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SEGUNDO SEMESTRE

APOIAR MOBILIZAÇÕES
DOS TRABALHADORES E
DEFENDER GREVE GERAL
Fora Temer e todos os corruptos do Congresso Nacional. Não queremos a volta de Dilma; Eleições Gerais
O segundo semestre está
acenando com possibilidades de
várias mobilizações. Campanhas
salariais de categorias nacionais
começaram a ser organizadas.
Entre elas, bancários, petroleiros,
trabalhadores dos Correios e metalúrgicos de algumas regiões.
É importante frisar que não
serão campanhas fáceis. Os ataques advindos do governo e dos
patrões contra os trabalhadores
não são poucos. Ao tentar minimizar efeitos da crise econômica
e política, Temer aponta com as
reformas da Previdência e Trabalhista que provocam perdas importantes para a classe trabalhadora caso sejam aprovadas.
O PLP (Projeto de Lei Complementar) 257/16, que está em
regime de urgência para votação
no Congresso após recesso parlamentar, tenta renegociar as dívidas dos estados com a União,
aprofundando o ajuste fiscal e
contendo o congelamento de salários e aumento da contribuição
previdenciária dos servidores.
Já a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 241/16, que
congela os gastos públicos por
20 anos, pretende direcionar o
dinheiro economizado para o pagamento da dívida pública, que
atualmente consome quase metade do orçamento do país. As
áreas essenciais à população brasileira como a Educação e Saúde e
outros serviços públicos serão os
mais afetados.

PREPARAR MOBILIZAÇÕES
Lutas - Diante de tantos ataques, é necessário que as entidades e movimentos
ligados à CSP-Conlutas busquem fortalecer
as mobilizações que vêm ocorrendo e as
campanhas salariais em curso.
Olimpíadas – Não vamos esquecer de
denunciar as Olimpíadas 2016, cuja sede
será o Rio de Janeiro. Saúde e educação caóticas, violência brutal contra as populações
das favelas cariocas, salários de servidores
públicos atrasados. Esses são apenas alguns
dos legados dos Jogos Olímpicos, sem mencionarmos a corrupção.
Unidade - A CSP-Conlutas segue defendendo unidade na luta contra os ataques
do governo Temer, seus planos de ajustes e
propostas de reformas, assim como o apoio
e fortalecimento das categorias em campanha salarial no segundo semestre. Neste
contexto, a proposta da Central é fortalecer
também o dia 11 de agosto.
A SEN (Secretaria Executiva Nacional) continua debatendo o ordenamento global da
última resolução da Coordenação Nacional da
Central para precisar sua política e avançar até a
próxima reunião da Coordenação Nacional que
acontece de 19 a 21 de agosto em São Paulo.

Observação 1: Dentro das orientações
aprovadas pela SEN, a CSP-Conlutas participou nesta terça-feira (26) da Assembleia Nacional dos Trabalhadores por Emprego e Garantias de Direitos, uma reunião das centrais
sindicais, que deu impulso à luta contra os
ajustes do governo, em defesa do emprego
e contra a retirada de direitos, além de convocar um Dia Nacional de Mobilizações para
16 agosto. A próxima reunião da Executiva
debaterá o tema.
Observação 2: De acordo com resolução
da SEN, foram feitos contatos com a Frente
do Povo Sem Medo sobre realização de uma
reunião no sentido de avançar na possibilidade de construção de uma pauta comum para
participação da CSP-Conlutas na manifestação de 31 de julho, em São Paulo. Não houve
concordância por parte da Frente Povo Sem
Medo em realizar a referida reunião. Assim,
de acordo com deliberações anteriores, a
SEN reitera orientação às bases pela não participação nos atos que acontecerão nesse dia
31 de julho, reiterando a autonomia das entidades. Orientamos centrarmos esforços na
construção das plenárias estaduais visando
impulsionar inicialmente as ações do dia 11.

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO PARA O PERÍODO
02 de agosto – Proposta de início da greve dos Auditores Fiscais do Trabalho e Previdência Social.
05 de agosto – Protestos na abertura dos Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro/RJ.
09 de agosto – Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Auditoria Cidadã da Dívida, Brasília/DF.
10 de agosto – Reunião Nacional Ampliada do FONASEFE, Brasília/DF.
11 de agosto – Dia Nacional de Lutas e Mobilizações de diversas categorias.

