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FESTA:

Dia dos Eletricitários
As senhas estão
sendo distribuídas
até amanhã, dia 19,
na sede do
SINTERN.
Os trabalhadores e aposentados
têm até amanhã, dia 19, para pegar na
Sede do SINTERN a senha de acesso à
Festa do Dia do Eletricitário. O evento
será realizado no Clube COSERN no
próximo sábado, dia 21, das 12 às 16h,
com música ao vivo, feijoada e sorteio de
brindes.
Cada associado ou aposentado
terá direito a levar um acompanhante e
ﬁlhos menores de 18 anos. É importante
que quando virem receber a senha tragam
os nomes dos acompanhantes, pois os
mesmos serão identiﬁcados para ter
acesso ao local do evento.
Não serão distribuídas senhas na
portaria do Clube no dia da festa.
Participe! Venha fazer parte da
confraternização da família eletricitária.
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Conscientização sobre o voto nas
eleições de outubro
Conjuntura política e econômica delicada e explicar para os trabalhadores a relação
dos retrocessos com a escolha de candidatos são um dos maiores desaﬁos a
serem encarados por dirigentes do SINTERN.

A COSERN QUE
EU QUERO!
A coluna “A C O S E R N Q U E E U
QUERO” aguarda novas contribuições para
publicar as expectativas, denúncias e
reivindicações dos cosernianos com relação a
Empresa. O SINTERN garantirá o sigilo de
seus autores, porém não serão permitidas a
publicação de ofensas. Só publicaremos fatos
verídicos e que são muitos.
Para participar o trabalhador deve
encaminhar sua sugestão aos dirigentes
sindicais ou a sede do SINTERN. Participe!

Expediente

Mesmo uma campanha salarial
vitoriosa que mantenha direitos não será
suﬁciente se o voto nas eleições de
outubro for em candidatos que aprovem
leis contra os trabalhadores. Essa
preocupação e priorização de um tema
espinhoso, que é encarar de frente a
política, os políticos, as eleições e o voto
dos trabalhadores em outubro próximo.
É preciso debater junto aos
trabalhadores e denunciar os partidos
políticos que orientaram suas bancadas
para votar, por exemplo, contra a
reforma trabalhista, contra a lei da
terceirização e contra a PEC do Teto dos
Gastos públicos, temas que,
transformados em leis no ano de 2017,
prejudicaram, e muito, todos os
trabalhadores e a população brasileira como um todo.
A forma que o trabalhador tem de interferir
diretamente no processo eleitoral é através da
escolha de candidatos para o executivo (governo
estadual e presidência) e legislativo (deputados
federais, estaduais e senadores). Avaliar, por
exemplo, se os parlamentares que deram
sustentação ao atual para implantar medidas que
prejudicam a vida de cada cidadão.
É árdua a tarefa de se fazer entender sobre a
conscientização do voto dos trabalhadores. O desaﬁo
é convencer que a gente precisa eleger candidatos
que vão representar os trabalhadores, atuar pela
manutenção de direitos e inclusive com a
possibilidade de revogar a lei que destruiu a CLT. Não
é simplesmente ter sindicato forte que resolve o
problema. Ter representante forte no Congresso
Nacional é muito importante, assim como também
saber eleger o Presidente da República.
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