FÓRUM SINDICAL DOS TRABALHADORES
CNTI▪ CNTTT▪ CNPL▪ CONTTMAF▪ CONTEC▪ CONTTCOP▪ CNTEEC▪ CONTAG
CONTRATUH▪ CNTM▪ CNTA▪ CNTS ▪ COBAP▪ CSPB ▪ CNTQ▪ CONTRICOM▪ COBRAPOL
CNTV▪ CONATEC▪ CONATIG▪ CSPM▪ CONACATE▪

EM DEFESA DA UNICIDADE SINDICAL, DO EMPREGO E DOS DIREITOS TRABALHISTAS

Ofício Circular FST/CCT nº 115/2017

Brasília, 09 de novembro de 2017.

À Diretoria das Confederações, Federações e Sindicatos de Trabalhadores do
Brasil
A/c presidente

Prezados (as) companheiros (as),

Sábado, dia 11 de novembro próximo, é a data em que passa a vigorar a Lei da
maldade de número 13.467/2017, construída por um presidente que faz qualquer
negociata para se manter no poder, e por parte de parlamentares, que votam de acordo
com o seu interesse próprio e não com a vontade e a necessidade do povo.

Não podemos deixar de protestar. Devemos demonstrar a nossa indignação com
paralisações, manifestações e reforçar a proposta de resistirmos à aplicação desta lei que
retira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e tenta desmontar o movimento sindical.

A sede, sub-sede e as salas de apoio da CNTA e a sede do FST amanhã (sextafeira), dia 10/11/2017, NÃO terão expediente e colocaremos uma faixa preta em cada
imóvel das entidades dos trabalhadores para demonstrar que esta Lei 13.467/2017 já
nasceu morta. Convidamos os companheiros a fazerem também este protesto.
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Companheiros e companheiras, nós, que fomos eleitos e representamos a classe
trabalhadora hoje, não podemos permitir que retirem direitos dos trabalhadores,
conquistados há décadas, com muitas lutas e a participação de muitos companheiros e
companheiras que foram torturados e, muitas vezes, tiveram retirada sua própria vida.

Juntos resistiremos e venceremos.

Sem mais, saudações sindicais.

Artur Bueno de Camargo
Presidente da CNTA e Coordenador Nacional do FST

