SINDCOPNOTÍCIAS
Boletim n° 19/2008 - Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista

BASTA SERRA!
VAMOS DAR APOIO A POLÍCIA CIVIL
A diretoria do SINDCOP convoca todos os servidores públicos do sistema penitenciário para participar da assembléia extraordinária que discutirá o apoio à greve da Polícia Civil.
A assembléia será realizada no dia 20 de outubro às 19 horas, na sede e subsedes do SINDCOP.
O SINDCOP entende que intenção do Governo José Serra em desqualificar o movimento grevista da
Policia Civil é um desrespeito a todos os servidores públicos.
Por isso decidiu apoiar integralmente a paralisação da Polícia Civil e, se preciso for, levar a categoria a cruzar os braços junto com os policiais.
Não podemos ficar calados diante da afirmação do governador José Serra (PSDB) de que a mobilização dos policiais civis se trata de um movimento de uma minoria de 1000 a 1200 pessoas associadas a grupos de políticos sindicais, liderados por uma elite de servidores que estariam manipulando
os colegas.
Sabemos que isso é mentira!
O senhor José Serra quer passar uma visão distorcida para a sociedade, querendo qualificar o
movimento como político e ainda de quebra passa a idéia de que os policiais que engrossam o movimento reivindicatório não têm condições de saber o que estão fazendo.
Amigos servidores e aposentados das policiais civil e militar, não podemos deixar que esse governo
nos trate como imbecis.
Quem assistiu as cenas transmitidas pelos meios de comunicação no último dia 16 de outubro tem o
dever moral de apoiar o movimento e nossos colegas.
Nós, que somos servidores, conhecemos bem o governo do PSDB que ai está.
Conhecemos muito bem a maneira de agir do governador José Serra e sabemos exatamente o que
estamos passando nas mãos de secretários de Estado desse governo ditatorial.
O SINDCOP volta a manifestar apoio ao movimento da Policia Civil e está disposto a conduzir a
paralisação dos agentes penitenciários para engrossar o movimento.
Lembramos os servidores penitenciários que estamos entrando em período de campanha salarial.
O que está ocorrendo hoje com a Polícia Civil poderá se repetir com os servidores penitenciários nos
próximos dias.
Precisamos ser solidários aos nossos companheiros policias civis porque também teremos de lutar
por melhorias salariais e certamente iremos precisar de apoio de outras categorias.
A diretoria do SINDCOP convida a categoria a engrossar o movimento junto com os amigos da
Polícia Civil.
Não podemos deixar o governo José Serra desqualificar um movimento legítimo de reivindicação
por melhores salários e condições de trabalho, dizendo ser um movimento político.
Contamos com a participação de todos na assembléia.
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