
7h: Concentração no Paço e Comando de Greve

nos locais de trabalho.

       9h: Orquestra Sinfônica

10h: Mesa de Negociação (CPN x Governo)

Logo após CPN: Setoriais

Logo após Setoriais: Assembleia Geral

PROGRAMAÇÃO DO DIA 19/MAIO, quinta-feira

quarta-feira (18/5) foi de organização, 
mobilização e intensificação no debate das 
pautas de Campanha. A continuidade da 
Greve fez o Governo reabrir a mesa de 

negociação, agendada para às 10h, desta quinta-feira 
(19/5). 

Chegamos ao 7° dia de GREVE e é fundamental 
que os trabalhadores se mobilizem e venham para o 
movimento. 

As Setoriais têm sido espaços muito produtivos, 
onde as condições de trabalho são discutidas a fundo. Cada 
trabalhador tem a oportunidade de expor sua realidade e Em mais um dia de protestos pela valorização 
fazer propostas. Nesta quarta-feira (18/5), os profissionais do servidor público e pela dignidade e ética na gestão 
da Educação ampliaram, reviram itens de sua pauta do serviço público, os trabalhadores saíram em 
específica e elegeram uma comissão mista para passeata pelas ruas do centro. 
acompanhar as discussões desta agenda. A setorial dos A Assembleia aprovou apoio a demais 
assistentes sociais também encaminhou novos pontos de trabalhadores em luta, como os servidores de Paulínia - 
pauta específica para a negociação e a setorial da cultura, há 44 dias de greve-, trabalhadores Unicamp que 
esporte e lazer confirmou uma apresentação da Orquestra sofrem perseguição e  trabalhadores demitidos da 
Sinfônica em greve, para esta quinta-feira, no Paço. Os Honda de Sumaré. 
músicos têm uma lista gigantesca de problemas de É isso aí. A HORA é agora e agora somos: Um 
estrutura e péssimas condições de trabalho a que estão Por Todos e Todos Por Um! 
submetidos. 

A Hora é Agora! Todos para GREVE!

PARTICIPE!

Venha para a
GREVE!

19 de maio de 2011

7°

Pressão dos trabalhadores faz Governo reabrir negociação

Greve

A

ATIVIDADES
DO DIA:

passeata, 
panelaço e 

apitaço!

ATIVIDADES

DO DIA:

passeata, 

panelaço e 

apitaço!


