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P o r q u e

A partir de setembro, o boletim editado mensalmente pelo
Sinteps ganha aparência nova. Passa a ser impresso em
gráfica e em cores, de forma a ficar mais atrativo aos
leitores. Boa leitura!
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Assembléia geral e reunião do CDB deliberam:

VAMOS CONSTRUIR A GREVE PARA 17/10!
O governo tenta acalmar a categoria com esmolas, mas somente a reposição das perdas
representa uma melhoria real dos salários. Participe das assembléias e dê a sua opinião!
O principal ponto de pauta da
Das unidades que conseguiforça da nossa mobilização.
A greve é nossa arma
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flagração da greve e 42% favoráveis.
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mais um sapo em 2007. Se depender da
ambas realizados no dia 18/9, foi a camConsiderando o fato de que
Foi assim no movimento de 2000, que
Superintendência do Ceeteps e do gopanha salarial da categoria.
unidades localizadas em regiões impor- verno Serra, que parecem pouco se imbarrou a tentativa do governo de desOs presentes avaliaram o antantes não conseguiram enviar seus portar com as condições de vida de seus
vincular o Centro Paula Souza da Unesp.
damento das tentativas de negociações
dados ou, em alguns casos, sequer reE foi a existência do vínculo a responsátrabalhadores, daqui a pouco vamos espor parte do Sindicato, todas infrutífealizar a consulta aos trabalhadores, o
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tar pagando para trabalhar. E mais: a exemras até o momento, apesar de a pauta
CDB aponta uma nova rodada de asna justiça, que teve um reajuste de 20%
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cada para início da
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Somente para equiparar aos salários pagos na Rede,
reajuste deveria ser de 25%
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