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ELEIÇÕES 2018 – TODO CUIDADO É POUCO!
AS ELEIÇÕES DE OUTUBRO DE 2018 ESTÃO PRÓXIMAS
E É HORA DE NÃO VACILAR!
Precisamos, assim, ter em mente a necessidade
de aprofundarmos à análise do perfil dos candidatos,
suas trajetórias, seus compromissos e com quais setores
da sociedade, o que fizeram favoravelmente para os
trabalhadores, quais os interesses nacionais alinhados
em suas propostas políticas, dentre outras reflexões.
Não podemos cometer, uma vez mais, os erros
eleitorais do passado, de eleger representantes
descompromissados com a classe trabalhadora!
Aprovando reforma trabalhista, terceirização e outras
leis, como a PEC do fim do mundo, que são contrárias
aos interesses dos trabalhadores.
Chamamos à atenção para o fato de que nestas eleições estão inseridos candidatos
que representam a política do atual Governo Temer. Ou seja, o continuísmo da agenda antipovo e anti-pobre, também a anti classe trabalhadora.
As candidaturas de Henrique Meireles, Geraldo Alckmin, João Amoedo, Jair Bolsonaro,
e Alvaro Dias, são a materialização daquilo que chamamos de OS VERDADEIROS INIMIGOS DA
CLASSE TRABALHADORA. Logo, não nos absteremos em apontar, desde já, a necessidade de
derrotarmos essa Agenda Neoliberal.
A reforma da Previdenciária e o aprofundamento da reforma trabalhista como fim do
13* e férias remunerada, serão definidas pelo resultado das urnas. Então precisamos eleger
Presidente, Governador, deputados e senadores compromissados com o resgate dos
direitos sucumbidos pela Reforma Trabalhista e que defenda os nossos interesses.

ASSIM PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEVEMOS VOTAR EM
CANDIDATOS DO CAMPO PROGRESSISTAS!
A ESCOLHA É SUA, AS CONSEQUÊNCIAS, PARA TODOS
No final de setembro nos reunimos com a empresa para acompanhamento do cumprimento do ACT,
onde questionamos várias questão como jornada nas áreas de mecânica, via, tração e também,
questões da “trilha”, PPP, Banco de horas para o administrativo e retomada da operação da estação
de Maria Coelho. A empresa ficou de responder aos levantamentos até 31/10.
Como muitos companheiros puderam acompanhar, nesse mês foi atualizado o valor do tíquete para
700,00, e foi pago o valor de R4 175 a titulo de atrasado, cumprindo- se cláusula do acordo.
E a partir desta semana começaremos a discutir as cláusulas econômicas para 2019. Nossa
data base é primeiro de janeiro, e desde já precisamos nos preparar e mobilizar!
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Atenção, atenção...
Nenhum desse merece seu voto. Esses senadores e deputados
destruíram anos de lutas e conquistas da classe trabalhadora.
Não vote! Não reeleja.

