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SEIS CENTRAIS SINDICAIS

CANCELAM A GREVE

Após reunião ocorrida dia 29/11, com o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, seis importantes Centrais do
país - CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central
e CSB soltaram nota assinada pelos presidentes das
Centrais [Vagner Freitas, presidente da CUT; Paulo
Pereira da Silva, presidente da Força Sindical; Ricardo
Patah, presidente da UGT; Adilson Araújo, presidente
da CTB; José Calixto Ramos, presidente da Nova Central; Antônio Neto, presidente da CSB] desmarcando a
greve nacional agendada para o dia 5 de dezembro,
alegando que o presidente da Câmara anunciou a suspensão a votação da Reforma da Previdência.
É importante reafirmar que a nossa Central, a qual o
Sintusp é filiado, CSP-Conlutas, não foi informada nem
convidada para a reunião ocorrida dia 1º de dezembro,
que desmarcou a greve.
A posição do CDB - Conselho de Base do Sintusp,
reunido no momento em que foi divulgada a nota de
cancelamento da greve coincide com a posição da
nossa Central que é de mais profundo repúdio ao
cancelamento da greve, uma vez que suspensão da
votação no dia 6 de dezembro não significa que esta
reforma não será votada nos próximos dias ou após o
recesso parlamentar.
Trata-se de mais uma grande traição aos trabalhadores
do Brasil, pois neste momento a realização de uma
grande greve geral no país não só impediria definitivamente a aprovação da Reforma da Previdência como
até poderia derrubar este governo.
Neste momento, está em jogo não só o impedimento
aprovação da Reforma da Previdência, mas a luta pela
revogação da Reforma Trabalhista. A inconstitucionalidade de inúmeros itens da Reforma Trabalhista será
amplamente discutida no Seminário, que ocorrerá no
TST, em Brasília, entre os dias 11, 12, 13 e 14, com

juízes, OAB, desembargadores e advogados de todo
país, Seminário este em que o nosso advogado, Dr.
Alceu, estará presente.
É pública e notória a grande indignação de trabalhadores
deste país com relação à Reforma da Previdência, todas as pesquisas realizadas apontam entre 80 e 90%
de rejeição à Reforma entre a classe trabalhadora. Dia
28 de abril foi realizada a maior greve geral da nossa
história, se houvesse uma chamada contundente para
esta greve do dia 5 de dezembro não resta dúvida de
que a greve seria maior que a do dia 28/4.
Ressaltamos que a divulgação desta nota se deu
quando havia grande mobilização para a preparação
da greve, inclusive das próprias bases das centrais
traidoras, que assim como nós, somente foram informadas do cancelamento através das redes sociais.
Diante deste grave golpe das 6 Centrais traidoras, a
nossa Central CSP-Conlutas, e o CDB do Sintusp, não
propõe a manutenção da greve. A CSP propõe que
sendo confirmada uma nova data para a votação da
Reforma da Previdência devemos chamar as bases de
todos os Sindicatos do país para Greve Geral, até lá
devemos manter mobilizações e manifestações contras as Reformas.
O Sintusp convoca Assembleia Geral hoje [4/12] às
12h30, no Sintusp, pois uma decisão aprovada em Assembleia somente pode ser mudada em outra Assembleia, além disso temos que discutir propostas de continuidade necessária da luta para derrotar as Reformas
que este Governo e este Parlamento Corrupto quer
nos impor.

ABAIXO PELEGOS TRAIDORES!

A LUTA CONTINUA!

ASSEMBLEIA, HOJE [4/12],
ÀS 12H30, NO SINTUSP

A GREVE EM DEFESA DO HU CONTINUA!
Estudantes que realizaram ato em frente à reitoria dia 28/11, durante a realização do Conselho
Universitário dia exigindo contratações imediatas para o HU, também realizaram um DORMIDAÇO
em frente ao hospital na noite do dia 30 de novembro e um belo ato dia 1º de dezembro.
Hoje, às 9 horas, em frente ao HU, ocorrerá a Assembleia dos estudantes de Enfermagem.
A importância da luta em defesa do Hospital Universitário é tamanha que unificou moradores,
funcionários e estudantes, que conjuntamente convocam concentração dia 7 de dezembro,
a partir das 9 horas, na Praça Elis Regina. A ideia é de lá seguir em passeata e seguir rumo
ao Hospital Universitário onde será realizado grande ato público.
Relembramos aqui que desde o dia 21 de novembro o PS Infantil se mantém fechado e que o PS
Adulto já está com seus dias contados, fecha dia 12 de dezembro, por falta de profissionais. A
reivindicação de contratação em caráter de urgência para o Hospital Universitário foi rechaçada
pelo Conselho Universitário.
PORTANTO, TODOS JUNTOS DIA 7 DE DEZEMBRO NA PRAÇA ELIS REGINA, VAMOS JUNTOS NOVAMENTE FAZER ECOAR POR TODA REGIÃO DO BUTANTÃ QUE O HU É NOSSO!
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