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As Centrais Sindicais e as Frentes Brasil Po-
pular e Povo Sem Medo, em virtude da 
possibilidade de votação do PEC 6/2019 

(Reforma da Previdência) na Comissão Espe-
cial,  aprovaram o dia 10 de julho como Dia 
Nacional de Luta Contra a Reforma da Previdên-
cia e Contra o Corte de Verbas da Educação. 
As representações das Centrais Sindicais e das 
Frentes definirão as atividades que serão realiza-
das em cada estado neste dia como parte das ati-
vidades de pressão contra a proposta de reforma 
da Previdência do Bolsonaro. A orientação é que 
aconteçam atividades e mobilizações em todos os 
Estados do país. Em breve divulgaremos as ações 
que serão realizadas em São Paulo.

Pressão sobre os deputados 
Como parte destas mobilizações, orienta-

mos nossa categoria a procurar as Subsedes 
da APEOESP que, juntamente com outras or-
ganizações, realizará atividades para pressio-

nar os deputados federais nas suas regiões de 
origem, além de  outras ações de luta contra a 
aprovação desta proposta de reforma de Previ-
dência que prejudicará trabalhadores e traba-
lhadoras no seu direito à aposentadoria. Veja 
orientações no Boletim Informa Urgente 34. 

Caravana a Brasília
Inicialmente agendada para o dia 10, a caravana 

a Brasília será no dia 12 de julho. A mudança se deve 
à realização do Congresso da UNE em Brasília, quan-
do haverá uma grande concentração de estudantes. 
Com a impossibilidade de alteração de calendário 
deste Congresso, as Centrais Sindicais decidiram 
reforçar o Ato que acontecerá no dia 12 de julho.  
Portanto, os professores que estão se inscrevendo 
através do e-mail presiden@apeoesp.org.br (veja 
orientações no Boletim Informa Urgente 34) sairão 
de São Paulo no dia 11. Local e horário serão infor-
mados  após a definição de toda a programação 
em Brasília.
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