ON-LINE

PLENÁRIA DA DIREÇÃO COLEGIADA AVALIA
CAMPANHA SALARIAL E CENÁRIOS PARA 2022
A diretoria colegiada do Sindicato
dos Urbanitários realizou, no dia 25 de
outubro, uma Plenária Sindical, quando
foi realizada uma análise de Conjuntura
Política e Econômica e Avaliação da
Campanha Salarial 2021.
Foi feita ainda uma avaliação sobre
as privatizações e o desmonte do
serviço público promovido pelo governo
atual.
Para ajudar no debate foram
convidados o Deputado Federal Paulão
e do Professor de Economia da UFAL,
Cícero Péricles.
Ambos os palestrantes foram
unânimes em aﬁrmar que o atual
governo federal pretende enfraquecer
ao máximo o movimento sindical, pois o
projeto comandado por Bolsonaro
apenas privilegia os patrões e o grande
capital, promovendo um verdadeiro
desmonte das conquistas trabalhistas.

A avaliação é que é preciso retomar
as lutas de base, se aproximar da
periferia e oferecer respostas aos
grandes problemas enfrentados pelo
povo pobre, em especial o desemprego
e a fome que assolam a todos.
Outro destaque importante foi a
necessidade primordial de se trabalhar
para retirar o governo federal das mãos

dos atuais governantes, retomando um
governo popular e voltado para os
interesses dos mais pobres e da classe
trabalhadora como um todo.
Em relação as campanhas salariais, em especial da CASAL e Equatorial, a
avaliação é que devido aos graves
ataques que os/as trabalhadores/as
vem sofrendo, prevendo-se a retirada
de conquistas e graves prejuízos à luta
dos/as trabalhadores/as, as campanhas foram vitoriosas, pois garantiram
a manutenção da grande maioria das
conquistas e reposição da inﬂação em
quase todas as cláusulas econômicas.
Ao ﬁnal, a presidenta Dafne Orion
agradeceu a cada diretor liberado e de
base, destacando que “as nossas
campanhas salariais são para garantir
as melhores condições para os/as
trabalhadores/as, e por isso nós
lutamos tanto”, aﬁrmou a presidenta.

SINDICATO CIDADÃO

Urbanitários apoiam o trabalho do artista alagoano

Não à pulverização
aérea de agrotóxicos!

