
 
 

 

20 de fevereiro 

Assembleia Nacional da Classe  
Trabalhadora, em São Paulo (SP) 

e 

Dia nacional de mobilização com atividades, eventos e 
manifestações nas cidades, categorias e locais de trabalho 

 

1. As Centrais Sindicais decidiram realizar um processo nacional de 
mobilização nas bases sindicais para preparar a ASSEMBLEIA 
NACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA. 
 

2. A Assembleia será em 20 de fevereiro, às 10h, na Praça da Sé, em São 
Paulo (SP), data em que deve ocorrer o Dia Nacional em Defesa da 
Previdência Pública e contra o fim da Aposentadoria.  
 

3. Pauta: Defesa da Previdência Pública, Aposentadoria e Seguridade 
Social – propostas e formas de luta 
 

4. Processo de mobilização: 
a. Realização de debates com os trabalhadores nos locais de 

trabalho 
b. Realização de assembleias e eventos sindicais com as 

categorias 
c. Realização de plenárias sindicais 

 
5. Objetivo do processo de mobilização: 

a. Analisar a questão da Previdência e Seguridade Social e as 
iniciativas de reforma propostas pelo governo 

b. Indicar o posicionamento do movimento sindical 
c. Indicar propostas 
d. Indicar as lutas a serem seguidas 

 
6. Em 20 de fevereiro, além da Assembleia Nacional em São Paulo, o 

movimento sindical deve organizar atividades em todas as bases, 
apresentando a agenda que será definida na Assembleia Nacional. 
 

7. As Centrais Sindicais, ouvindo e sistematizando as propostas que serão 
enviadas pelas bases, elaborarão o documento que será avaliado e 
definido na Assembleia Nacional. 
 

8. Cada Central Sindical definirá as formas de mobilização junto aos 
sindicatos, federações e confederações. 
 

9. Foram definidas e distribuídas metas de mobilização para cada Central 
visando à realização da Assembleia. 



 
 

 

Próximos passos: 

 Cada Central orientará suas entidades para o processo de mobilização. 
o Reunião da equipe de comunicação das Centrais Sindicais, hoje, 

29/01, na sede do DIEESE, para: 
 Preparar material de mobilização 
 Elaborar jornal impresso para distribuição em São Paulo 

(enviar versão eletrônica para estados) 
 Ver divulgação em outros espaços 
 Material para a Assembleia 

 Logística (Força Sindical) 
o liberação do local 
o som e outros 

 Organizar a elaboração do documento base para a Assembleia (entre 
10 e 15 de fevereiro) 
 
 

 

 

 


