É possível organizar um Comitê no local de trabalho ou estudo, convidando os(as)
amigos (as) para reuniões abertas em qualquer lugar,
onde for melhor.
Somente organizando os de baixo, podemos vencer
essa batalha. Convide seus amigos, parentes e vizinhos
e construa um Comitê. Vamos à luta!

CONHEÇA A CSP-CONLUTAS

Você conhece a CSP-Conlutas? A única
Central Sindical e Popular no Brasil que aglutina operários, servidores públicos federais,
estaduais e municipais, trabalhadores da
educação e da saúde, do setor de transporte,
trabalhadores rurais e muitos outros.
Nela também estão os movimentos populares que organizam a luta por moradia, pela
reforma agrária, pelas terras indígenas. Bem
como, os que lutam contra as opressões – o
racismo, a LGBTfobia e o machismo.

Também participam da CSP-Conlutas estudantes em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, que ocupam escolas e
movimentos e que defendem os direitos dos
jovens das periferias brasileiras.
Nossa Central é construída pela base, em
que as entidades e movimentos são determinantes para definição de sua política.
Democrática, é construída a partir de suas
entidades e movimentos filiados, cujas políticas são definidas em reunião de Coordena-

ção Nacional. Quem decide é a base e não
a cúpula de dirigentes, como na maioria das
outras centrais sindicais.
A CSP-Conlutas é contra o imposto sindical. É independente de governos e patrões e
autônoma frente aos partidos políticos. Somos internacionalistas, pois acreditamos que
os trabalhadores são atacados pelo capital
em todo o mundo e sua luta só pode ser vitoriosa com unidade e solidariedade internacional.
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