ATENÇÃO!
MUDANÇA NO DIA MUNICIPAL DE LUTA, PROPOSTO
PARA AMANHÃ, DIA 05/06
É TENSÃO E RESISTÊNCIA!

Companheiras (os),
A nossa assembleia aprovou o Dia Municipal de Luta, como todos os
anos fazemos. Foi aprovado assim:
DIA MUNICIPAL DE LUTA – Ação conjunta com os
demais servidores. Reunir com os demais sindicatos
para definir data. A educação discutirá a proposta de
um ato no Iguatemi, dia 05/06.
A direção da APLB-Sindicato reuniu-se com os companheiros do
SINDSEPS e demais entidades, entretanto não conseguiu unificar a
data. Assim, ficou acordado realizar esse Dia de Luta em outra data
a ser divulgada amplamente, quando todas as entidades de
servidores vão estar juntos para lutar pela manutenção dos direitos,
por serviço público de qualidade, contra o desmonte da educação
pública, por reajuste salarial, contra a reforma da previdência,
contra a destruição da democracia, dentre outras reivindicações.

A APLB-Sindicato não está parada! A agenda vem sendo cumprida
junto com a FBP -Frente Brasil Popular, as Centrais Sindicais e
demais Sindicatos Classistas, construindo a Greve Geral da classe
trabalhadora, marcada para o dia 14 de junho.

A AGENDA DE CONSTRUÇÃO DA GREVE GERAL
SOFREU ALTERAÇÃO
CONFIRAM!
 Semana de 03 a 07/06 – Realizar reuniões com os pais e
alunos para discutir a reforma da previdência, eleição para
gestores, ao tempo em que deve convocá-los para participar
das atividades da greve;
OBS. Estamos encaminhando uma quantidade de panfletos
sobre a Greve Geral (da FBP e Centrais Sindicais) para as
unidades escolares, para serem reproduzidos e distribuídos com
os pais e alunos, bem como, trabalhar o texto em sala de aula.
Além disso, estamos disponibilizando pelo e-mail e o no Grupo
Representantes de Escola

 Dia 05/06, às 10h: Plenária da CTB – Pauta: Greve Geral.
Local: Sindicato dos Comerciários.
 Dia 06/06, às 14 h. Lançamento da Frente Bahia em Defesa
da Previdência Social e Pública – Local: Assembleia
Legislativa;

 Dia 08/06, às 9 h - Plenária Sindical e Popular Rumo a Greve
Geral. Local: Sindae;
 Dia 11/06, às 14h – Reunião da Comissão que vai construir a
proposta
de
nova
caderneta
(eletrônica).Local:
APLB-Sindicato
Lembrando que todas as escolas devem encaminhar
propostas para o e-mail aplb.municipal@gmail.com,
até o dia 10/06, para que a Comissão tenha subsídios
para construir a proposta da nova caderneta
eletrônica.

LUTAR, RESISTIR, NUNCA DESISTIR!
LIVROS, SIM! ARMAS,NÃO!

