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ASSEMBLEIA GERAL

VAMOS PREPARAR A GREVE GERAL AQUI NA USP
Hoje [26/4], às 12h30, assembleia da categoria, na História
O Metrô, vai parar! Os trens da CPTM vão parar! Os ônibus municipais, intermunicipais e rodoviários vão parar!
Os aeroportuários de Guarulhos vão parar! As escolas públicas e as privadas vão parar, etc! As categorias de
maior peso no país vão parar! E os trabalhadores e trabalhadoras da USP, não farão por menos! Nos podemos
e devemos cumprir o papel de ajudar a construir a greve geral e a paralisar a zona oeste de São Paulo. Para
discutir e organizar tudo isso, é necessário a presença de todos e todas na assembleia, às 12h30 na História.
Chame seus companheiros e companheiras de trabalho e compareçam!

Também discutiremos nesta assembleia a nossa Campanha Salarial 2017

BARRAR AS REFORMAS
28 DE ABRIL, GREVE GERAL!
Parar o país para barrar as reformas

Com a reforma da previdência, o governo Temer e os deputados e senadores corruptos, alojados na cova de
bandidos chamada de Congresso Nacional querem impor novas regras para aposentadoria, que vão impedir
90% dos trabalhadores do país de se aposentarem antes de morrer. Então, a maioria vai ser obrigada a trabalhar
até a morte.
Com a reforma trabalhista, a mesma corja quer acabar com a jornada de oito horas diária e permitir jornadas de
10 a 12 horas diária; ainda querem acabar com o 13º, com as férias, com o FGTS, licença maternidade e paternidade, descanso semanal remunerado e todos direitos trabalhistas da CLT e da Constituição. Tudo isso vai
depender de negociações com o patrão. É que eles chamam de “negociado sobre o legislado”.
Eles querem nos fazer trabalhar até morrer, com jornadas de 10 à 12 horas diária e sem os direitos que hoje
estão garantidos nas leis.
FUNCIONA ASSIM:
A Odebrecht, Mendes Junior, Camargo Correia; a Gerdau, o Itaú, o Bradesco, a Friboi e mais uma infinidade de
empresas e empresários ladrões, financiam as campanhas eleitorais (inclusive os caixa dois) de presidentes,
governadores, senadores e deputados e, depois da corja eleita ainda pagam-lhes propinas. Em troca, os canalhas
corruptos, além de roubarem os cofres públicos, fazem leis, projetos e licitações em favor dos empresários, financiadores de suas campanhas.

Assim é com as reformas da previdência e a reforma trabalhista: A imprensa faz propaganda das reformas
falando da necessidade de todos fazerem sacrifícios pelo país, mas, na prática, retiram se os direitos dos trabalhadores, os patrões economizam deixando de pagar férias, 13º, FGTS, etc e aumentam seus lucros em bilhões. E os trabalhadores perdem tudo isso e ainda são obrigados a trabalhar até a morte, 10 ou 12 horas por
dia. E assim, a corja de bandidos no Congresso Nacional, já têm garantido o financiamento das suas campanhas
na próxima eleição.

Basta!!! Dia 28 de abril de 2017, Greve Geral, em defesa da
aposentadoria e dos direitos trabalhistas, contra as reformas
do Temer e do Congresso de ladrões!
Que sacrifiquem os lucros bilionários dos patrões e deixem
em paz nossos poucos direitos!

!

grande ato da zona oeste
28.04 - concentração às 6h, no Portão 1 da USP

28/4 - CONCENTRAÇÃO ÀS 5H45, NO PORTÃO 1 DA USP

comitê da zona oeste pela greve geral
• sintusp • dce livre da usp • adusp • cappf • sintpq • sindsef/assipen
• sintrajud • sindsaúde • jaguaré • jd. jaqueline • vl. dalva
• são remo • fórum popular de saúde • bloco da esquerda socialista
• frente feminista de esquerda • luta popular

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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