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VAMOS DERROTAR TEMER E SUAS REFORMAS!
SEXTA-FEIRA, 30/6, VAMOS PARAR O BRASIL!
Reunião das Centrais Sindicais confirma: 30 de junho, vamos parar o Brasil
contra a Reforma Trabalhista, em defesa dos direitos e da aposentadoria

GREVE GERAL: DERRUBAR TEMER!

Em reunião realizada nesta sexta-feira (23),
as centrais sindicais confirmaram o dia 30 de
junho como uma data unitária para parar o
Brasil contra a Reforma Trabalhista, em
defesa dos direitos e da aposentadoria.
“A crise do governo é cada vez maior. Temer
está prestes a ser denunciado e tivemos
uma vitória no Senado, com a votação na
CAS, que dá ainda mais ânimo e disposição
aos trabalhadores. É nossa obrigação
reafirmar a Greve Geral no dia 30, acabar
com qualquer confusão no movimento, e
aproveitar essa conjuntura favorável aos
trabalhadores para derrotar Temer e suas
reformas”, disse Luiz Carlos Prates, o
Mancha, representante da CSP-CONLUTAS
nesta reunião.
“Em assembleias realizadas por todo o país

foi aprovada Greve Geral. A CSP-Conlutas
entende que é possível e necessário fazer no
dia 30 um dia superior à greve que fizemos
em abril. Há disposição dos trabalhadores e
por parte nossa, das centrais, não pode
haver vacilo ou recuo”, afirmou.

1) Greve Geral, sexta-feira, 30/6
Concentração no P1, 6h
2) Os metroviários já aprovaram a
GREVE de 30/6!

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES DA USP
PAUTA:

HOJE, 27/6, 12H30, NA HISTÓRIA
- GREVE GERAL 30/6
- CARAVANA PARA A ALESP EM 28/6

Manife

28/6 - Caravana à manifestação na ALESP organizada pelo Fórum das Seis:
- Os ônibus sairão: da EACH às 11h45 - da frente do Sintusp 12h15
- A concentração na ALESP será 13h no auditório Franco Montoro
- Haverá lanche do Fórum das Seis na entrada da ALESP (em frende ao 2° exército)

GRANDE ATO EM DEFESA DAS COTAS RACIAIS NA USP JÁ!
DIA 28/06, 12h, em frente à FUVEST

apenas para trabalhar na condição de trabalhadores
terceirizados.

Depois da 2ª Virada Cultural em defesa das cotas raciais
na USP é hora de seguir nossa luta para demolir o
racismo e o elitismo da USP. No dia 28/06 às 12h
ocorrerá a reunião do Conselho de Graduação para
discutir a implementação das cotas étnico-raciais na USP
que é a única das três universidades estaduais de SP e
uma das ultimas do país que insistem em se recusar a
implementar as cotas raciais na universidade. Esta é mais
uma das mostras do profundo racismo da USP, que além
de impedir o acesso da juventude pobre e negra, trata os
trabalhadores negros e moradores da região como
criminosos e quer que os negros entrem na universidade

REUNIÃO DA SECRETARIA DE MULHERES
DIA 07/07, 12H30, SEDE DO SINTUSP

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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