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GREVE GERAL 30 DE JUNHO
ASSEMBLEIA GERAL PARA
DECIDIR NOSSA PARTICIPAÇÃO
Companheiros e companheiras,
O SINDIMETRO convoca a categoria para participar da ASSEMBLEIA GERAL, que decidirá sobre qual será a nossa participação na GREVE GERAL convocada pelas Centrais
Sindicais em 30 de junho.
O momento que estamos vivendo é de muita importância para a classe trabalhadora. Até o momento os trabalhadores, com sua mobilização, conseguiram retardar a
aprovação da reforma Trabalhista e da Previdência.

Nada ainda ESTÁ GARANTIDO!
A única possibilidade de DERROTAR DE VEZ as pretensões do governo Temer de nos
impor um retrocesso sem precedente nas relações de trabalho que, com muito suor e
sangue os trabalhadores arrancaram das elites brasileiras, é a nossa UNIÃO E ORGANIZAÇÃO com TODOS os trabalhadores brasileiros.
Na última semana, o governo Temer sofreu uma derrota na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado. A reforma Trabalhista foi derrota por 10 votos a 9 dos Senadores que
compõem a Comissão. A hora é fazê-los retroceder ainda mais!
Venha discutir e decidir sobre a participação dos metroviários neste importante momento da luta da classe trabalhadora.

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA!
Dia 27 de junho - Terça-feira
17:30h em 1ª convocação - 18h em 2ª convocação
Na Estação Central

ASSEMBLEIA GERAL
Eleição de delegados
ao Congresso da CUT-MG
Eleição de delegados ao 6º
Congresso da FENAMETRO
Realizaremos no dia 27 de junho (3ª.feira) a ASSEMBLEIA
GERAL que elegerá os representantes do SINDIMETRO para o
Congresso Estadual da CUT/MG que se realizará no dia 15/07.
Na mesma ASSEMBLEIA, elegeremos os delegados para participarem do 6º Congresso nacional da FENAMETRO, que está
previsto para os dias 17 a 20 de agosto.
Ter representantes da categoria nesses Congressos é de fundamental importância para as lutas que os trabalhadores estão
enfrentando. Por isso, é importante a presença na assembleia
para garantirmos a nossa representação nestes congressos.
PODEM SE CANDIDATAR TODOS OS EMPREGADOS DA
CBTU, FILIADOS AO SINDICATO.
A SUA PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE!

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA!
Dia 27 de junho - Terça-feira
17:30h em 1ª convocação - 18h em 2ª convocação
Na Estação Central

