
NOTA DA FESSPMESP E CSPM
A luta pelos direitos trabalhistas deve continuar
O momento é instável e os ataques permanecem 

As Centrais Sindicais (CUT, Força Sindical, UGT, CTB, Nova Central e CSB) lançaram 
uma nota oficial que suspende a realização da greve nacional, marcada para o próximo 
dia 5 (terça). O motivo foi pelo cancelamento da votação da Reforma da Previdência, 
que seria no dia 6. Mais do que isso, ressaltamos que a pressão sindical é forte para 
combater injustiças e exigir nenhum direito a menos. Outro fator é que o Governo não 
tem os 308 votos necessários para aprovar a “nova” Previdência. Conforme pesquisa 
feita pela Folha de S. Paulo, pelo menos, 213 parlamentares devem votar contra.

A CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) decidiu manter os atos na defesa dos direitos 
dos trabalhadores e acredita que a iniciativa é a mais acertada. Na mesma linha, a 
CSPM (Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais) e a Fesspmesp 
(Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais do Estado de São Pau-
lo) orientam aos seus filiados para manterem os protestos nos municípios a fim de 
repudiar os ataques orquestrados do Governo Federal contra os Servidores públicos.

Alvo de grandes ataques, o funcionalismo vem sendo acusado de altas aposentadorias 
e privilégios exagerados, explorados por movimentos ultraconservadores, mídias sem 
nenhum compromisso com a verdade e alguns desinformados manipulados por infor-
mações falsas e caluniadoras. Resta neste momento, mesmo com a suspensão provi-
sória da votação da Reforma da Previdência, que as instituições atuantes na defesa dos 
trabalhadores mantenham seus atos em prol do povo brasileiro.

Recentemente, todos os trabalhadores tiveram perdas significativas com a Reforma 
Trabalhista. O País permanece instável com políticas retrógradas, Governo sem legiti-
midade, ataques permanentes aos Servidores de todas as esferas, corrupção genera-
lizada, dia a dia novos escândalos, entre outros. Por tudo isso e muito mais, as diretorias 
da CSPM e Fesspmesp defendem que os Sindicatos filiados tirem o dia 5 de dezembro 
para serem o porta-voz da classe trabalhadora e levem aos Servidores e toda a popula-
ção a verdade sobre os fatos. Unidos podemos e vamos avançar! 

NENHUM DIREITO A MENOS!
ENTIDADES SINDICAIS UNIDAS POR UM BRASIL MAIS JUSTO E IGUALITÁRIO!
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