Sindicato dos Trabalhadores da USP
Boletim Nº 6 - SP13/02/2019 - Gestão: Sempre na Luta! Piqueteiros e Lutadores - 2017/2019

É HORA DE LUTAR
A reforma da previdência do governo Temer foi derrotada pelos trabalhadores por meio de muita luta, Greve
Geral e manifestação de mais de 200 mil trabalhadores com confronto contra a polícia, a guarda nacional e
com Temer acionando a intervenção das forças armadas, deixando um saldo de muitos feridos, inclusive com
munição letal.
A REFORMA QUE ESTÁ SENDO PREPARADA SERÁ BEM PIOR DO QUE A DE TEMER!
Nunca se viu uma campanha do governo, da mídia e dos patrões tão agressiva, com o objetivo de convencer os
trabalhadores de que ou abrimos mão de direitos históricos ou o país vai parar.
Mentiras e manipulações de dados sobre o “rombo da previdência” são divulgadas diariamente nesta brutal
campanha de convencimento.
O que não é dito nesta campanha é que o governo está renunciando de 54 bilhões por ano, ou seja, 25% do valor apresentado como “rombo da previdência”, beneficiando setores
poderosos da economia como o agronegócio voltado à exportação.
Se o governo ganhar a batalha da aprovação da reforma da
previdência, outros ataques à classe trabalhadora virão sem
dificuldades.

DIA 20/2, ASSEMBLEIA DA
CLASSE TRABALHADORA
- 10h na Praça da Sé: Dia nacional de luta em defesa da
PREVIDÊNCIA PÚBLICA E CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA
Esta assembleia, marcada para São Paulo e vários Estados
do país será o pontapé inicial desta nova luta contra a “reforma” da previdência pública e solidária.
A assembleia nacional, com a participação dos trabalhadores
das mais diversas categorias, além dos movimentos populares, deverá apontar para a organização dos trabalhadores na
base por locais de trabalho, bairros, de todas as regiões do
Brasil rumo à construção de uma Greve Geral de peso, capaz de derrotar mais uma vez o governo e os patrões.
Esta assembleia da classe trabalhadora será uma grande oportunidade para superar as traições das cúpulas
das grandes centrais sindicais como já vimos nas recentes lutas que travamos.
As bases de nossa central, a CSP-Conlutas, e de nosso sindicato, o Sintusp, deverão ter uma participação importante nesta assembleia da classe, impulsionando a luta.
A MOBILIZAÇÃO NA USP PARA O DIA 20/2
O CDB, Conselho Diretor de Base do Sintusp, reunido no dia 9/2, aprovou a participação na assembleia nacional. O Sintusp vai encaminhar o pedido de liberação dos membros do CDB e dos companheiros que se interessarem em participar.
Vamos levar o posicionamento do Sintusp por mobilização nos Estados para a construção da GREVE GERAL e
uma manifestação nacional em Brasília contra a reforma e como impulsionadora da GREVE GERAL,
O Fórum das Seis aprovou a convocação da USP, UNESP e UNICAMP para a ASSEMBLEIA NACIONAL DA
CLASSE TRABALHADORA.

CONSTRUIR UM 8 DE MARÇO FORTE NA USP
Chamamos as trabalhadoras a construir uma plenária unificada de mulheres da USP no dia 27/2
às 18h, no vão da História, para construir um ato
unificado no 8M também na USP.
Próxima reunião da Secretaria: 12/2 às 18h (na
história) - Pauta: organização do 8M e plenária
DE MULHERES
TODAS E TODOS À ASSEMBLEIA DIA 14/2, ÀS
12H30, NO SINTUSP

ASSEMBLEIA GERAL
DA CATEGORIA
DIA 14/FEV, ÀS 12H30,
NO SINTUSP
PAUTA: Assembleia Nacional
convocada pelas Centrais Sindicais e
8 de Março

VEM AI O 7º CONGRESSO ESTATUTÁRIO
DOS FUNCIONÁRIOS DA USP
DIAS:- DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2019
A Comissão Organizadora do 7º Congresso Estatutário dos Funcionários da USP, na 2ª. Quinzena de
Janeiro de 2019 se reuniu e discutiu todos os elementos necessários para a realização do Congresso
e submeteu ao CDB – Conselho Diretor de Base do
sindicato, no dia 08 de fevereiro de 2019 que aprovou
a Convocação do Congresso.
Em breve será publicado o Edital de Convocação e
todas as informações referente a este Congresso.
FIQUE ANTENADO E VENHA PARTICIPAR!
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