
A diretoria da Apropucc vem a público expressar apoio total e irrestrito à Greve Geral, 

convocada pelas Centrais Sindicais para 14 de junho (sexta-feira), contra a Reforma da 

Previdência proposta pelo governo Federal. 

O Sistema de Seguridade Social, que inclui a Previdência Pública, é um patrimônio dos 

brasileiros garantidos pela Constituição Federal. Por esta razão, o enfrentamento proposto 

pela Greve Geral é urgente. E nós, professores e professoras, devemos estar informados e 

comprometidos em combatê-la por uma questão de cidadania. É nosso dever fomentar a 

reflexão junto a nossos alunos diante da avalanche de informações manipuladas pelos 

meios de comunicação e pelo governo, onde a pluralidade e cientificidade no debate sobre 

a questão tem sido ausente.

Entidades como a OAB e coletivos formados por centenas de economistas tem se 

manifestado em defesa da Previdência Social e denunciado que essa reforma é contra os 

interesses dos trabalhadores ao impor-lhes uma opressão fiscal que só beneficiará as 

empresas devedoras do INSS, os fundos de pensão e o sistema financeiro.

Com a presente Nota Pública, a Apropucc convoca toda a categoria para aderir à Greve 

Geral, em 14 de junho. Considerando que somos professores e professoras de uma 

Universidade católica devemos, por senso ético e de Justiça Social, defender toda iniciativa 

contrária a essa reforma, em consonância com a posição expressa pela CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil) que alerta: “Se ela vier a ser aprovada, aqueles que hoje 

dependem do INSS e os que dele vierem a precisar amanhã, estarão sujeitos a se 

transformarem em indigentes”. 

Professor e professora. Atente para o local e os horários de atividades no dia da Greve 

Geral.

Basta de Ataques: Todos à Greve Geral!

PROGRAMAÇÃO - LARGO DO ROSÁRIO EM CAMPINAS

10h: Intervenções artísticas e culturais, produção de cartazes e faixas e microfone aberto

17h: Grande Ato da Greve Geral com passeata
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