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Posicionamento Sobre as Mobilizações dos Dias 22 e 26 de Novembro
e a Necessidade de Construção da Frente Ampla
O Fórum Goiano Contra
a Reforma da Previdência e
Trabalhista manifesta sua
critica ao encaminhamento
das atividades de mobilização nacional por parte do
Fórum das Centrais Sindicais. Os dias nacionais de
luta ocorridos em 22 e 26
de novembro não receberam o devido engajamento do
referido fórum. De fato, poucos estados asseguraram a
realização das mobilizações aprovadas.
A suspensão e desmobilização de lutas e greves
têm sido recorrentes desde o ano de 2017, o que tem
concorrido, dentre outras determinações, para a desarticulação da construção das mobilizações nacionais. A
indicação de jornadas de lutas e mobilizações, silenciosamente desconstruídas, compromete a dinâmica de
organização e mobilização da classe trabalhadora. O
cumprimento de deliberações dos fóruns e instâncias
nacionais é fundamental para que se afirme a confiança
quanto à implementação dessas deliberações.

O Fórum Goiano também manifesta junto ao
Fórum das Centrais Sindicais a necessidade de construção de um movimento
de Frente Ampla de defesa
das liberdades democráticas e dos direitos sociais e
trabalhistas na sociedade
brasileira. As Centrais Sindicais tem grande peso nesse
processo, ainda que o movimento seja capitaneado por
partidos políticos e outros movimentos sociais.
Em resumo, o Fórum Goiano Contra a Reforma da
Previdência e Trabalhista ressalta a necessidade imperiosa de que o Fórum das Centrais Sindicais assuma papel ativo nas mobilizações e lutas deliberadas. É
imprescindível que também atue na construção de um
movimento de Frente Ampla para enfrentar o conservadorismo, o autoritarismo e o fascismo em ascensão.
Somente com o apoio de todos os setores dos movimentos sociais e populares conseguiremos derrotar as
contrarreformas e defender as liberdades democráticas.

Não à Reforma da Previdência!
Pela revogação da Reforma Trabalhista e da Lei de Terceirização!
Pela revogação da Emenda Constitucional nº 96/16!
Pela defesa da soberania nacional!
Pela Defesa das Liberdades Democráticas!

