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J Duran Machfee

30 de junho
O Judiciário Federal de São Paulo vai parar!

Servidores vão participar da greve geral em defesa da aposentadoria e contra a reforma trabalhista
Atolado em denúncias
de corrupção, o governo
de Michel Temer (PMDB)
está balançando e pode
ter o mesmo destino do
governo de sua antecessora, Dilma Rousseff (PT).
O que ainda sustenta o
grupo político que comanda o país é o interesse dos
grandes empresários e dos
banqueiros na aprovação
das reformas (trabalhista e
da Previdência) e na eliminação de direitos históricos dos trabalhadores.
Somente a greve geral e
a mobilização popular podem barrar esse processo.
A reforma da Previdência
continua tramitando na
Câmara dos Deputados,
mas o governo ainda não
conseguiu aprová-la. A

reforma trabalhista avança no Senado, mas foi rejeitada na Comissão de
Assuntos Sociais.
Essas derrotas do governo
Temer não se devem apenas
às denúncias de corrupção,
mas também à pressão do
povo nas ruas, como foi visto na greve geral de 28 de
abril e no “Ocupa Brasília”,
de 24 de maio.
Mas é preciso continuar a luta, para enterrar de
vez as reformas que ameaçam os direitos dos trabalhadores e expulsar do
poder Michel Temer e os
corruptos do Congresso.
No Judiciário Federal, os
servidores lutam também
contra o desmonte do serviço público, a cada dia
mais visível nos tribunais

e locais de trabalho.
A greve geral convocada
por nove centrais sindicais para esta sexta-feira,
30 de junho, é uma etapa
fundamental dessa luta.
Não vai ter metrô
Em São Paulo, além dos
servidores do Judiciário
Federal, já confirmaram
adesão: metroviários, bancários, petroleiros do lito-

ral paulista e metalúrgicos
de São José dos Campos.
Outras categorias vão realizar assembleias ao longo
desta semana para definir
a participação. Nos outros
estados, muitos setores
confirmaram a paralisação.
Vamos dizer ao governo
e ao Congresso que não
pagaremos a conta! Nossos direitos não estão à
venda! Participe!

Como participar
A greve foi comunicada aos tribunais. Para aderir, basta avisar a
chefia e não comparecer ao trabalho
Converse com colegas, convide amigos, vizinhos e parentes à mobilização
Espalhe cartazes, faixas e panfletos sobre a greve geral
Participe dos atos, concentrações e outras atividades da greve
Tire fotos dessas atividades e espalhe nas redes sociais

Além das paralisações, haverá grandes atos em todo o país.
Em São Paulo, está prevista manifestação na Avenida Paulista.

CONCENTRAÇÃO EM FRENTE
AO FÓRUM PEDRO LESSA, ÀS 14h
Participe!