MML

“VAMOS AQUILOMBAR AS LUTAS”ORIENTA SEMINÁRIO
NACIONAL “MULHERES PRETAS TÊM HISTÓRIA”
Seminário acumulou debates e apontou organização da luta em defesa da mulher negra

No último final de semana
(23 e 24/07) foi realizado em
São Paulo I Encontro Nacional
de Mulheres Negras do MML
(Movimento Mulheres em Luta),
“Mulheres Pretas têm História”.
Com a presença de cerca de 400
mulheres, vindas de 17 estados
do país, o seminário teve como
objetivo resgatar a resistência e
a história de luta das mulheres
negras e foi organizado pelo
MML, Quilombo raça e classe e
setoriais da CSP-Conlutas. A SEN
esteve representada na atividade pela companheira Rita Souza.
A atividade aprovou um relatório com a sistematização das
discussões acumuladas durante
os dias do evento. Entre as principais discussões foi resgatada
a importância da identidade da

mulher negra e a necessidade de
lutar contra o racismo para unificar a classe, bem como, unificar
a luta das mulheres negras com
as lutas dos trabalhadores e a
serviço dela. Entre os temas políticos da atualidade, o seminário
também se manifestou contra
“a volta de Dilma”, pelo Fora Temer e Fora todos que oprimem

exploram. Ainda, reforçou o chamado às eleições gerais e à greve
geral em defesa dos direitos das
mulheres negras trabalhadoras.
Posteriormente será publicada
uma sistematização de todas as
propostas apresentadas para serem debatidas e deliberadas nas
instâncias do MML e sugeridas à
Central.

MS

COMISSÃO ORGANIZADA POR CSP-CONLUTAS
LEVA APOIO AOS GUARANI KAIOWÁ
Conforme deliberação da
reunião anterior da SEN foi reafirmada a ida de uma representação de entidades e movimentos em solidariedade aos povos
indígenas Guarani Kaiowá de
Mato Grosso do Sul.
Na luta pela retomada de
suas terras originárias, esses povos vem sofrendo recorrentes
ataques há mais de um mês. Um
jovem indígena foi assassinado, 18 foram parar no hospital,
além da violência e terror cotidiano que vêm enfrentando.

A visita se dará nos dias 10 e
11 de agosto e deve contar com
a representação de pelo menos
dez entidades e movimentos entre eles, Andes-SN, Sinasefe, Sin-

dicato dos Metalúrgicos de SJC,
Sintusp, Movimento Luta Popular,
Anel e outras. Além do apoio político, o objetivo é cestas básicas,
medicamentos e roupas.

SINTUSP

CSP-CONLUTAS FAZ CAMPANHA FINANCEIRA AOS TRABALHADORES DA USP
A dura greve realizada pelos
trabalhadores da USP (Universidade de São Paulo), que se manteve
por 67 dias, acabou sem conquistas e com o corte de ponto de
uma parte significativa dos grevistas (técnicos administrativos).
Esses companheiros estão
sem salário há dois meses e
podem ter mais cortes. Além
disso, seguem diversos ataques
incluindo o despejo da sede do

sindicato, processos administrativos contra dirigentes sindicais e ativistas, etc.
A intransigência e truculência promovidas pelo reitor Marco Antonio Zago tem objetivo
de precarizar a universidade
pública, assim como retirar direitos dos trabalhadores.
Diante de tal quadro, o Sintusp solicitou e a SEN aprovou
fortalecer a de solidariedade aos

companheiros da USP com uma
campanha financeira para ajudar
os que estão sem salário. Um ofício foi enviado para as entidades
e movimentos com o número de
conta para depósitos.
Banco do Brasil
Agência 7068-8
Conta Poupança 5.057-1
(variação 51) - Aníbal Cavali
(dirigente do Sintusp)

CURTAS
10 ANOS
Há 10 anos surgia a Coordenação Nacional de Lutas
que originou a CSP-Conlutas em 2010. Assim, nossa
Central pretende lembrar
essa data com um selo comemorativo para marcar
a história de luta de nossa
entidade.
COMUNICAÇÃO
Conforme resolução apresentada pelo GT de Comunicação e aprovada na
reunião passada da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, será enviada uma
pesquisa sobre o setor de
comunicação das entidades
e movimentos. O objetivo é
compreender como é produzida a comunicação pela
Central para buscar formas
de avançar nesse campo de
maneira mais integrada entre a Central e suas entidades e movimentos filiados.
COORDENAÇÃO
A próxima reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas acontece 19, 20 e
21 de agosto, no hotel San
Raphael, em São Paulo. A indicação de pauta pela SEN é
a realização de painel sobre
situação internacional, conjuntura nacional com destaque para as campanhas
salariais do segundo semestre, campanha contra as
demissões e perseguições
políticas no movimento,
ratificação de indicação de
novos membros da SEN e as
reuniões setoriais.
PRÓXIMAS SEN
As próximas reuniões da
SEN da CSP-Conlutas estão
agendadas para agosto.
Dia 4, às 14h, na sede da
CSP-Conlutas, Rio de Janeiro, e no dia 18 do mesmo
mês e no mesmo horário,
na sede nacional da Central, em São Paulo.
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