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Prezados companheiros,

Ao cumprimenta-los, aproveitamos para desejar que tenham uma reunião bastante
produtiva e que vossos encaminhamentos apontem no sentido de avançar na
organização da luta da classe trabalhadora em nosso país. Estamos juntos em defesa de
nossos direitos e contra os projetos e reformas que os patrões e os governos tentam nos
impor para salvá-los de uma crise econômica, que somente à eles pertence.
Queremos registrar nosso apoio a uma possível mobilização unitária desse setor e
informamos que, desde já, estaremos juntos nessa e em outras lutas. Por isso, esta
mensagem cumpre com o papel de comunicar-lhes sobre importante resolução que
adotamos em uma Reunião Ampliada do Fórum das Entidades Nacionais
(FONASEFE), ocorrida nos dias 04, 05 e 06 de agosto do corrente, em Brasília, como
segue:
- Indicativo de greve de 24 horas ou paralisação do funcionalismo público, junto
com a mobilização das categorias em luta, especialmente do setor metalúrgico,
em meados de setembro.
- Formar uma Comissão para conversar com as categorias em luta: bancários,
metalúrgicos, petroleiros e trabalhadores dos Correios: Responsáveis, SPCONLUTAS, CONDSEF, FASUBRA, SINASEFE.
No momento em que sofremos profundos ataques às nossas conquistas históricas, temos
a certeza da necessária construção de unidade da classe trabalhadora, seja na cidade ou
no campo, seja entre os setores da iniciativa privada ou do serviço público. Essa, com
certeza, é a única via para alcançarmos a vitória, manter nossos direitos e avançar em
conquistas.
Nossa saudação à todos vocês e nossa expectativa de um resultado plenamente positivo
para a classe trabalhadora em vossa reunião.

Brasília, 10 de agosto de 2017.
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