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Construindo a greve
Sintsef-BA realiza assembleia geral
nesta terça, 11, em Salvador

Outras assembleias

10/04/2017 – O Sintsef-BA con-

que irá parar o país. O Sintsef-

base do Sintsef-BA com o mes-

vida todos os trabalhadores de

BA está fazendo a sua parte,

mo objetivo de construir a mobi-

sua base a participarem, nesta

com

terça-feira, 11 de abril, em Sal-

panfletagens nas ruas, nas redes

lização e fortalecer a greve no
dia 28/04. O Núcleo Nordeste

vador, de uma Assembleia Geral

e em locais de trabalho, levando

fará um Seminário contra Re-

que trará os últimos informes

para a sua base a convocação

forma da Previdência, promovido

nacionais e estaduais e discutirá

para a greve e as ameaças que

pelo Fórum Municipal da Socie-

a

servidores

estão propostas para os traba-

dade civil de Serrinha-Bahia no

públicos federais baianos e a

lhadores e para o serviço público

auditório do SINTRAF, dia 12/ 04

participação da GREVE GERAL de

como um todo.

às 9h00. Moisés Araújo será o

mobilização

dos

assembleias,

plenárias

Além da assembleia geral, outras assembleias por local de
trabalho já estão agendadas na

e

28/04 (contra as Reformas Tra-

O dia 31 de março foi

balhistas e Previdenciárias). O

apenas um ensaio para o dia 28

Seminário é do SINTSEF;

evento será realizado na sede do

de abril. Agora, chegou a hora. A

SINTRAF e SINDIMINA. No Dia

sindicato,

(rua

classe trabalhadora vai à luta

18/04, às 09h, os trabalhadores

Francisco Ferraro, 25-A, Naza-

unificada, em todo o País! As

da SRTE participam de uma as-

ré), a partir das 9 horas. Com-

Centrais Sindicais do Brasil con-

sembleia conjunta convocada

pareça! A sua presença será de

vocam a classe trabalhadora a

pelo Sintsef-BA, SINAIT e

fundamental importância para a

paralisarem

atividades,

SAFITEBA. O governo Temer

nossa luta.

fazerem greves, protestos, atos

pretende acabar com direitos

A reação contra as tena-

e manifestações no dia 28/04

históricos da classe trabalhado-

tivas de reformas trabalhista e

contra as propostas de reformas

ra, que hoje são garantidos em

Previdenciárias de Michel Temer

e contra a terceirização aprova-

Lei. É preciso resistir e combater

e a terceirização ilimitada tem

da na Câmara dos Deputados.

esses ataques. Precisaremos da

em

Salvador

crescido a cada dia e já mostram

suas

Antes, no dia 18/04, as

resultados com alguns recuos

centrais

farão novos protestos

pontuais do governo golpista. No

contra a votação da Reforma

entanto, é preciso intensificar a

Trabalhista na Câmara (que de-

luta até que todas as ameaças

pois ainda terá que passar pelo

sejam

palestrante. A Coordenação do

participação de todos. Vamos
cruzar os braços neste 28 de
abril. Agora é greve!

Semana Santa

principais

Senado), prevista para 19 de

Por conta do feriado da Semana

brasileiras,

abril. Na prática, significa em-

Santa, o Sintsef-BA terá expedien-

como a CUT, têm conclamado as

pregos com salários mais baixos,

te até quarta-feira, 12. Na quinta,

suas bases e realizado protestos

maior jornada, menos direitos

13 e sexta-feira, 14, estará fecha-

pelo país. O objetivo é preparar

trabalhistas e péssimas condi-

do. Retornaremos às atividades

para a Greve Geral do dia 28/04,

ções de trabalho.

normalmente na segunda-feira,

centrais

extintas.

As

sindicais

17/04.

