
ASSEMBLEIA/ATO NA TERÇA, 4/10,
DAS 14 ÀS 15 HORAS, NA JF

SINTRAJUSC - SINDICATO DE LUTA

Uma hora de discussão em todos os locais de trabalhoUma hora de discussão em todos os locais de trabalhoUma hora de discussão em todos os locais de trabalhoUma hora de discussão em todos os locais de trabalhoUma hora de discussão em todos os locais de trabalho
do estado. Qual vai ser sua participação na luta pelodo estado. Qual vai ser sua participação na luta pelodo estado. Qual vai ser sua participação na luta pelodo estado. Qual vai ser sua participação na luta pelodo estado. Qual vai ser sua participação na luta pelo
PCS? Qual o caminho a seguir?PCS? Qual o caminho a seguir?PCS? Qual o caminho a seguir?PCS? Qual o caminho a seguir?PCS? Qual o caminho a seguir?

DIA 4, TERÇADIA 4, TERÇADIA 4, TERÇADIA 4, TERÇADIA 4, TERÇA, ASSEMBLEIA/AT, ASSEMBLEIA/AT, ASSEMBLEIA/AT, ASSEMBLEIA/AT, ASSEMBLEIA/ATO EM FRENTE ÀO EM FRENTE ÀO EM FRENTE ÀO EM FRENTE ÀO EM FRENTE À
JUSTIÇA FEDERALJUSTIÇA FEDERALJUSTIÇA FEDERALJUSTIÇA FEDERALJUSTIÇA FEDERAL, NA BEIRA-MAR NORTE, NA BEIRA-MAR NORTE, NA BEIRA-MAR NORTE, NA BEIRA-MAR NORTE, NA BEIRA-MAR NORTE.....

Outras categorias estão em Greve, como os bancáriosOutras categorias estão em Greve, como os bancáriosOutras categorias estão em Greve, como os bancáriosOutras categorias estão em Greve, como os bancáriosOutras categorias estão em Greve, como os bancários
e os trabalhadores dos Correios. O governo Dilmae os trabalhadores dos Correios. O governo Dilmae os trabalhadores dos Correios. O governo Dilmae os trabalhadores dos Correios. O governo Dilmae os trabalhadores dos Correios. O governo Dilma
está usando a crise como argumento para não pagarestá usando a crise como argumento para não pagarestá usando a crise como argumento para não pagarestá usando a crise como argumento para não pagarestá usando a crise como argumento para não pagar
reajuste.reajuste.reajuste.reajuste.reajuste.

Precisamos fazer pressão política. Quem não mostrarPrecisamos fazer pressão política. Quem não mostrarPrecisamos fazer pressão política. Quem não mostrarPrecisamos fazer pressão política. Quem não mostrarPrecisamos fazer pressão política. Quem não mostrar
a cara, não gritara cara, não gritara cara, não gritara cara, não gritara cara, não gritar, vai pagar pela crise e ficar sem, vai pagar pela crise e ficar sem, vai pagar pela crise e ficar sem, vai pagar pela crise e ficar sem, vai pagar pela crise e ficar sem
revisão salarial.revisão salarial.revisão salarial.revisão salarial.revisão salarial.

O presidente do STFO presidente do STFO presidente do STFO presidente do STFO presidente do STF, os deputados da CFT e o, os deputados da CFT e o, os deputados da CFT e o, os deputados da CFT e o, os deputados da CFT e o
governo Dilma só agirão se nós, partes interessadas,governo Dilma só agirão se nós, partes interessadas,governo Dilma só agirão se nós, partes interessadas,governo Dilma só agirão se nós, partes interessadas,governo Dilma só agirão se nós, partes interessadas,
mostrarmos nossa determinação.mostrarmos nossa determinação.mostrarmos nossa determinação.mostrarmos nossa determinação.mostrarmos nossa determinação.

O trabalho de convencimento parlamentar está feito.O trabalho de convencimento parlamentar está feito.O trabalho de convencimento parlamentar está feito.O trabalho de convencimento parlamentar está feito.O trabalho de convencimento parlamentar está feito.
Agora precisamos acelerar o processo. Nosso prazo éAgora precisamos acelerar o processo. Nosso prazo éAgora precisamos acelerar o processo. Nosso prazo éAgora precisamos acelerar o processo. Nosso prazo éAgora precisamos acelerar o processo. Nosso prazo é
19 de dezembro, e até lá temos muito que pelear!19 de dezembro, e até lá temos muito que pelear!19 de dezembro, e até lá temos muito que pelear!19 de dezembro, e até lá temos muito que pelear!19 de dezembro, e até lá temos muito que pelear!

PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!


