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ESTAMOS JUNTOS NESTA LUTA!

11 DE JULHO
DIA DE PARALISAÇÃO
O SINTRASEM conclama os trabalhadores da PMF e
COMCAP para aderirem aos atos unificados chamados pelas centrais sindicais que realizarão um dia de
luta em 11 de julho (quinta-feira). Serão paralisações,
greves e manifestações que somarão a pauta dos trabalhadores ao movimento de protestos que vêm ocorrendo em todo o país nas últimas semanas.
O SINTRASEM ocupará seu lugar nesta luta participando dos atos com toda a classe trabalhadora e

apresentando suas principais bandeiras em nível
municipal (veja a pauta no verso deste boletim).
Essa posição da diretoria do Sindicato foi ratificada pelos delegados ao VIII Congresso do
Sintrasem que aconteceu de 27 a 29 de junho.
Portanto, vamos fazer um dia de paralisação
com assembleia conjunta PMF-COMCAP e
marchar ombro a ombro com os trabalhadores
das demais categorias.

Participe! Ajude a organizar seu local de trabalho
e venha para a rua no dia 11 de julho!

Programação
7h - Concentração dos trabalhadores da COMCAP e PMF no Limpu;
8h30min - Passeata até a Praça Tancredo Neves;
10h - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COMCAP E PMF
Local: Praça Tancredo Neves
Pauta: Informes, Aprovação das Resoluções do
VIII Congresso do Sintrasem.
11h - Formação política: Fator Previdenciário
12h - Pão com linguiça
13h30min - Atividades culturais
15h - Ato unificado dos trabalhadores.

PAUTA NACIONAL
•

Contra o PL 4330, da “terceirização” que retira direitos dos trabalhadores brasileiros e precariza ainda
mais as relações de trabalho no Brasil; esse Projeto
precisa ser varrido imediatamente da pauta do Congresso Nacional;

•

Que as reduções de tarifa do transporte não sejam
acompanhadas de qualquer corte dos gastos sociais;

•

10% do orçamento da União para a saúde pública;

•

10% do PIB para a educação pública, “verbas públicas só para o setor público”;

•

Fim do fator previdenciário;

•

Redução da Jornada de Trabalho para 40 horas sem
redução de salários;

•

Reforma Agrária;

•

Suspensão dos Leilões de Petróleo.

PAUTA DOS TRABALHADORES
DA PMF E DA COMCAP
•

PCCS do Civil construído pelos trabalhadores

•

Aplicação do Piso Nacional do Magistério na carreira

•

Estatização do Destino Final do Lixo sob o controle
da COMCAP

•

Plano de Aposentadoria Incentivada na COMCAP

•

Revogação das Reformas da Previdência

