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 A caravana do Fórum das Seis, composta por 
três ônibus, integrou a Marcha em Defesa dos Direitos dos 
Trabalhadores, realizada em Brasília, no dia 13/9/2016. Os 
servidores técnico-administrativos e estudantes da Unesp 
participaram em peso, com representações dos campi de 
Bauru, Jaboticabal, Araraquara, Rio Claro, Assis, Presiden-
te Prudente, Botucatu e Marília.
 A Marcha foi mais uma etapa da crescente reação 
dos trabalhadores das várias categorias aos ataques que o 
governo de Michel Temer ameaça fazer. Temer já anunciou 
uma série de medidas que retiram os direitos dos trabalha-
dores, tais como: aposentadoria somente a partir dos 65 
anos (igualando a de homens e mulheres) e desvinculando-a 
também do salário mínimo (inclusive com mudanças para 
quem está na ativa); terceirização ilimitada e flexibilização 
da CLT, com alteração da carteira de trabalho e mudanças 
nas férias, no 13º salário e no adicional noturno, além do au-
mento da jornada de trabalho; privatização de tudo o que for 
possível (Petrobrás, Banco do Brasil, Caixa, Correios, entre 
outras). Também existem projetos na Câmara e no Senado, 
como é o caso do PLP 257 e da PEC 241, que propõem 
congelar salários dos funcionários públicos e suspender a 
realização de concursos, reduzir o limite mínimo de gastos 

Após a Marcha de Brasília, 
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é próximo passo contra as reformas e o confisco de 
direitos dos trabalhadores

em educação e saúde por um período de 20 anos.
 Para impedir que isso se concretize, entidades do 
funcionalismo público e dos trabalhadores da iniciativa pri-
vada, movimentos populares, sociais e estudantil, além de 
centrais sindicais (como a CUT, a CSP/Conlutas e a CTB) 
definiram um calendário de mobilização, rumo à greve ge-
ral no país. A próxima data importante neste calendário é 
22/9, convocado como DIA NACIONAL DE PARALISA-
ÇÃO CONTRA O ATAQUE AOS DIREITOS SOCIAIS. 
Na sequência, está prevista nova jornada de lutas em 29/9.
 No estado de São Paulo, a principal atividade agen-
dada para o dia 22/9, quinta-feira, é uma grande manifesta-
ção, na capital, com concentração a partir das 16h, no Vão 
Livre do MASP, na Avenida Paulista.

não ao plp 257 e à pec 241!
contra as reformas da previdência e Trabalhista!

nenhum direito a menos! Que os capitalistas paguem pela crise! Fora, Temer!

Marcha em Brasília teve gente de todo o país. Ao lado,
 parte da caravana do Fórum das Seis


