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23 de MAIO .... MOBILIZAÇÃO E LUTAS...
O dia 23 de maio de 2007 foi marcado como um dia nacional de lutas. Por todo o país
aconteceram manifestações contra a precarização do emprego, contra a Emenda 3, contra as
reformas que retiram direitos dos trabalhadores. Em São Paulo, outros ingredientes foram
adicionados: Lutamos pela derrubada dos Decretos do Serra, que retiram a autonomia das
universidades; fragmentam o sistema de ensino estadual e colocam o CEETEPS na Secretaria
de Desenvolvimento. Lutamos pelo nosso reajuste salarial, por melhores condições de
trabalho e pela retirada do PLC 30, que cria a SP PREV, em substituição ao IPESP (que foi

aprovado na noite de ontem por esmagadora maioria do governo).
Os estudantes das FATECS, ETES e o SINTEPS fizeram um ato público em frente ao portão
principal da FATEC São Paulo, desde a madrugada até o período da noite (que ficou fechado
o dia todo), quando os estudantes aprovaram sua pauta de reivindicações conjunta.
Às 13 horas a direção do sindicato iniciou o ato público, explicou os motivos da

convocação da paralisação: péssimos salários, falta de diálogo com a superintendência
e o governo, falta de respeito às nossas carreiras, ao vínculo com a UNESP, à tradição
e bom nome das nossas escolas técnicas e faculdades de tecnologia, benefícios quase
inexistentes e, os que existem, insuficientes, etc, etc, etc.
A Direção do SINTEPS, que vem participando de todos os atos conjuntos do funcionalismo
público estadual, convocou os presentes a aderirem à manifestação geral que acontecia

na Avenida Paulista, com as outras categorias do funcionalismo, das universidades, do
movimento estudantil, dos movimentos sociais. Debaixo de muita chuva, mas com muita
disposição de luta, participamos do ato na Paulista, da passeata até a Assembléia
Legislativa, onde o governo Serra mostrou suas garras e mandou a tropa de choque
recepcionar os funcionários públicos paulistas.
De lá para cá aumentou o número de categorias em greve, principalmente os funcionários e
docentes das 3 universidades públicas paulistas. Nossa categoria continua em estado de greve,
e continuaremos a participar das atividades convocadas em defesa do emprego, dos salários,
de mais verbas para a educação pública, da autonomia das nossas universidades e do vínculo
do CEETEPS à UNESP. Por isso, CONCLAMAMOS A CATEGORIA À

PARTICIPAÇÃO NO ATO PÚBLICO, CONVOCADO PELO FÓRUM DAS SEIS,
DIA 31/05/07 às 14 HORAS, NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES.
SP, 29 de maio de 2007. A Diretoria Executiva.

DEFENDER O ENSINO PÚBLICO É GARANTIR A CIDADANIA
Pç. Cel. Fernando Prestes, 74 – Bom Retiro – CEP:01124-060 – São Paulo – SP Fones / FAX: (011) 3313-1528
3313-5385 E-mail: sinteps@uol.com.br

