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SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BAURU, MATO
GROSSO DO SUL E MATO GROSSO FILIADO A CUT-FNITST.
.

O Brasil Trem Jeito
Quarta feira pela manhã realizaremos
assembleia da categoria para explicar a importância
de pararmos no dia 28/04/2017, nos somando a
milhares de trabalhadoras e trabalhadores do País,
que neste dia estarão dizendo: NÃO MEXAM EM
NOSSOS DIREITOS! NÃO AS REFORMAS DA
PREVIDÊNCIA, TRABALHISTA E PELO FIM DAS
TERCEIRIZAÇÕES!
Lutamos contra a Terceirização sem limites, a
Reforma da Previdência e a Reforma Trabalhista,
contra todas essas mudanças que precarizam
ainda mais as relações de trabalho e a população pobre, rurais, indígenas, mulheres e negros.
Este é um momento histórico na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil, que
precisam defender os poucos direitos conquistados com muito sangue, suor e lágrimas. O
governo Temer está claramente a serviço dos interesses de grupos poderosos, banqueiros,
grandes corporações e grandes empresas.
O mais irônico; como esta sendo mostrado diariamente será uma “quadrilha instalada na
Câmara dos Deputados e no Senado, a mando do seu chefe instalado no Palácio do Planalto
Michel Temer, e que diz que vai retirar nossos direitos”. Não podemos permitir e muito menos
aceitar isso.
Temos motivos de sobra para repudiar o governo ilegítimo e para conclamar a classe
trabalhadora para a Greve Geral no dia 28 de abril.

ATO PUBLICO UNIFICADO CONTRA AS REFORMAS EM BAURU ÀS 9 HORAS
Vamos participar e defender nossos direitos, nosso futuro e o futuro da juventude. É na sexta-feira, com
concentração em frente á Câmara Municipal de Bauru às 9 horas. Leve seus amigos, parentes, sua bandeira, faixa e
vamos dizer em alto e bom som:

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO
NÃO À REFORMA TRABALHISTA
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA
NENHUM DIREITO A MENOS!
FORA TEMER E O CONGRESSO NACIONAL
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