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HADDAD, não dá para acreditar...

PORQUE TEU GOVERNO QUER TERCEIRIZAR?
Os trabalhadores não acreditam, mas o governo
parece que não nos ouve, quer entrar para história
do Serviço Funerário de São Paulo como aquele que
terceirizou a frota e os motoristas.
Nossa luta vem de longe contra a precarização,
terceirização, privatização dos governos que
sempre combatemos, mas do governo Haddad não
esperávamos isso.
A intenção de terceirizar vem desde o começo do
ano e a cada marcação demonstramos que é um erro,
mas de novo marcaram o PREGÃO ELETRÔNICO
para o dia 20/08/15 às 10 horas, mas com novidade,
poderão ser entregues envelopes com propostas a
partir do dia 10/08/15. Haverá 10 dias para achar
quem quer ficar com esse filão.

O SINDSEP E OS TRABALHADORES
NÃO ACEITAM!
Vamos intensificar a mobilização nestes
dias. E precisamos de todo mundo. TODOS OS
TRABALHADORES DEVEM SE ENVOLVER.
O Sindsep continuará tentando suspender tanto
no Tribunal de Contas do Município, quanto junto
ao Ministério Público. Temos que ir para cima!
Não aceitamos que digam que não há dinheiro
e queremos saber quanto vão gastar. Quanto vai
ganhar uma empresa terceirizada?
PORQUE NÃO FAZER CONTRATAÇÃO DE
EMERGÊNCIA E CHAMAR O CONCURSO
PÚBLICO? Perguntas que não se tem respostas.
Chamamos os trabalhadores a entrarem em
ESTADO DE ALERTA, vamos realizar assembleias
nos locais de trabalho, em especial no Tráfego da
Rua da Coroa e Vila Mariana, mas todos têm que se
envolver, dos cemitérios, do crematório, da central,
da consolação, pois se passar essa terceirização, os
demais entrarão fácil.

TODOS JUNTOS CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO.
HADDAD CANCELE O PREGÃO!

DIA 20/08 É DIA DE LUTA POR DIREITOS,
PELA LIBERDADE E PELA DEMOCRACIA
A CUT, junto com movimentos sociais chamam este
dia de luta em 10 capitais, e o governo Haddad
resolveu marcar o pregão exatamente neste dia,
parece provocação. Então, será um momento para
nos juntarmos a todos os trabalhadores e o povo para
defender nossas conquistas.

O ATO ESTÁ MARCADO A PARTIR DAS 17
HORAS NO LARGO DA BATATA,
METRÔ PINHEIROS.

