Message de soutien de CSP Conlutas Bresil
3 juin 2016

Olá amigos de Solidaires e Rede,
A luta dos trabalhadores franceses contra a reforma trabalhista inspira os trabalhadores ao redor do
mundo a lutarem contra os planos de austeridade da burguesia e seus governos.
A nivel internacional queremos estar o mais proximo possivel e cercar de solidariedade esta importante
luta.
Recebemos email de Christian informando sobre manifestações de solidariedade que ocorrerão neste
sabado na Italia em frente aos consulados franceses.
Nós aqui da CSP-Conlutas também estamos organizando uma manifestação em solidariedade no dia 14 de
junho, no mesmo dia da greve geral. A manifestação será as 16h em frente ao consulado da França em
São Paulo. Segue link com materia do nosso site e evento criado no Facebook http://cspconlutas.org.br/2016/06/em-dia-de-greve-geral-na-franca-csp-conlutas-fara-ato-em-apoio-aos-trab
alhadores-franceses-na-italia-tambem-havera-manifestacao-em-solidariedade/
Acho que como Rede as organizações, no limite de suas possibilidades, poderiam também realizar
protestos em frente aos consulados da França para cercarmos essa luta de solidariedade. E também
elaborar uma carta da Rede para que nossas entidades possam protocolar nas sedes dos Consulados.
—
The struggle of the French workers against labor reform inspires workers around the world to fight
against austerity plans of the bourgeoisie and governments.
We want to be as near as possible in solidarity with this important struggle.
We receive email of Christian about solidarity demonstrations that will take place in Italy in front of
French consulates next saturday.
CSP-Conlutas are also organizing a demonstration in solidarity on June 14th, in the same day of the
general strike. The demonstration will be 16:00h in front of the consulate of France in São Paulo. Here’s a

link with material from our site and event created on Facebook http://cspconlutas.org.br/2016/06/em-dia-de-greve-geral-na-franca-csp-conlutas-fara-ato-em-apoio-aos-trab
alhadores-franceses-na-italia-tambem-havera-manifestacao-em-solidariedade/
I think as network organizations, if is possible, could also hold protests in front of the consulates of France
to send solidarity to this struggle. And also draft a letter of Network so that our organizations are able to
file on the headquarters of consulates.
Abraços
Herbert Claros da Silva
CSP-Conlutas - Brasil
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