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Por mais direitos e respeito à democracia

Assembleia IPHAN

CUT promove um novo Dia Nacional
de Paralisação na próxima sexta

Data – 08/06/2016 (quarta-feira)
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terminado. No dia 10 de maio

res, os setores público e priva-

vamos parar para o Brasil não
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parar. Já está mais do que cla-

num protesto por um país me-

ro o que querem os golpistas.
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se trabalhadora, acabar com os

contra o golpe e a retirada de

avanços obtidos no combate às
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desigualdades sociais existen-

de Michel Temer afetará impor-
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tantes setores da economia e,
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afirmou o presidente da CUT
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nal da maioria dos servidores do
junho. No mês passado, uma frente
parlamentar mista em defesa dos
trabalhadores foi lançada no Senado
com a participação de 197 deputados e 42 senadores. A proposta da
Confederação para a plenária é mobilizar os servidores para as ameaças de direitos trabalhista e previdenciário que estão sendo anunciadas. A decisão ocorreu na reunião
que teve a participação de representantes de servidores federais, estaduais, municipais e de estatais. O
encontro foi convocado pela CUT.
Além de debater o momento político
do país, os servidores reforçam a
urgência de se unir contra uma pauta de

retrocessos com risco

de

avançar no Congresso Nacional que
ameaçam direitos de todos os trabalhadores.

