Dia 24, em Porto Alegre,
pela
com

É para prosseguir nos ataques aos nossos
direitos que querem tirar Lula das
eleições. Condenado em Curitiba sem
provas, o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) antecipou o julgamento de
Lula para o dia 24 de janeiro, três
semanas antes da votação da reforma da
previdência, marcada para 19 de
fevereiro.
O medo da vontade popular fez com que
o judiciário assumisse um papel que não
deveria ser o seu. Acelerou o julgamento
de Lula de olho no calendário eleitoral. Ao
invés de fazer justiça, o judiciário se
transformou num instrumento político
dos mesmos que deram um golpe na CLT
e que agora querem acabar com a
previdência.
Por isso a CUT defende o direito
democrático de Lula disputar as eleições.
Não aceitamos o julgamento político do
presidente que aumentou empregos,
salários e trouxe esperança para milhões
de trabalhadores.

Democracia,

Lula

e por
nossos

Direitos!

Denunciamos a perseguição àquele que
assumiu o compromisso de, se for eleito,
revogar a famigerada reforma trabalhista
aprovada por deputados vendidos!

Organize em seu local de trabalho ou no
bairro um COMITÊ POPULAR PARA
DEFENDER A DEMOCRACIA e engaje a sua
cidade nas caravanas para Porto Alegre! Dia
24 os olhos do mundo estarão voltados para
cá! Em defesa da Justiça, dos direitos e da
Democracia! Eleição sem Lula é fraude!

CALENDÁRIO DE MOBILIZAÇÃO

13/01 - Dia nacional de mobilizaçã
oe
lançamento dos Comitês Populares
em defesa da Democracia e do
Direito de Lula ser candidato
22/01 - Debate público com jurista
s
brasileiros e estrangeiros
23/01 - Início da Vigília Nacional
em Defesa da Democracia
9h - Encontro de Mulheres
14h - Atividade Regional
do Fórum Social Mundial - Dante
Barone
17h - Concentração na Esquina
Democrática seguida de caminhada
e ato
24/01 - Vigília e ato pela Democr
acia
19/02 - Votação da Reforma da Pre
vidência

Rio Grande do Sul

Temer quer votar a reforma da previdência em 19 de fevereiro:

Se botar para votar,
vamos parar o brasil!
2018 exigirá muita luta! Já no primeiro dia do
ano Temer anunciou o menor reajuste do
salário mínimo nos últimos 24 anos. Um
verdadeiro deboche quando comparamos a
inflação oficial com a disparada dos preços
da gasolina, do gás e da energia elétrica.

Em 2017 não saímos das ruas, no dia 28 de
abril fizemos a maior Greve Geral da história.
Mesmo com a compra descarada de votos e a
propaganda mentirosa da TV nossa
resistência obrigou o Temer a adiar a votação
da reforma da previdência para esse ano.

Num país com mais de 12 milhões de
desempregados já vemos o resultado da
reforma trabalhista que prometia “trazer
mais empregos”. Como a CUT e os sindicatos
alertavam, as novas regras são um profundo
retrocesso: demissões em massa, trabalho
intermitente, salários e direitos reduzidos.

Não podemos baixar a guarda, temos que
permanecer em estado de alerta. Temer e
esse Congresso estão dispostos a fazer de
tudo para acabar com a previdência!
Por isso afirmamos, se botarem para votar
VAMOS PARAR O BRASIL!

Rio Grande do Sul

