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Central Sindical  UST -  União  Sindical  dos  Trabalhadores     NUMERO  38  fevereiro 2016 

No último sábado (20 fevereiro 2016) ocorreu 2° Encontro do 
Trabalhador  na cidade de São Bernardo (SP). Foram discutidos 
temas como a atual conjuntura política do país e a política que 
deverá ser aplicada para enfrentar essa realidade, na perspec-
tiva do fortalecimento das lutas para o ano de 2016 e homena-
gem à lasse trabalhadora.  A Central Sindical UST vem se forta-
lecendo em vários setores como uma referência para a luta da 
classe e espaço de organização de setores sindical, popular e 
da juventude e com participação de dirigente sindical, UST 
promove sessão solene em homenagem ao Trabalhador.   
Carlos Borges, Presidente Nacional da UST falou sobre 
a  reorganização do movimento no terreno da organização 
sindical e popular de nossa classe que podemos ter um papel 
muito mais destacado no movimento sindical e no processo 
eleitoral, em eleições totalmente controladas pelas máquinas 
eleitorais dos grandes partidos e pelo grande empresariado, 
que financia a maioria dos eleitos, a consequência direta são 
os ataques aos trabalhadores. 
Iniciativa foi proposta da realização do 2° Encontro do Traba-
lhador Homenagem à classe trabalhadora é do Diretor Nacio-
nal Enivam Gomes e a Direção Regional do Grande ABCD-SP 

Começam as preparações para o  
17º Congresso Sindical Mundial 

                       

O Comitê Organizador, composto por sindicatos sul-africanos e res-
ponsáveis pela organização do 17º Congresso Sindical Mundial-FSM, 
realizou reunião em Johannesburgo e hoje em Durban para organiza-
ção do Congresso.  O Comitê é composto por lideranças sindicais de 
diversas organizações na África do Sul. A discussão foi substancial e 
de consciência de militantes. 
O planejamento para sediar o mais importante evento sindical mun-
dial para o movimento classista começou. 
Em nome da sede central da FSM os camaradas Nikolas Theodorakis e 
Anda Anastasaki estiveram presentes nas reuniões. 

 

2° Encontro do Trabalhador em homenagem à classe trabalhadora 
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Mais uma vez de enfrentarmos o gravíssimo problema 
do desemprego com a péssima distribuição de renda 
no país e governo propõe a volta de uma nova Refor-
ma da Previdência que vai cortar direitos adquiridos 
com luta da classe dos trabalhadores. 
A expectativa que uma verdadeira Reforma da Previ-
dência viesse para combater a falta de proteção social 
de 40 milhões de brasileiros ou elevar o teto do Regi-
me Geral da Previdência Social (INSS), onde mais de 
60% só recebem um salário mínimo.  
Acontece que os recursos que se quer economizar, fe-
rindo direitos, fazendo cortes e protelando a aposenta-
doria dos servidores, não resolvem o problema econô-
mico da previdência do setor público e serão utilizados 
não para melhorar as aposentadorias do INSS, mas 
para pagar juros da divida pública com os banqueiros. 

Reforma da Previdência: para que e para quem? 

Diante do papel de sustentação do governo 
Dilma, e das frentes de apoio que se forma-

ram em torno do governo, é necessário a 
construção de um polo alternativo de es-
querda ao governismo e à oposição de direi-

ta. Um polo no qual o “sentido geral da luta 

contra o governo a serviço dos patrões e a 
oposição burguesa e os patrões deve ser 
parte de todas as iniciativas que participar-
mos, de todas as lutas imediatas, de todas 

as nossas ações politica”, É necessário que 

esse esforço de unificar diferentes setores 
em luta no Brasil seja permanente. Precisa-
mos apresentar como uma alternativa aos 

governos e patrões, como também ao velho 
sindicalismo de gabinete tutelado elo estado 
e os movimentos sociais cooptados por car-

gos.    Um programa com base nas lutas po-

pulares em curso e um calendário de inter-
venções de unidade em comum pode ser o 
pontapé para concretizar a proposta. Urge a 

necessidade de conformar um terceiro cam-
po que supere a falsa polarização entre o 
governo e a velha direita 

Frente Popular 

Unidade de Ação 

A crise se intensifica com antagonismo implacável entre os mono-
pólios e requer a aplicação de políticas anti-trabalhistas e anti-
pessoas que pretendem impor o peso da crise sobre os ombros das 
massas populares de trabalhadores, direitos sindicais sociais são 
reduzidos com privatização que gera de forma crescente o desem-
prego.   As contradições inter-imperialistas que geram novas guer-
ras e conflitos para o controle dos recursos naturais, mercados, 
rotas de transporte de mercadorias e controle de novos territórios, 
o antagonismo entre as forças imperialistas e seus satélites cresce a 
cada dia trazendo novas guerras, conflitos e intervenções em diver-
sos países em nome da democracia virtual.  A reconstrução da esfe-
ra política, os dois polos principais, os socialdemocratas e neocon-
servadores representados por partidos novos ou antigos são explo-
rados pelo sistema capitalista para neutralizar a indignação das 
massas contra as políticas antipopulares e torná-lo apoio passivo ou 
ativo com as políticas da classe dominante. 
 A luta da classe operária e de setores populares ao redor das gran-
des lutas mundiais foi desenvolvida em todos os cantos do mundo 
nos últimos anos. Muitos deles eram grandes e heroico e tiveram 
de enfrentar a resposta brutal das autoridades e capitalistas que 
responderam à justa luta com violenta repressão, as detenções, 
prisão e tortura de ativistas, até mesmo assassinatos de sindicalis-
tas. As lutas dos trabalhadores contra as políticas neoliberais anti-
populares é uma perspectiva positiva que pode criar novos cami-
nhos para a reconstrução do movimento operário mundial. 
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