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Grande manifestação
em 18 de setembro

CSP-Conlutas, e suas entidades e movimentos filiados,
tem uma tarefa prioritária
nos próximos dias. Precisamos fazer um grande dia de luta em
18 de setembro, em São Paulo. A Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras terá concentração às 15 horas no
MASP, com a saída às 17 horas. Em
Manaus (AM) também haverá um ato.
Preparação da Marcha - Os informes na reunião da Secretaria Executiva Nacional da Central refletiram o
empenho da preparação da data. São
categorias em lutas de diversos estados, e principalmente, nos estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde devem vir caravanas maiores pela proximidade com o local da
manifestação. Somente os movimentos por moradia de São Paulo podem
comparecer com 10 a 15 ônibus, os
metalúrgicos de São José dos Campos
também. Mesmo assim, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná também
estão preparando caravanas significativas.
O objetivo é que diversas categorias que estão em luta participem: servidores públicos federais – entre eles,
docentes e técnicos de universidades,
judiciários e outros setores; profissionais da educação; metalúrgicos; petroleiros de Santos, Rio de Janeiro e
outros estados; metroviários de São
Paulo esperam ter boa presença; trabalhadores de Correios; bancários;
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Contra Dilma-PT;
Cunha, Renan e
Temer-PMDB;
Aécio-PSDB!
Derrotar o ajuste
fiscal e a Agenda
Brasil; que os ricos
paguem pela crise!
Por uma alternativa
classista dos
trabalhadores, da
juventude e do
povo pobre!
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professores da Oposição Alternativa,
de São Paulo, que realizaram greve
recentemente; estudantes; movimentos de moradia e muitos outros. Além
disso, diversas organizações e partidos políticos vão participar buscan-

do construir esse terceiro campo nas
lutas. PCB, PSTU e correntes do Psol
estarão presentes, assim como uma
dezena de organizações e entidades
nacionais que assinam a convocação
do dia 18.

Plenárias nos estados organizam a luta
Já estão acontecendo as plenárias estaduais, reunindo diversas entidades que extrapolam em muito as entidades ligadas à
Central. No Ceará, a plenária reuniu cerca de vinte entidades e
movimentos. Uma nova plenária do Espaço de Unidade de Ação
e demais organizações que convocam a Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras ficou indicada para este dia 10 de setembro,
quando serão dados os encaminhamentos finais da preparação,
tanto da marcha como do Encontro Nacional que será realizado
no dia seguinte 19.

Divulgue o dia 18
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Já foram produzidos cartazes e panfletos para serem divulgados em locais
de trabalho, em escolas, universidades,
panfletagens nas categorias organizadas, em praças públicas e locais de
grande aglomeração. Em São Paulo a
agitação será mais intensiva, haverá
carros de som divulgando o dia 18 de
setembro, assim como colagem de cartazes nos muros da cidade.
É preciso divulgarmos na internet:
facebook, twitter, whats app e todos os
meios digitais que pudermos.

Essa é a prioridade
da Central nos próximos
dias. Portanto, é necessário divulgar esse dia de luta
em cada categoria, em cada escola, em
cada obra, em cada universidade, em
cada categoria em greve ou em campanha salarial. Ainda que sejam estados
distantes que só enviarão representações, é fundamental massificar essa
luta e a construção de um campo alternativo ao governo Dilma-PT e à oposição de direita.

19 de setembro

Encontro Nacional
define a continuidade
da luta
Para o dia seguinte a Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras está
marcado um Encontro Nacional em São Paulo. O objetivo é reunir as entidades, movimentos e organizações que compõem essa iniciativa para dar
continuidade à mobilização nos estados.
O Encontro é composto pelo Espaço de Unidade de Ação, as organizações e entidades e movimentos que estão organizando a manifestação
do dia 18, mas é aberto para todos que queiram participar e ampliar esse
movimento.
O Encontro Nacional acontecerá no Sindicato dos Metroviários de São
Paulo. Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé. O horário e o formato da atividade serão definidos na reunião do dia 10, esta quinta-feira, na reunião que
acontece também na sede dos metroviários de São Paulo.

Curtas
Próximas SEN
A próxima reunião da Secretaria
Executiva Nacional da CSP-Conlutas será no dia 1º de outubro, às 14
horas, na sede nacional da CSP-Conlutas. Contudo, no próximo dia 17
haverá plantão com todos os integrantes que estiverem em São Paulo
para a Marcha dos Trabalhadores e
Trabalhadoras.

Primeira SEN
A reunião da Secretaria Executiva
Nacional da CSP-Conlutas que aconteceu na quinta-feira (3/09) reuniu
pela primeira vez os membros da SEN
eleitos na última reunião da Coordenação Nacional por indicação de resolução do 2º Congresso Nacional da
CSP-Conlutas. Uma direção bem-vinda, com grandes desafios pela frente.
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