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A Força Sindical e as demais 
Centrais Sindicais, ao lado de 

suas entidades filiadas – Sindicatos, 
Federações e Confederações –, irão 
promover, na próxima sexta-feira, 
dia 10 de agosto, em unidade de 
ação, o “Dia do Basta – Em Defe-
sa do Emprego, da Aposentadoria e 
dos Direitos Trabalhistas”.

Serão realizados atos por todo 
o território nacional.

A nossa intenção, com a reali-
zação do “Dia do Basta”, é a de 
convencer a população em geral a 
aderir a um movimento em defesa 
do Brasil e dos trabalhadores brasi-
leiros, baseado na “Agenda Priori-

tária da Classe Trabalhadora”. E 
a luta é de todos nós!

De nada adianta ficar-
mos apenas lamentando e 
reclamando dos equívocos 

cometidos na condução da 
política econômica do País, que 

penalizam principalmente os mais 
humildes, fazem crescer o desem-
prego, estancam a produção e o 
consumo e geram insegurança e 
desconfiança sobre o dia de ama-
nhã. Temos de arregaçar as mangas, 
sair às ruas e demonstrar todo o 
nosso descontentamento apresen-
tando propostas viáveis para que o 

Brasil retome o caminho do seu 
desenvolvimento e crescimento 
econômico e social.

Em São Paulo haverá, no dia 10, 
a paralisação de empresas no perío-
do da manhã e, às 10 horas, um ato 
unificado das Centrais será realizado 
na Avenida. Paulista, 1.313, em 
frente à sede da Fiesp, onde serão 
distribuídos panfletos sobre o tema.

Temos de intensificar nossa luta 
por um Brasil justo e igualitário. Os 
trabalhadores não podem ser pena-
lizados pelos constantes ataques 
aos seus direitos – conquistados por 
meio de muita luta ao longo dos 
anos –, pelo descaso da parte da-
queles que deveriam trabalhar pelo 
engrandecimento nacional – e não 
para privilegiar uns poucos mais 
afortunados –, por emprego para 
todos e salários capazes de suprir 
as necessidades dos mais humildes.

Nossa união, mobilização e a 

intensificação da nossa luta são 
fundamentais para que alcancemos 
nossos objetivos. Temos de prota-
gonizar a luta dos trabalhadores. 
Nunca fomos coadjuvantes. Sempre 
escrevemos nossa própria história, 
e desta vez não será diferente.

No dia 10, todos às ruas pelo 
Brasil que almejamos para nós e 
nossos filhos!

MIGUEL TORRES
Presidente interino da Força 

Sindical, presidente do 
Sindicato e da CNTM

DIA DO BASTA
POR UM BRASIL MAIS JUSTO!

Dia de Luta pelo Emprego,
Direitos, Aposentadoria e Contra as reformas

NESTA SEXTA, 10 DE AGOSTO

As Centrais Força Sindical, CUT, CSB, CSP-
-Conlutas, CTB, Intersindical, NCST e UGT farão 
nesta sexta-feira, dia 10, o Dia Nacional do Basta 
contra os ataques aos direitos e o desemprego.

Serão realizados em todo o País atos de pro-

testo, paralisações, manifestações para demonstrar 
a insatisfação coletiva contra o desemprego e a 
queda do poder do compra da população brasileira, 
contra a lei da reforma trabalhista, a destruição e 
redução dos direitos da classe trabalhadora, contra 

a terceirização sem limites e em repúdio à reforma 
da Previdência Social pretendida pelo mercado.

Em São Paulo, o ato conjunto das centrais será 
às 10h, em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, 
1.313. Participe!

ÀS 10H, EM FRENTE À FIESP, NA AVENIDA PAULISTA, 1.313
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O Sindicato está convocando trabalhadores e trabalhadoras da categoria para o Dia Nacional 
de Luta em Defesa do Emprego, da Aposentadoria e dos Direitos. O DIA DO BASTA, convocado 
pelas Centrais Sindicais, será realizado nesta sexta-feira, dia 10 de Agosto. “Vamos fazer 
paralisações nas empresas e um ato unificado às 10h, na Fiesp, na Avenida Paulista”, reforça 
Miguel Torres, presidente do Sindicato, da CNTM e presidente interino da Força Sindical.

Assembleia na
JC TERMÔMETRO 
(zona leste) com 
a equipe do diretor 
Jesus

Diretor Maurício Forte e equipe 
na SUVIFER (zona leste) 

convocando os trabalhadores, 
falando da importância da 
contribuição sindical e da 

sindicalização

Equipe do diretor Biro convocando
os trabalhadores da MODELO
(zona sul) para a manifestação do
dia 10 e conversando sobre a 
elaboração da pauta de PLR a ser 
enviada à empresa 

Diretor Nivaldo e equipe 
na MOREIRA (zona sul) 
falando das reformas, 
sindicalização e mobilização

Mobilização na 
METALMAG

(zona sul) com
diretor Zé Silva

e equipe

Diretor Lourival 
e equipe na 
EXIMPORT 
(zona sul)

MAIS AÇÕES NAS FÁBRICAS
Estado de greve na SCHUNK (zona sul) 
Em assembleia liderada pelo diretor Jamanta e equipe, os trabalhadores 
aprovaram estado de greve por causa de várias pendências da empresa. 1) não 
pagamento da primeira parcela do PLR no dia 30/7, conforme acordo; 2) redução 
do valor do tíquete- alimentação, de R$ 179 para R$ 100, sem negociação 
com os trabalhadores nem  comunicação; 3) recusa da empresa em realizar as 
eleições da CIPA e cumprir o acordo de  jornada de trabalho de 40h firmado em 
2015. Os trabalhadores continuam fazendo 42h semanais.

GRARRO IND.
MECÂNICA (zona leste) 

Os 20 trabalhadores da autopeças 
aprovaram a proposta de renovação do 
acordo de PLR 2018 com pagamento da 
primeira parcela no dia 30 deste mês 
e da segunda em 30 de janeiro/19. A 
assembleia foi conduzida pelo diretor 

Uélio e equipe, que também convocaram 
os trabalhadores para ato do

Dia do Basta em frente à Fiesp.

ROFFER (zona leste) 
Diretor Mixirica comandou assembleia de 

mobilização dos trabalhadores para a Campanha 
Salarial 2018, discussão sobre a importância da 

contribuição sindical para a continuidade das 
lutas do Sindicato e manutenção da sua estrutura, 

para participar do ato do Dia do Basta nesta 
sexta-feira, em frente à Fiesp, e de aprovação do 
acordo da PLR 2018. Os cerca de 40 trabalhadores 

vão receber as parcelas do benefício até
30 de outubro deste ano. 

BEFRAN (zona oeste) 
Diretor Erlon e equipe comandando 

assembleia de aprovação do acordo de PLR. 
Os trabalhadores vão receber o benefício em 

parcela única, em dezembro deste ano.

ACESSE NOSSO SITE
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e o canal do Sindicato no YOUTUBE 
https://bit.ly/2JoEOTS e saiba mais

CONVOCAÇÃO PARA O ‘DIA DO BASTA’


