Convocação para mobilização

O Sintect/JFA, juntamente com a CUT, e demais centrais sindicais, convoca para o ato
do dia nacional de lutas contra a reforma da previdência.
Alertamos a nossa categoria que a ECT já extinguiu o cargo de OTT, e pode avançar
sobre os cargos de carteiro e atendentes. Faz-se necessário lembrar que a empresa já
pratica a redução da jornada de trabalho com redução de salário, a princípio com anuência
do trabalhador. Amanhã, poderá ser sem a anuência deste mesmo trabalhador.
Vamos à luta!
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Temer e esse Congresso de picaretas
travam uma verdadeira guerra contra
os direitos dos trabalhadores. A votação da reforma da previdência estava
marcada para o dia 5 de dezembro,
mas foi adiada pela pressão dos sindicatos, dos movimentos sociais e do
povo. Mas eles não desistiram, o governo anunciou em janeiro mais 10
bilhões em emendas para obras em
redutos eleitorais dos deputados que
votarem favoráveis a reforma. Por
isso nossa luta não pode parar!
Querem tirar das eleições para tentar
tranquilizar os deputados golpistas
eles querem tirar Lula da eleição, por
isso a condenação sem crime e sem
provas a três semanas antes da votação da previdência.

Aquele que já se manifestou contra
esse ataque a aposentadoria e assumiu o compromisso de revogar a reforma trabalhista.
Temer e os deputados golpistas querem te enganar. A previdência não vai
quebrar, basta cobrar de quem deve
e gerar mais empregos.
A política de Temer colocou na rua 12
milhões de trabalhadores na rua, fez
explodir a violência, provoca o caos
nos serviços públicos e entrega de
mão beija da as riquezas da nação.
Agora é a hora de darmos a resposta
e mobilizarmos as fábricas, escolas e
bairros. Dia 19/2 é dia de mobilização contra a Reforma daPrevidência!

