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DIA 15/3, QUARTA-FEIRA,
PARALISAÇÃO E TRANCAÇO
Esta foi a proposta aprovada pela diretoria do Sintusp para ser discutida nas unidades e na
Assembleia do dia 14/3. A mesma proposta também foi aprovada ontem, 9/3, por uma grande
Assembleia Geral dos Estudantes, por unanimidade! Por sua vez, a Assembleia da ADUSP aprovou
paralisação no dia 15/3.

FORA ZAGO, TANTO NA ASSEMBLEIA DA
ADUSP, QUANTO NA DOS ESTUDANTES! NA ASSEMBLEIA DO SINTUSP, O FORA ZAGO JÁ ESTAVA
ATENÇÃO! FOI APROVADO POR UNANIMIDADE O
APROVADO!

O TRANCAÇO SERÁ A PARTIR DAS 6H DA MANHÃ NO PORTÃO 1 E NA RUA ALVARENGA
O dia 15/3 é um dia nacional de luta com
paralisações em todo o Brasil, inclusive por todo o
setor da educação no país: nas universidades, na
APEOESP, bem como em outros sindicatos
estaduais do setor da educação. Além disso, em
várias categorias de trabalhadores de várias
centrais sindicais.
A Assembleia dos metroviários de São Paulo
também aprovou o indicativo de paralisação que
deve ser referendado em nova Assembleia no dia
14/3.

O dia nacional de luta é contra a reforma
da previdência e a reforma trabalhista!
Ambas absurdas!
Aqui na USP, estamos agregando à pauta:
Contra a repressão policial e pela
revogação do pacote de Zago, que foi
aprovado no Conselho Universitário (Co),
por meio de violentíssima repressão
policial!

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES DA USP
14/03, 12H30, NA HISTÓRIA

PAUTA:
- PARALISAÇÃO DIA 15/03
- ACORDO COLETIVO DE BANCO DE HORAS
Obs: Orientações aos cedebistas: Todos devem convocar reuniões nas suas unidades, na
segunda e na terça-feira, para trazer as posições das unidades à Assembleia.

DEBATE SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
No dia 15/03, todos devem paralisar e, após o trancaço do portão 1, não devem ir para
casa, mas sim participar de um debate muito importante que ocorrerá 12h30 no
Sintusp.Neste debate, discutiremos quais os direitos que perderemos com a reforma da
Previdência Social proposta pelo governo Temer no Congresso Nacional e prontinha para
ser votada.Venha conhecer o que o governo Temer está propondo ao congresso para
retirar seus direitos! É nada mais, nada menos do que o início da destruição da previdência
social pública!

PARTICIPEM!

Emory Douglas no Sintusp
Secretaria de Negras, Negros e Combate ao Racismo do Sintusp
Emory Douglas foi ministro da cultura e diretor artístico
do jornal do partido Panteras Negras nos Estados
Unidos, foi atuante em toda existência da Organização.
Na sexta (10/03), às 12h, ele estará no SINTUSP
(Sindicato de Trabalhadores da USP) para compartilhar
suas experiências de luta!

TODO PODER AO POVO PRETO!

Hoje, 10/3, às12 horas, no Sintusp

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS
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