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A Assembleia dos funcionários da USP aprovou a adesão e a participação neste dia em
defesa da Educação e contra a reforma da previdência.

CRONOGRAMA DO DIA:
 14 HORAS: A ADUSP fará uma aula pública para a população sobre a educação e a
REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO LARGO DA BATATA - Aqueles que puderem,
participem desta Aula Pública!
 16 HORAS: Concentração em frente ao metrô Faria Lima, de onde partiremos ao ATO às
17 HORAS NO LARGO DA BATATA.
 O DCE marcou concentração em frente ao DCE, próximo ao MAC e à Administração
Central às 15 horas para saírem em passeata até o Ato no Largo da Batata. Quem preferir
pode se somar aos estudantes.
 17 HORAS: GRANDE ATO NO LARGO DA BATATA - DIA DE LUTA EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
E CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
Foto: Fernandão

Estudantes, funcionários e professores da USP na Avenida Paulista no Grande Ato do Dia 15 de Maio

- AMANHÃ, 31/5, é o último dia para entrega de documentos
no departamento Jurídico do Sintusp para demandar as ações referentes ao FGTS.
Lembrando que os Documentos necessários são:1) RG, CPF e PIS
2) Extrato Analítico do FGTS
3) Comprovante de Endereço
4) Carteira Profissional (Foto, Qualificação Civil, Contrato de Trabalho)
5) Quem for aposentado a Carta de Concessão do Beneficio.

5 de Junho, 12h30, na História (local a confirmar)
 Indicativo de GREVE a partir de 6/6
 GREVE GERAL 14 de Junho

- Contra a reforma da previdência e os cortes na educação;
- Por uma investigação independente do assassinato de Marielle
Ao contrário do que dizem as propagandas do governo Bolsonaro, a reforma da previdência não combate
privilégios. Enquanto perdoa as dívidas dos patrões, banqueiros, ruralistas, enquanto os políticos corruptos e os
altos cargos se aposentam com pouquíssimos anos de “trabalho”, quer fazer com que o trabalhador que rala a
semana inteira trabalhe até morrer sem nenhum direito.
Diferente do que diz a imprensa que defende os ricos, essa reforma não é necessária para economia do país, mas
é necessária para que os super-ricos possam nos explorar a um preço mais barato e continuem enriquecendo às
nossas custas cada vez mais. Eles partem da ideia de que para “reduzir gastos” é preciso cortar dos mais pobres e
nunca do seu lucro, então se a grande maioria da população terá que empobrecer e ter trabalhos precários para
que eles continuem lucrando mais e mais é isso que eles vão buscar fazer.
O mesmo querem fazer com a educação pública. O que já não era suficiente querem deixar ainda pior, cortando
um terço dos investimentos. No dia 15 de maio, os estudantes, com grande apoio popular, mostraram que não
irão permitir isso e estão chamando mais uma grande paralisação nacional para o dia 30. Nós trabalhadores
devemos entrar nesta luta em defesa da educação junto aos estudantes!
Para o dia 14 de junho foi aprovado pelas centrais sindicais uma GREVE GERAL no país contra a reforma da
previdência. É preciso construir em cada local de trabalho essa luta! Para isso é necessário que sejam construídas
assembleias de base para que possamos debater e nos organizar. E não podemos aceitar que nossos direitos
sejam negociados pelas nossas costas.
Só uma forte luta unificada pode barrar os ataques à educação pública e a nossa aposentadoria e por uma
investigação independente do assassinato de Marielle. Por isso nós do Comitê da Zona Oeste pela Greve Geral
chamamos todos os trabalhadores a se organizarem e se incorporarem nesta luta!

Quem mandou o amigo do presidente matar Marielle?
Há mais de um ano a deputada e militante Marielle Franco for brutalmente executada pelo vizinho do presidente.
O Estado e a polícia, também suspeitos do crime, seguem lentamente com sua investigação que aponta para o
envolvimento da família Bolsonaro. No entanto, essa questão é constantemente abafada e escondida. É preciso
uma investigação independente e efetiva!

- 30 de Maio: dia Nacional de Luta em defesa da Educação e contra a Reforma da Previdência
- 4 de Junho, 18h30, Reunião do Comitê Zona Oeste pela Greve Geral, no Ponto de Economia Solidária do
Butantã - Av. Corifeu de Azevedo Marques, 250.
- 14 de Junho: GREVE GERAL

Tornar-se sócio do Sintusp agora ficou muito mais fácil: basta preencher este formulário que pode ser
acessado através do link abaixo e aguardar que um dos nossos representantes irá pessoalmente buscar sua
assinatura, portanto, não perca tempo, vem pro Sintusp você também, afinal o Sintusp somos todos nós!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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