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Pacote de maldades

Núcleo Nordeste

Unidade dos trabalhadores barrará
avanço de medidas recessivas

O Núcleo Nordeste do Sintsef-BA
está convocando uma nova assembleia geral para discutir os novos
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Apoio de Serrinha

Assembleia Geral
Em Salvador, uma Assembleia Geral
será realizada na sede do Sintsef,
nesta terça-feira, 29/09, às 10h. O
objetivo é definir uma posição sobre
a proposta do governo. Num momento como esse, em que o governo descumpre o acordo inicial, adiando para agosto de 2016 o pagamento da primeira parcela do reajuste negociado com os trabalhadores, quanto maior for a participação
da base, maior será nossa força de
pressão. O sindicato e seus dirigentes precisam do suporte dos trabalhadores para fazer valer a sua voz.
Praguejar contra o sistema político
ou lamentar as dificuldades da vida
e do trabalho. É preciso participar
das atividades, debater, compreender o cenário, insurgir-se contra ele,
buscar maneiras de avançar. Juntos
somos mais fortes. Procure o sindicato.

