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Visitação prepara o dia 28
Decisão tomada na assembléia realizada no dia 19 de abril no auditório do Sindicato
está sendo colocada em prática pela direção do Sintergia, que está percorrendo os
setores das empresas para mobilizar trabalhadores (as) em torno do dia 28 de abril.
O primeiro passo foi dado no dia 24 quando o setor Frei Caneca, da Light, foi visitado
pela direção, que obteve dos trabalhadores adesão total à paralisação da próxima
sexta-feira.
Sindicato cutista, o Sintergia vai atender fielmente à convocação da CUT fazendo
paralisações, protestos, atos e manifestações no dia 28, de acordo com as tomadas
de decisão dos trabalhadores de cada empresa.
Até por motivos estratégicos, os setores a serem visitados estão sendo divulgados
somente entre a diretoria e os diretores de base, porque é fundamental que os
trabalhadores se sintam à vontade para a tomada de decisão.
As reformas que estão no Congresso (Previdenciária e Trabalhista) se aprovadas
representarão o mais duro golpe já praticado contra a classe trabalhadora, levando ao
desemprego milhões de trabalhadores num primeiro momento e impedindo-os de se
aposentarem no futuro, transformando-se numa verdadeira hecatombe para o futuro
do País.

QUEREM
ACABAR COM A
APOSENTADORIA
E OS DIREITOS TRABALHISTAS!
Dia 28 de abril
O Brasil vai parar!

ATOS
Light
Dia 24 de abril, às 7 horas
No Setor Frei Caneca

Eletronuclear
Dia 26 de abril, às 12h30min
Em frente ao edifício-sede da empresa

Eletrobras
Dia 26 de abril, às 13 horas
Em frente ao edifício-sede da empresa

Furnas
Dia 27 de abril, às 12h30min
Em frente ao portão da Mena Barreto
Ainda não temos confirmação dos atos efetuados nas demais
empresas

