
 

 

 

 

Manifesto Público pela Defesa do Direito de Greve na Região de Campinas 

 

A classe trabalhadora brasileira vem vivendo uma conjuntura de ataques e retirada de 

direitos. Diante disso, tem se colocado em movimento e em 28/04/2017 realizou a Greve Geral 

para barrar a reforma da Previdência (Proposta de Emenda à Constituição nº 287/16), a 

reforma trabalhista e outras contrarreformas propostas pelo governo de Michel Temer. Com 

ampla adesão da classe trabalhadora, os reflexos dessa manifestação puderam ser vistos em 

todos estados da nação, demonstrando a importância da luta para manutenção de direitos 

fundamentais, e possibilidades de avanço de organização da classe. 

DENTRE TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS, a categoria DE ASSISTENTES 

SOCIAIS foi convocada a participar da greve, havendo inclusive chamamento público por parte 

do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo (CRESS/SP) e do Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), os quais invocavam a participação como forma de reafirmação do 

compromisso ético-político de defesa intransigente dos direitos conquistados historicamente 

pela classe trabalhadora brasileira. 

Na defesa dos direitos, e manifestando posicionamento ético-político frente a essa 

realidade posta, TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CATEGORIA VINCULADOS/AS À 

SANEBAVI acertadamente aderiram à Greve Geral na referida data. Todavia, após tal fato 

verificou-se desdobramentos que, devido à insuficiência de justificativas plausíveis, 

presumem-se como cerceamento político dos sujeitos supracitados, sendo eles: a suspensão 

de projetos do Serviço Social e desligamento sumário das estagiárias de Serviço Social. Diante 

de tais fatos, as entidades representativas da categoria de Serviço Social: CRESS/SP (Direção 

Estadual), CRESS/SP Seccional Campinas, ABEPSS Regional Sul II e ENESSO Região VII; a 

Faculdade de Serviço Social - PUC Campinas e o Sindicato dos Servidores de Vinhedo 

manifestam-se publicamente contra estes desdobramentos ocorridos na Autarquia da 

SANEBAVI, se colocando contra todo e qualquer ato que se caracterize como represália a 

autonomia política e o direito à greve. 

 

 


