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Amanhã a o Brasil vai parar e a USP também vai!
Foi o que decidiram professores, funcionários e
estudantes em suas Assembleias:
Contra a Reforma da Previdência e em defesa da
Educação!
Esta deverá ser a maior GREVE GERAL da nossa
história, mas além de grande, deve ser muito
ativa e combativa, pois o objetivo é que neste dia
os trabalhadores, a juventude e o povo pobre
deste país deem um grande passo para derrubar

a Reforma da Previdência!
Além das manifestações contundentes que
faremos pela manhã, à tarde iremos nos juntar
com todos os trabalhadores e estudantes de toda
cidade numa grande manifestação no MASP, às
17 horas.
Para garantir uma grande participação nas
manifestações, indicamos a todos os que
quiserem e puderem que durmam na USP hoje,
13/6, lembrando que o Sintusp será um dos locais
disponíveis: tragam cobertores e colchonetes.

Não aceitaremos nenhuma negociação dos
nossos direitos, pois somos contra qualquer
Reforma da Previdência pretendida pelo pacto
entre o governo Bolsonaro, o legislativo e o
judiciário. Não devemos aceitar nenhum tipo de
negociação com o governo ou com o Congresso!
A reforma deve ser derrubada, não negociada!

Lembramos que é importantíssimo que a luta
continue após a GREVE GERAL de 14 de Junho!
Nossa Assembleia aprovou que devemos levar a
proposta de um novo “Ocupa Brasília” para o dia
28 de Junho a todas as Centrais Sindicais, com
caravanas de todo o país que irão ao Congresso
Nacional e ao Palácio da Alvorada!

Estes coletes foram lançados pelos metroviários e espalhados por
todo o país, orientamos a todas e todos que os utilizem no dia 14/6:
contra a reforma da Previdência e em defesa da Educação Pública!
Ainda dá tempo! Procure ainda hoje, 13/6, o sindicato ou o cdbista
de sua unidade para ter o seu pelo valor de apenas R$ 10,00.

Carta de agradecimento de Eunice Ribeiro da Silva do ICB
Meus agradecimentos às pessoas que não mediram esforços para me acompanhar em um
momento delicado de assédio moral sofrido por minha pessoa, especialmente à caríssima Zelma
(ICB), diretora do Sintusp.
Agradeço ao Sintusp, a seus advogados e à secretaria de Assédio Moral e Sexual do Sintusp.
O Sintusp é uma entidade que trabalha sério e está sempre ao lado dos seus Associados.
Agradeço também à Comissão de Direitos Humanos e à assistente administrativa do ICB, às
ouvidorias do ICB e da reitoria, ao Departamento de Parasitologia (ICB) e à representante dos
funcionários Maria José.
Pelo apoio recebido, agradeço a todos os envolvidos de coração!
Obrigada!

Eunice Ribeiro da Silva - departamento de Parasitologia (ICB)
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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