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1. Contra a Reforma da Previdência: AG da ADUFSCar aprova por
unanimidade paralisação no dia 24 de maio
Está sendo convocada pelas Centrais Sindicais uma movimentação denominada “Ocupa Brasília”,
que ocorrerá no próximo dia 24 de maio, data possível da votação do Projeto da Reforma da Previdência
no plenário da Câmara.
O movimento objetiva reunir pessoas do país todo em Brasília para pressionar os parlamentares
para que não aprovem o projeto de Reforma da Previdência.
Nesta direção, a ADUFSCar realizou no dia 16 de maio uma AG unificada com três campi (por
videoconferência) para discussão desta pauta, tendo sido aprovada, por unanimidade, a paralisação dia 24
de maio, com vistas a apoiar à ida do maior número possível de pessoas à Brasília.
Conforme determina o Estatuto da entidade, em defesa da tomada de decisões fortes e respaldadas
democraticamente pela maioria, colocamos em consulta o referendo (ou não) à decisão da assembleia,
estando disponível no site da ADUFSCar do dia 17 de maio, a partir das 14h, até dia 18 de maio, às 17h.
Terão também urnas volantes e votação presencial nas sedes no dia 18 de maio, das 9h às 17h.
Contamos com a participação de todos!

Posição da Diretoria da ADUFSCar
Em defesa dos Movimentos de Mobilização contra a Reforma da Previdência
A posição da Diretoria da ADUFSCar é a favor da adesão à paralisação e participação no
movimento “Ocupa Brasília”, por considerar que a Reforma da Previdência é extremamente nociva a
todos os trabalhadores do País, que são chamados a pagar uma conta em relação à qual não têm nenhuma
responsabilidade.

2. Atividades programadas para 24 de maio
Ida à Brasília
A atividade programada nacionalmente é a ida do maior número possível de pessoas à Brasília.
Assim, a ADUFSCar disponibilizará infraestrutura para participação de todos interessados.
 Ônibus saindo de Araras, com passagem por São Carlos, para Brasília;
 Ônibus saindo de Sorocaba, em parceria com o SINTUFSCar, para Brasília. Os colegas de
Buri interessados podem se deslocar até Sorocaba e ir neste ônibus;
 Ônibus de São Carlos para Brasília;
 Estudo da possibilidade de apoio à ida de professores, em número restrito, por viagem
aérea.
Os interessados em ir à Brasília devem procurar a secretaria da ADUFSCar em seu campus, até no
máximo sexta-feira pela manhã, com nome e RG, para listagem de composição dos ônibus.

Caso sobrem vagas, as mesmas serão disponibilizadas para Técnicos-Administrativos e
Estudantes, com o intuito de compor o maior número possível de pessoas na mobilização.

Atividades em São Carlos
Apoiando prioritariamente a ida à Brasília, a ADUFSCar integrará também as atividades do
Comitê São Carlos contra a Reforma da Previdência. Estão previstas panfletagens na cidade, nos dias 22 e
24/05, no início da manhã, horário do almoço e fim da tarde, com o intuito de informar a população sobre
o movimento “Ocupa Brasília” e a relevância da resistência em curso. Em breve divulgaremos locais e
horários exatos para participação dos interessados.

