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INFORME STIU-DF NOTÍCIAS EXTRA - GERAL – Nº 10/2018 – 09 DE AGOSTO DE 2018

BASTA DE RETROCESSOS,
A NOSSA LUTA É TODO DIA 
Em dois anos de governo Temer a classe traba-

lhadora viu os direitos sociais e trabalhistas serem 
destruídos, um a um. O patrimônio público tem 
sido sucateado com o nítido intuito de beneficiar 
o capital financeiro e estrangeiro. 

As nossas águas, rios e energia estão ameaçados 
com a retomada frenética da privatização.  Para 
denunciar esse pacote de retrocessos, centrais 
sindicais com o apoio das Frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo estão convocando toda a popu-
lação brasileira a participar, nesta sexta-feira (10), 
das paralisações nos locais de trabalho, passeatas, 
panfletagem e atos públicos que vão ocorrer em 
diversas cidades do país. 

O Dia Nacional de Mobilização e Paralisação ou 

Dia do Basta tem como objetivo ainda a luta pelo 
direito à liberdade e livre participação na disputa 
eleitoral. 

No setor de energia, estamos acompanhando o 
empenho do governo para entregar a todo custo 
as empresas da Eletrobras à iniciativa privada.  As 
distribuidoras são as primeiras da lista. A venda 
recente da Cepisa, por R$ 50 mil, mostra que esse 
grupo que ocupa o poder de forma ilegítima não 
vai cessar com a pauta regressiva instalada nos úl-
timos anos. 

O STIU-DF informa que serão realizadas assem-
bleias em todas as bases de atuação da entidade 
sindical. Em Brasília, serão realizadas uma série 
de ações. 

HORA ATIVIDADE LOCAL

5h Panfletagem realizada pelo Sintrabe
Fábrica da Coca-Cola

CSG 06, em Taguatinga, próxima à CPRV

7h

Panfletagem e ato contra Emenda 95 (congelamento dos gastos 
públicos) realizados pelo Sindsep

Portaria dos ministérios
(Esplanada dos Ministérios)

Panfletagem realizada pelo Sintect
Centro de Entrega de Encomenda Sul

CEE Brasília Sul (SAI Trecho, 03, Lote 610/700)

9h

Ato contra a Emenda 95 realizado pelo Sintfub, Fasubra e Sindsep
Em frente ao Ministério da Fazenda 
(Bloco P, Esplanada dos Ministérios)

Aula pública realizada pelo Sinpro Praça Zumbi dos Palmares (SDS/CONIC)

Ato e panfletagem da Central de Movimentos Populares (CMP) SCS Qd. 6 – Em frente à Codhab (SCS – Qd 6)

10h Panfletagem e diálogo com a base, realizado pelo Sindbombeiros Todos os ministérios - Esplanada

14h Aula pública II realizada pelo Sinpro Praça Zumbi dos Palmares - (SDS/CONIC)

15h Ato público contra o fim dos direitos realizado pelo Sindcom Conjunto Nacional

18h Panfletagem realizada pelo Sinproep UNIP – 912 - Asa Sul

• Basta de privatizações; 

• Basta de desemprego; 

• Basta de aumento no gás de cozinha e combustível; 

• Basta do desmonte da saúde e educação; 

• Basta de retirada de direitos da classe trabalhadora;


