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Você está recebendo o novo Boletim Digital semanal da FENATTEL, que também irá circular com
edições extras de acordo com a dinâmica do movimento sindical dos trabalhadores em Telecom.

Dia 29 de maio: Paralisação e Dia
Nacional de Manifestações pelos
direitos trabalhistas
Está marcado para o próximo dia
29 de maio, o Dia Nacional de Paralisação e Manifestações em defesa
da democracia e dos direitos trabalhistas.
Após reunião entre as centrais
sindicais (CUT, CTB, UGT, CSB, CSP-

Conlutas, Intersindical e Nova Central), foi decidida a elaboração de
uma pauta ampla que inclua os
movimentos sociais na agenda de
mobilizações.
As paralisações acontecerão em
várias regiões do país e serão feitas

de maneira descentralizada, incluindo todas as categorias, inclusive a
dos transportes.
Será um dia de mobilização contra o PLC 30 (PL 4330 da terceirização), as Medidas Provisórias 664 e
665, o ajuste fiscal e em defesa dos
direitos e da democracia.
O documento publicado no site
de uma das lideranças sindicais
participantes relata: “Continuaremos a pressão contra a aprovação
do PL 4330 (agora no Senado com
PLC 30), que retira direitos de todos os trabalhadores ao permitir a
terceirização sem limites, em todas
as funções de qualquer empresa e
setor”.
“Para lutar contra essa tragédia,
nós, trabalhadores do Brasil, estamos parando neste dia 29. Se você
é assalariado, participe dessa luta,
cruze os braços, para que as conquistas históricas de nossos direitos
sejam respeitadas por gente como
o deputado Eduardo Cunha”, ressalta o documento.
A FENATTEL conclama todos os
Sindicatos de Trabalhadores em
Telecomunicações a engajarem-se
nessa jornada, com faixas, boletins,
carros de som em todas as principais empresas porque nossa categoria sente diretamente as consequências de uma terceirização
precarizadora, que aumenta o arrocho e a exploração de centenas de
milhares de trabalhadores em todo
o país.
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