Basta!!!

Trabalhador exige respeito
Só respeitamos aqueles que nos respeitam
Portanto, nossa Federação orienta todos
trabalhadores Urbanitários do Brasil no
sentido de aderirem a esse movimento
conforme cronograma:
1. A FENATEMA encaminha ofício a
cada Deputado Federal solicitando
o
posicionamento
individual
relativo à matéria (F 012 veja aqui);

os

Trabalhadores estão exaustos
e indignados com tanto descaso.

A
discussão
sobre
o
Fator
Previdenciário se arrasta há anos e
nada avançou. Quando achamos que
haverá avanços vem um revés.

A paciência dos trabalhadores esgotou.
Chega de alimentar os cofres dos
banqueiros que são os maiores
favorecidos com essa morosidade, pois
as previdências privadas estão vendendo
barbaridades.

Aí vale aquela máxima do mau político:
“Cria e alimenta a dificuldade para
depois vender a facilidade”, e
preferencialmente próximo de Eleições.

Não aguentamos mais
descaso e desrespeito!!!

tamanho

Lembrando que o VOTO é aberto e quem
votar contra nós cairá na boca do povo.
Pedimos a adesão de todos os
trabalhadores à nossa estratégia de
pressão.

2. Vamos fazer o corpo a corpo para
separar o joio do trigo. Ver quem
apoia nossa causa e quem topa
requerer a votação desta matéria e
assumir como super prioritária esta
questão;
3. Criamos lista de favoráveis e
contra nossa causa e daremos 30
dias para manifestação em favor
dos trabalhadores ou soltaremos
Campanha
Pública
contra
reeleição
destes
políticos
oposicionistas
à
causa
do
trabalhador.
4. Se votarem favorável daremos
outros encaminhamentos à luta e
elogiaremos os votantes. Caso
contrário, o nome do opositor da
causa operária terá seu nome e
imagem estampada em jornal que
circulará para todos nossos
representantes, mais de 600 mil
trabalhadores.

Esperamos que com esta ação efetiva o
Congresso cumpra seu papel e vote a

Juntos na Luta
Sempre !!!
Eduardo de V. C. Annunciato “Chicão”
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