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dia do
basta!

com luta,
paralisação
e mobilização

EM DEFESA DO EMPREGO, APOSENTADORIA
E DIREITOS TRABALHISTAS
10 de agosto será marcado como um Dia Nacional de
Luta, Paralisações e Mobilizações em todo o Brasil. A
FASUBRA orienta paralisar as atividades onde for
possível e realizar atos em conjunto com demais categorias do serviço público, da iniciativa privada e movimentos sociais. A luta contra o desemprego e contra
as privatizações, a defesa da aposentadoria (contra a
reforma da previdência) e dos direitos trabalhistas e
o repúdio ao preço abusivo dos combustíveis foram
definidos como eixos centrais e de unidade.
Convocado pelas centrais sindicais, o Dia do Basta
surge da urgente necessidade de dar continuidade à
resistência e luta contra os ataques dos governos e
patrões, de dar um basta ao crescente desemprego
no país, à entrega do patrimônio público e a ataques
aos direitos. É preciso também seguir lutando contra
a Reforma Trabalhista para impedir, por exemplo, a
possibilidade de alteração dos acordos e convenções
coletivas das categorias pelos patrões.

O SINTUFEPE/UFRPE fortalece a orientação da Direção Nacional da FASUBRA, do Fórum Nacional dos
SPFs (FONASEFE) e do Fórum Nacional Permanente
de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) e convoca toda a categoria dos TAEs e comunidade acadêmica para se somar à classe trabalhadora de todo o país
no dia 10 de agosto. Vamos também aproveitar a
ocasião para levantar as bandeiras de luta dos Servidores Públicos Federais em defesa da data base do
serviço público, da retomada de negociação com o
governo e pela jornada de 30 horas com flexibilização
sem redução de salário.
O Dia do Basta no SINTUFEPE/UFRPE irá começar
logo cedo, a partir das 9h da manhã, com concentração em frente à sede do sindicato, na Praça Professor
Francisco Magalhães, onde iremos fazer mobilização
e debates. À tarde, vamos nos juntar aos demais
trabalhadores e trabalhadoras pernambucanos na
Praça do Derby, às 15h, para construir um grande ato.
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“É! A gente quer viver pleno direito
A gente quer viver todo respeito
A gente quer viver uma nação
A gente quer é ser um cidadão.”
(Gonzaguinha)
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e mobilização

- EM DEFESA DOS EMPREGOS E DIREITOS;
- ABAIXO AS REFORMAS TRABALHISTA E DA PREVIDÊNCIA E A LEI DAS TERCEIRIZAÇÕES;
- FIM DA POLÍTICA DE REAJUSTES DA PETROBRAS! PELA REDUÇÃO DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS E DO GÁS DE COZINHA!
- NÃO ÀS PRIVATIZAÇÕES DA PETROBRAS, ELETROBRAS E OUTRAS!
- ABAIXO A LEI DO “TETO DOS GASTOS” E OS PACOTES DE AJUSTE FISCAL
- NÃO À CRIMINALIZAÇÃO DAS LUTAS
- REVOGAÇÃO DA EC/95
- DATA BASE JÁ!
- PELA JORNADA DE 30 HORAS COM FLEXIBILIZAÇÃO SEM REDUÇÃO DE SALÁRIO!

agenda do dia 10 de agosto:

9h
15h

Concentração em frente à sede do SINTUFEPE, com mobilização e debates;
Ato unificado na Praça do Derby.

(81) 3302.1944

GESTÃO
SINDICATO
É PRA LUTAR
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