
Organização e Luta

A situação dos trabalhadores e
trabalhadoras é cada vez mais precária.
Além da ganância dos patrões, agora
temos que enfrentar os efeitos da
Reforma Trabalhista aprovada pelo
Governo Temer no ano passado.
Medidas como o trabalho intermitente,
flexibilização do intervalo do almoço,
flexibilização do direito à insalubridade
das trabalhadoras grávidas ou lactantes,
o acordo coletivo acima da lei, entre
outras medidas.

Demais direitos continuam
ameaçados, como o pagamento do
100% no domingo e nos feriados que
já foi retirado em várias redes. No ano
passado as mobilizações nas lojas do
Mundial e do Carrefour eram
resistências espontâneas à retirada desse
direito.

A necessidade de resistência e as
experiências de luta mostram que a
organização de Comissões de Base é
fundamental para a reivindicação e para
a garantia dos nossos direitos.

Romper o imobilismo, tomar
consciência da importância da luta. Não
podemos ficar parados.

O que são as Comissões
de Base?

As Comissões de Base são
órgãos de representação dos
trabalhadores e trabalhadoras em
seus locais de trabalho, que
ajudam a organizar as
reivindicações da categoria e
denunciar o assédio e o não
cumprimento dos direitos por
parte dos patrões.

As Comissões de Base são
organizações classistas. São
autônomas dos sindicatos
oficiais, dos patrões, dos partidos
políticos e dos governos.

Como organizar uma
Comissão de Base?

Os trabalhadores e
trabalhadoras devem convocar
uma assembleia autônoma. Para
isso basta que um grupo de
trabalhadores faça a convocação,
definindo a hora, o dia, o local e
a pauta, na qual deve
obrigatoriamente constar a

eleição dos membros da Comissão de
Base.

Qual o primeiro passo a ser dado?

O começo da nossa organização é
romper com a apatia e nos reunir com
outros trabalhadores e trabalhadoras do
comércio em um Cír culo de
Trabalhadores e Trabalhadoras.

No Círculo de Trabalhadores e
Trabalhadoras do Comércio serão
debatidas e organizadas as lutas
reivindicativas, elaborados boletins e
preparadas as campanhas de denúncias
das injustiças cometidas.

Participando do Cír culo de
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Comércio percebemos que não estamos
sozinhos, que muitos são os indignados
e indignadas com as injustiças, com as
péssimas condições de trabalho, com os
baixos salários, com a retirada de direitos
e com os assédios diários.

Organizar o Cír culo de
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Comércio é o nosso primeiro passo.

DIÁRIO CLASSISTDIÁRIO CLASSISTDIÁRIO CLASSISTDIÁRIO CLASSISTDIÁRIO CLASSISTAAAAA
Boletim de luta dos comerciários
Ano I - Número 1 - Abril/Maio, 2018

1. Alteração da dat a base para setembro/outubro (supermercados).
2. Direito a PL  e com distribuição mais just a.
3. 8% de reajuste acima da inflação.
4. Fechamento das lojas nos dias 24/12 e 31/12 às 16h.
5. Acréscimo de 100% nas jornadas de domingo e feriado.
6. Contra a PEC 300/16, que aument a a jornada de trabalho p ara 10 horas.
7. Não aos reajustes abusivos dos planos de saúde.

PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL  DOS COMERCIÁRIOS -2018



ComerComerComerComerComerciários em ciários em ciários em ciários em ciários em Ação – quem somos nós?Ação – quem somos nós?Ação – quem somos nós?Ação – quem somos nós?Ação – quem somos nós?

Comerciários em Ação é um coletivo autônomo formado por
trabalhadores e trabalhadoras do comércio. Somos autônomos
porque não estamos vinculados nem ao sindicato oficial, nem aos
partidos políticos, nem aos governos e, muito menos, aos
empresários.

Somos classistas, porque defendemos que somente a classe
trabalhadora organizada autonomamente é capaz de defender os
direitos da nossa classe. Por isso, a luta e a organização de todos,
comerciários, operárias, serventes, camelôs, professores,
camponeses, é nosso único caminho. Organização, luta e consciência são fundamentais para a garantia dos
nossos direitos.

Defendemos a ação direta, ou seja, nós por nós mesmos. Não esperamos nada de ninguém, somente da
própria classe trabalhadora. Não acreditamos em promessas de políticos nem em campanha eleitoral.

Somos socialistas, porque lutamos contra a exploração e as injustiças da sociedade capitalista que vivemos.
Os capitalistas exploram a classe trabalhadora e somente nossa organização e luta é capaz de mudar essa
realidade.

Vamos para a luta, pois a única coisa que temos a perder são as correntes que nos aprisionam!
Chega de escravidão!

Lutas dos professores e professoras e servidores
municipais de São Paulo

Os(as) servidores(as) municipais de São Paulo, no
último 14 de março, realizaram um protesto na
Câmara Municipal, contra o projeto de Reforma da
Previdência do prefeito Dória/PSDB, que iria
aumentar de 11 para 14% a contribuição dos(as)
servidores(as).
O objetivo dos manifestantes era impedir a votação
da Reforma. As autoridades chamaram a PM e a
Guarda Municipal para reprimir o protesto e, no
mínimo 6 manifestantes foram feridos.
A resposta dos(as) servidores(as) foi a deflagração
de uma greve histórica da categoria. Diante da força
do movimento, o prefeito Dória foi obrigado a recuar
e retirou a Reforma da Previdência.
Os(as) servidores(as) municipais de São Paulo deram
mais uma prova de que somente a luta muda a vida.

Avante! Pela construção de uma Greve Geral no
Brasil pelos direitos do povo!

Marielle e Anderson: queremos justiça

No dia 14 de março desse ano, a vereadora Marielle
Franco e seu motorista, Anderson Gomes, foram
brutalmente assassinados, na verdade o que ocorreu
foi uma execução política, uma vez que Marielle
militava pelos direitos humanos e denunciava a
violência praticada por PMs nas favelas do Rio de
Janeiro.
Já passou mais de um mês desse crime odioso, mas
as autoridades não tem uma resposta para o povo.
Mas nós não esquecemos e exigimos justiça

Marielle e Anderson! Presente!

Visite nosso perfil no Facebook – Chega de Escravidão : https://
www.facebook.com/profile.php?id=100009703392278


