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Todos e todas na luta contra a
Reforma da Previdência

Sindicato dos Urbanitários promove assembleias para deliberar
adesão à Greve Geral a favor do direito à aposentadoria
A proposta de Reforma da Previdência Social do Brasil faz parte
da agenda dos golpistas.
O objetivo é claro, reduzir a
Previdência pública para dar mercado às empresas de Previdência
Privada. Ocorre que essa redução
(desmonte) da Previdência Social
Pública implica em grande massacre dos trabalhadores, dificuldade e
até impedimento do direito à aposentadoria.
No fim das contas, essa proposta de reforma aumenta a contribuição do trabalhador e não garante a
aposentadoria.
O governo Temer vai forçar a
Câmara dos Deputado a colocar em
pauta a proposta de reforma no dia
19 de fevereiro.
GREVE GERAL
Nós trabalhadores, organizados
em sindicatos e centrais sindicais, vamos reagir contra. Temos uma Greve

ASSEMBLEIAS - GREVE GERAL CONTRA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA - DATA-BASE 2018
Data
09/2 (sexta-feira)
15/2 (quinta-feira)

16/2 (sexta-feira)

Geral marcada para o dia 19/2.
Para deliberar a adesão a esse
protesto, o Sindicato dos Urbanitários promove assembleias nas
bases da Eletronorte nos dias 9, 15
e 16/2. Veja o quadro com datas,
locais e horários e participe!
Ressalvamos que os horários
constantes no quadro são em
primeira convocação, tendo ainda
15 minutos para a efetivação da se-

Data-base 2018

Nossa data-base acontece em
1 de maio. Esta data-base ocorre
em meio a um governo golpista que
está no poder para aviltar direitos.
Temos claro que o governo golpista
de Temer, a diretoria da Eletrobrás
e a diretoria da Eletronorte vêm
para a mesa de negociação para
tentar retirar cláusulas do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT).
Por isso, precisamos de uma
participação e mobilização a mais.
Vá às assembleias (período de

Assembleias
Miramar
Guamá
Altamira
Vila do Conde
Belo Monte
Pimental
Santarém
Tucuruí
Marabá

9 a 16/2), pois daremos informes
sobre esse processo de data-base.
Contamos com a mobilização
de cada um e de cada uma para
juntos reivindicar não apenas
reposição salarial, mas o avanço
de nosso ACT. Nunca foi fácil essa
relação de forças com as empresas. Agora não será diferente, mas
se estivermos unidos, fica possível
a conquista de um bom acordo.
Vamos em frente!

Locais
Hall de Entrada
Auditório
Auditório
Auditório
Escritório
Escritório
Auditório
Cine Roxi
Auditório

Horários
8h30
14h
8h30
8h30
8h
10h
8h30
8h
8h30

gunda e última convocação (início
das assembleias).
Nas mesmas assembleias, a
entidade sindical tratará mais dois
outros pontos:
1. Informes sobre data base
2018 Negociação ACT Nacional e
Específico;
2. Informes Campanha contra
a privatização das Empresas do
sistema Eletrobras.

Nota de
pesar
O Sindicato dos Urbanitários do
Pará se solidariza com familiares
e amigos daquele que em vida se
chamou José Ailson Ferreira dos
Santos (71 anos).
Ailson, vítima de um infarto, era
técnico em Mecânica e trabalhou
por muitos anos na Eletronorte,
lotado no município de Tucuruí.

Fortaleça seu sindicato, filie-se.

