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Unidade das Centrais foi à
palavra chave da Conclat
O movimento sindical
brasileiro, após 29 anos da
realização
da
1º
Conferência Nacional da
Classe
trabalhadora,
proporcionou, neste dia 1º
de junho, em São Paulo,
uma demonstração de
força e poder com a união da classe trabalhadora, que se reuniu
no estádio do Pacaembu visando à construção de uma agenda
da classe trabalhadora para um projeto nacional de
desenvolvimento com soberania e valorização do trabalho.
Segundo o deputado federal Vicentinho – PT/SP, o momento é
de aprovar uma pauta de reivindicações elaboradas por diversas
correntes de luta popular. “A unidade é a coisa mais importante
neste momento, só assim a classe trabalhadora poderá
conquistar a ampliação de seus direitos”, ressalta.
Para o deputado Daniel Almeida o momento é especial, pois
esta Conclat recria um evento que deu impulso a um projeto
que levou um operário a presidência do Brasil. “Agora
passados quase três décadas, os trabalhadores novamente se
reúnem para contribuir para esta nova etapa do Brasil e oferecer
propostas para a construção de um Brasil para os brasileiros”,
diz.
O presidente da UBES, Yann Evanovick, destacou a importância
das centrais sindicais e como a união das forças em prol da luta
classista está representada nesta demonstração do poder de
sua mobilização. “Com a realização deste evento, as centrais
sindicais cumprem um importante papel para a luta da classe
trabalhadora, principalmente, ao apresentar propostas
importantes que serão entregues aos presidenciáveis, ainda
mais porque este é um ano eleitoral e é preciso que os
trabalhadores e jovens permaneçam unidos, pois mesmo que
governo Lula tenha criado mais de 600 mil empregos diretos
para a juventude, este ainda é um número insuficiente”, destaca
Yann, que conclui: “Então precisamos dar continuidade nessa
política e, principalmente, temos que conseguir embutir no
patronato a necessidade da importância de dar oportunidade
para a juventude”.
Alberto Broch, presidente da CONTAG enfatizou sobre a
contribuição que este documento aprovado durante a
Conferência trará para a luta dos trabalhadores do campo. “Nos
não temos dúvida do quanto a aprovação deste documento
beneficiará a luta pela reforma agrária e a agricultura familiar. Só
com o fortalecimento desta união entre os trabalhadores e
trabalhadoras do campo e da cidade poderemos começar a
quebrar a espinha do latifúndio.

Os trabalhadores em
administradoras de consorcios,
devem está atentos às ações
do nosso sindicato, pois
estamos começando a
campanha salarial 2010 para a
renovação da convenção coletiva de trabalho.
Acreditamos que esse é o caminho para mobilizar a
categoria e assim de fato termos uma convenção coletiva
de trabalho que atenda as nossas necessidades, pela
valorização dos salários.
No proximo sabado dia 05 de junho de 2010 as 10:00
horas daremos o pontapé inicial na assembléia de aprovação
da pauta de reinvindicações conforme edital publicado no
jornal A TARDE edição do dia 26 de maiode 2010.
A nossa assembléia será realizada no CENTRO
DESPORTIVO E CULTURAL SINDEHOTÉIS ALAMEDA DILSON JATHAY FONSECA - 226
(ANTIGA ALAMEDA DA PRAIA BARRA DOS
COQUEIROS) - STELLA MARES
A campanha salarial é um momento estratégico, quando
mostramos aos patrões a nossa insatisfação com os pisos
salariais e com as atuais condições de trabalho.

Portanto participe, juntos venceremos os obstáculos.

Assembléia
SABADO DIA 05/06/2010
CENTRO DESPORTIVO E
CULTURAL SINDEHOTÉIS ALAMEDA DILSON JATHAY
FONSECA - 226
(ANTIGA ALAMEDA DA PRAIA
BARRA DOS COQUEIROS) - STELLA MARES
PAUTA: CAMPANHA SALARIAL 2010

SOZINHO, qualquer peso é mais dificil carregar
JUNTOS, qualquer peso fica muito mais leve

