Jornal UST

GREVE GERAL

5 dezembro
contra a Reforma da Previdência
Vamos manter a classe trabalhadora e a sociedade mobilizadas e em movimento,
aumentando nossa pressão contra as reformas e contra o governo.
Os movimentos sociais e centrais sindicais de todo o país estão se mobilizando para que, no dia 5 de dezembro, a Greve
Geral pare o país. A manifestação dos trabalhadores é contra
a Reforma na Previdência que está em pauta novamente pelo
Governo Federal, a greve geral está sendo construída quando
o Governo colocou em pauta a PEC 287, que pretende fazer a
Reforma da Previdência.
Entendemos que essa proposta da Reforma Previdenciária é
prejudicial aos trabalhadores, na realidade, a destruição da
previdência pública construída há muitos anos. A paralisação
passa pela importância da participação da classe trabalhadora, os “partidos de esquerda” e o conjunto das organizações
sindicais e populares que hoje estão em pé de luta em defesa
dos direitos e conquistas ameaçados pelo governo.

VAMOS PARAR O BRASIL
Contra Reforma Trabalhista
Contra Reforma Previdenciárias

Rumo à greve geral
Não ao fim da aposentadoria
Lutamos por:
1. Direito universal a aposentadoria;
2. Redução da idade para aposentadoria dos homens e as mulheres;
3. Seguridade social pública e gratuita;
4. Assistência médica e farmacêutica pública e gratuita a todos, sem condições;
5. Aposentadorias públicas com a finalidade de garantir uma vida digna;
6. Reajuste real e recuperação do poder de compra dos benefícios.

A organização da classe trabalhadora na Bahia
KLEBIO OLIVEIRA, Diretor Nacional, sua luta tinha como ideal as causas populares e à luta dos trabalhadores do Transporte
alternativo e complementares, é uma conquista e opção no terreno da organização dos transportes populares no Brasil. Por
isso, tem cumprido um papel significativo na luta.
A Central Sindical UST tem sido fundamental e mesmo decisivo em vários momentos para construir e garantir a mais ampla
unidade de ação para colocar a organização dos transportes populares. Foi assim na articulação dos sindicatos e associações
da categoria dos Transportes alternativos
Central Sindical UST - Bahia ainda em fase de reorganização, mas tem cumprido um papel de primeira linha na busca por retomar a unidade de ação para lutar, na unificação dos sindicatos. Isso
demonstra que a central tem estado presente nas lutas, buscando unir o conjunto da classe trabalhadora, sem perder sua autonomia, ligada aos processos reais e junto com a classe em luta.
A força e a disposição de lutas dos trabalhadores, diferentemente da maioria das centrais burocráticas que colocam a culpa na falta de disposição dos trabalhadores para lutar, defendemos que e
que é necessário seguir apostando nas mobilizações.
Nossa insistência no chamado à construção UST Nordeste tem se pautado pela compreensão da
existência de uma forte disposição de luta da classe trabalhadora. Isso, frente ao desemprego, à
piora nas condições de vida, ao aumento da violência que vitima o povo pobre e negro da periferia;
contra o mar de lama da corrupção e a continuidade da política de retirada de direitos, e que se
intensificam ainda mais com o atual governo de Temer (PMDB).
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