CSP-CONLUTAS

Central Sindical e Popular
São Paulo, 17 de março de 2015.
À
Todas as entidades e movimentos filiados a CSP-Conlutas e demais entidades parceiras

Todos à Reunião do Espaço de Unidade de Ação
nesta sexta-feira (20/03) no Sindicato dos Metroviários/SP.
Prezadas (os) Companheiras (os),
Estamos vivendo uma situação política de bastante efervescência. Segue a crise do governo frente às
denuncias da operação lava a jato e os enfrentamentos com sua base aliada no congresso. Soma-se a isso o
aprofundamento da crise econômica (inflação, demissões etc), os ataques aos direitos dos trabalhadores e
a insatisfação com o governo que tem se expressado em diversas mobilizações ocorridas nos últimos dias
por todo o país incluindo greves e paralisações em diversas categorias.
Entretanto, até o momento, as sinalizações demonstram que há um amplo acordo na burguesia com ajuste
fiscal que, mais uma vez, joga sobre as costas dos trabalhadores o peso da crise econômica.
Neste sentido, a reunião do Espaço de Unidade de Ação que ocorrerá em SP no próximo dia 20/03 pode
cumprir um papel fundamental: buscar uma ampla unidade daqueles que querem barrar as tentativas de
ataques aos trabalhadores sem capitulações ao governo ou aos setores reacionários que tentam surfar na
onda das manifestações contra Dilma.
O objetivo da reunião é construir um plano de ação visando a resistência dos trabalhadores em defesa dos
seus direitos frente ao quadro de crise que o país está vivendo.
Sendo assim, orientamos a todas as entidades e movimentos filiados, em especial as de São Paulo, bem
como convidamos as entidades parceiras da Central, a enviarem representação para essa reunião.

Contamos com sua presença!

Sebastião Carlos Pereira Filho (Cacau)
CSP-Conlutas
Organização Membro do
GT- Coordenação do Espaço
de Unidade de Ação
Data: 20 de março de 2015
Horário: das 10:00 às 15:00
Local: Sindicato dos Metroviários/SP
Rua Serra de Japi, 31 - Tatuapé, São Paulo – SP
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