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quarta-feira

PROGRAMAÇÃO DO DIA
9h: Quadrilha 

10h: mesa de negociação

Após a mesa: Setoriais 

Após as Setoriais: Assembleia

ATIVIDADES DO DIA:

panelaço, apitaço e passeata GREVE

É dia de negociação! Todos ao Paço Municipal 

que instalaram uma crise sem precedentes no Palácio Os servidores municipais em GREVE tem vivido 
dos Jequitibás. A ética e a moralidade na gestão dos dias de muita luta e protagonizado fatos que entrarão 
serviços públicos vem sido ferida há tempos, conforme o para os livros de história de Campinas. Esta quarta-feira 
Sindicato denunciou inúmeras vezes. Entretanto, os marca o 13º dia de greve. A negociação está agendada 
trabalhadores reafirmam que o foco da luta é a para as 10h, desta quarta-feira. E o dia de organização 

começa cedo no Paço. Campanha Salarial. Campinas precisa saber e se 
conscientizar da situação das unidades de serviço do 
município, da precarização e péssimas condições de Contudo, tanto nas Setoriais quanto na 
trabalho que o Prefeito vem impondo aos trabalhadores e, Assembleia, os servidores reforçaram a importância dos 
por conseqüência, À população que tanto depende do trabalhadores aderirem ao movimento ou, até mesmo, se 
atendimento.integrarem ao movimento caso estejam parados. “Lugar 

de greve é no Paço”, repetem os trabalhadores. 
 Todos no Paço Municipal! Só a união e pressão 

do servidor farão com que possamos avançar na Com a negociação marcada, o dia será de 
proposta.mobilização. Na terça-feira, após a Assembleia, o 

comando se reforçou se reuniu para tirar as tarefas. 
Passeatas, panelaço e uma “quadrilha junina” vão Nossa pauta é: 15,06% nos salários + R$ 600,00 no vale-
compor o conjunto de protestos desta quarta-feira. alimentação + R$ 1.100, no piso dos Agentes 

Comunitários de Saúde.Não é possível fechar os olhos para os escândalos 

Será necessário mobilização para que haja avanços na proposta


