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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Pressione os parlamentares gaúchos a
votarem contra a Reforma da Previdência
Além da luta direta nas ruas, paços, Assembleias e Planalto,
nossa categoria também pode pressionar os parlamentares sul-riograndenses no ciberespaço. Abaixo, os e-mail’s de todos [as] os deputados
[as] e senadores [a] do RS. Manifeste sua contrariedade para com a
Reforma da Previdência.
Deputados [as]:
Afonso Hamm [PP] e-mail: dep.afonsohamm@camara.leg.br
Afonso Motta [PDT] e-mail: dep.afonsomotta@camara.leg.br
Alceu Moreira [PMDB] e-mail: dep.alceumoreira@camara.leg.br
Assis Melo [PCdoB] e-mail: dep.assismelo@camara.leg.br
Bohn Gass [PT] e-mail: dep.bohngass@camara.leg.br
Cajar Nardes [PR] e-mail: dep.cajarnardes@camara.leg.br
Carlos Gomes [PRB] e-mail: dep.carlosgomes@camara.leg.br
Covatti Filho [PP] e-mail: dep.covattiﬁlho@camara.leg.br
Danrlei de Deus Hinterholz [PSD] e-mail: dep.danrleidedeushinterholz@camara.leg.br
Darcísio Perrondi [PMDB] e-mail: dep.darcisioperondi@camara.leg.br
Giovani Cherini [PR] e-mail: dep.giovanicherini@camara.leg.br
Heitor Schuch [PSB] e-mail: dep.heitorschuch@camara.leg.br
Henrique Fontana [PT] e-mail: dep.henriquefontana@camara.leg.br
Jerônimo Goergen [PP] e-mail: dep.jeronimogoergen@camara.leg.br
João Derly [REDE] e-mail: dep.joaoderly@camara.leg.br
Jones Martins [PMDB] e-mail: dep.jonesmartins@camara.leg.br
José Fogaça [PMDB] e-mail: dep.josefogaca@camara.leg.br
José Otávio Germano [PP] e-mail: dep.joseotaviogermano@camara.leg.br
José Stédile [PSB] e-mail: dep.josestedile@camara.leg.br
Luis Carlos Heinze [PP] e-mail: dep.luiscarlosheinze@camara.leg.br
Marco Maia [PT] e-mail: dep.marcomaia@camara.leg.br
Marcon [PT] e-mail: dep.marcon@camara.leg.br
Maria do Rosário [PT] e-mail: dep.mariadorosario@camara.leg.br
Mauro Pereira [PMDB] e-mail: dep.mauropereira@camara.leg.br
Onyx Lorenzoni [DEM] e-mail: dep.onyxlorenzoni@camara.leg.br
Paulo Pimenta [PT] e-mail: dep.paulopimenta@camara.leg.br
Pepe Vargas [PT] e-mail: dep.pepevargas@camara.leg.br
Pompeo de Mattos [PDT] e-mail: dep.pompeodemattos@camara.leg.br
Renato Molling [PP] e-mail: dep.renatomolling@camara.leg.br
Sérgio Moraes [PTB] e-mail: dep.sergiomoraes@camara.leg.br
Yeda Crusius [PSDB] e-mail: dep.yedacrusius@camara.leg.br
Senadores:
Ana Amélia [PP] e-mail: ana.amelia@senadora.leg.br
Lasier Martins [PSD] e-mail: lasier.martins@senador.leg.br
Paulo Paim [PT] e-mail: paulopaim@senador.leg.br
Todos os trabalhadores e trabalhadoras estão sendo chamados
a participarem da campanha de pressão sobre o Congresso Nacional,
bancária(o)s inclusive. Escreva algumas linhas e envie para os deputados
e senadores listados acima. Lembre-os de que em 2018 haverá eleição e
de que você vai divulgar ao máximo os nomes dos que votarem contra os
interesses e necessidades da classe trabalhadora e do povo brasileiro.
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MOVIMENTO SINDICAL

Maio de luta!
As Centrais Sindicais decidiram alterar a data da ocupação de
Brasília para 24/05. O motivo é a
possibilidade de votação da reforma
da previdência nesse dia. Também
nesse dia, será anunciada a nova
data da Greve Geral de 48 horas.
Mas, o mês de maio não se
resumirá ao dia 24. Será um mês
de intensa luta. Na presente semana, de 8 a 12, as atividades serão as
seguintes: a) uma comitiva permanente de dirigentes sindicais estará
no Congresso Nacional para pressionar deputados e senadores; b)
manifestações nas bases eleitorais
e nos aeroportos para denunciar e
pressionar os parlamentares favoráveis aos ataques do governo Temer.
No próximo C&N, divulgaremos as atividades da semana de 15
a 19 de maio.
GOVERNO ESTADUAL

Palestra aborda a
dívida pública do RS
Anote na tua agenda. Na
segunda-feira, 15, às 19h30, será
realizada, na UPF, uma palestra sobre o seguinte tema: A Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul
e sua Repercussão sobre as Políticas Públicas. Supostamente, o governo de José Sartori aﬁrma que vai
privatizar o que resta do patrimônio
público pertencente aos gaúchos
para amortizar a dívida do Estado.
Por isso, é de suma importância conhecermos a real situação da dívida
pública do nosso Estado.
No próximo C&N, traremos
mais informações sobre o evento.
PIADINHA
No pátio do manicômio:
- Qual é o seu nome? pergunta
um louco a um colega.
- Sei lá, me esqueci… e o seu?
- Também esqueci!
- Puxa, então somos xarás!

