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AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, 30/6

GREVE GERAL!
6h, no portão 1 da USP
CHAMADO URGENTE AOS TRABALHADORES (AS) DA USP
Fazemos um chamado a todos (as) trabalhadores
(as) da USP para engrossarem as fileiras da
Greve do dia 30/06, vamos lutar contra as
Reformas propostas de um governo imoral,
desonesto e ladrão.
A Reforma Trabalhista é ainda mais grave do
que a Reforma da Previdência, pois com ela as
condições de trabalho e de vida dos
trabalhadores retrocedem ao século XIX (como,
por exemplo, a jornada de 12 horas de trabalho).
Temos a certeza de que a idade média de vida
que hoje é de 75 anos (dizem) não chegará aos
50 anos, devido à superexploração da mão de
obra que levará muitos a morrerem antes de
chegar o momento da aposentadoria após 40
anos de contribuição.
Esta
Reforma
descumpre
os
direitos
fundamentais dos seres humanos e de todos os

princípios administrativos e jurídicos, das
relações trabalhistas.
A hora para barrarmos esta Reforma é agora!
Depois não adiantará chorarmos e vermos
nossos filhos e netos sendo escravos da
burguesia.
Se hoje estamos com graves problemas no
Acordo Coletivo de Trabalho, do Banco de
Horas, imaginem amanhã em um acordo sobre
férias, 13º Salário, licença maternidade e outros
direitos, conquistados com mortes, prisões e
muita luta da classe.
Só você poderá barrar estas nefastas reformas.
Venha no dia 30/06 lutar contra o retorno da
escravidão para os trabalhadores.

TODOS(AS) 6H NO PORTÃO 1 DA USP!
NINGUÉM DEVE ENTRAR NA UNIVERSIDADE!

ATENÇÃO: Amanhã, 30/6, haverá também Ato na Av. Paulista
Contra as Reformas e Fora Temer, 16h na Av. Paulista, n° 1842, em
frente à CEF (Entre as estações do metrô Consolação e Trianon-Masp)

REABERTURA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA OESTE, mais uma vitória jurídica!
Conquista da unidade entre estudantes, trabalhadores e docentes!
Lembram que havia um mandado de segurança, que tínhamos conseguido uma liminar para a
reabertura da Creche e Pré-Escola Oeste e que o juiz havia afirmado que o Zago manobrou a
decisão do CO sobre o preenchimento das vagas ociosas das creches no limite de sua
capacidade? Então, a burocracia universitária tinha conseguido suspender a tal liminar até o
julgamento final do processo. Houve um pedido para reavaliação da liminar e hoje foi o
julgamento. Três desembargadores avaliaram a situação e tinham que decidir entre manter a
suspensão ou voltar a fazer valer a liminar. E... VENCEMOS!!!
Por unanimidade os desembargadores, após ouvir nossos argumentos e o blá blá blá dos
procuradores da USP, decidiram pela reabertura da Crechee Pré-Escola Oeste!!!!!
Mais uma vitória! Mesmo assim, sabemos que vai demorar um pouco para que a USP cumpra o
determinado pela justiça e nesse período temos de nos manter atentos, unidos, e fortes! Não há
nada a Temer, muito menos o Zago! Mas, como bravos lutadores e defensores da infância e do
brincar, acreditamos na alegria e na importância de celebrarmos, portanto, hoje é dia de festa!
A gente desocupa quando a creche voltar!
Nessa quinta, às 12h, durante nosso almoço comunitário, daremos um informe mais qualificado
sobre o tema.
Venham celebrar com a gente a vitória da democracia sobre o ReiTorto e preparar os próximos
passos dessa luta!
VIVA!

REUNIÃO DA SECRETARIA DE MULHERES
DIA 07/07, 12H30, SEDE DO SINTUSP
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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