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Em defesa dos trabalhadores da Eletrobras!
Informe 100/16.

ASSEMBLEIA HOJE NO SINTERGIA
Companheiros, lembramos que hoje a partir das 18 horas na sede do Sintergia, Av.
Marechal Floriano, 199 - 10º andar, acontecerá a assembleia que deliberará sobre
nossa participação na paralisação geral organizada pelas principais centrais sindicais
do país, marcada para a próxima quinta-feira dia 22/09, contra as propostas de
reformas na Previdência Social e na Legislação Trabalhista em discussão pelo
governo Temer.
A intenção é que o ato seja uma preparação para uma greve geral a ser convocada
posteriormente caso as reformas avancem no Congresso.
“O dia 22 é um símbolo da unidade da classe trabalhadora para mandar uma
mensagem para o capital, para o governo e para os empresários de que nós não
aceitaremos pacificamente que mexam na Previdência, na CLT e no orçamento que
inclui os pobres”, diz Claudir Nespolo, presidente da Central Única de Trabalhadores
(CUT). “Nós vamos para as ruas no dia 22/09 para esclarecer à população e
preparar uma grande greve geral, se assim for necessário, para barrar esses
retrocessos."
A expectativa é que os sindicatos realizem diversas manifestações espalhadas pela
cidade no dia 22/09 para chamar a atenção para a pauta de retiradas de direitos
trabalhistas. Os atos devem começar no início da manhã e ser realizados diante de
pontos estratégico da cidade.
Segue em anexo Boletim do Sindinorte, é bom lembrar que os fatos narrados no
referido boletim não estão acontecendo somente na Eletronorte, mais também em
todo o sistema Eletrobras, assim, mais do que nunca, a união de todos será
necessária para vencermos mais essa batalha.
Uma representação forte se faz com associados unidos e mobilizados!
UNAM-SE A NÓS NA LUTA PELOS NOSSOS DIREITOS, ASSOCIE-SE: ficha de inscrição

A Diretoria, em 20 de setembro de 2016.
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