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COMITÊ DA USP PELA

GREVE GERAL - 28/4
ESTUDANTES, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES
Em 18 de abril reuniu-se no Anfiteatro da Geografia o Comitê da USP pela GREVE GERAL, compareceram dezenas de representantes das entidades: Sintusp, Adusp, DCE e Centros Acadêmicos, além
de inúmeros militantes.
Na reunião foi discutida de que forma o Comitê da USP convocará e organizará a GREVE GERAL DO
DIA 28 DE ABRIL, somando-se assim aos demais comitês inter-categorias e regionais, que estão sendo constituídos em todo país com intuito único, a greve geral.
O seguinte calendário de mobilização [com panfletagem e caminhão de som] foi aprovado para a
região oeste no dia 28 de abril:

Às 5h45 do dia da GREVE GERAL - Concentração de funcionários, estudantes e professores da USP, IPEN, IPT, Movimentos Populares da região oeste, no portão principal da USP (portão
1), onde haverá trancaço tanto do portão de acesso à Universidade
quanto da Rua Alvarenga, seguido de passeata e novo trancaço na
região oeste;
Às 17 horas - Ato Unificado das Centrais e Movimentos Populares
no Largo da Batata, com passeata e manifestação na casa do Temer.

FOI FORMADO O COMITÊ DA ZONA
OESTE PELA GREVE GERAL DO DIA 28/4
Ontem [19], foi constituído o Comitê da Zona Oeste pela greve geral do dia 28 de abril, em reunião ocorrida na
sede nova do Sindicato dos Trabalhadores da USP. O Comitê da USP integra juntamente com demais entidades
e Movimentos da Região Oeste. As deliberações aprovadas nesta reunião serão sintetizadas e divulgadas no
próximo boletim do Sintusp.

POSSE DO CONSELHO DIRETOR DE BASE DO SINTUSP
O Conselho Diretor de Base, eleito em março de 2017,
tomou posse, o Conselho é constituído de membros
eleitos e a diretoria do Sintusp. Após a posse deuse início a primeira reunião do CDB, que teve como
principais discussões: a atual conjuntura do país e da
USP; a Greve Geral do dia 28 de abril e a Campanha
Salarial 2017.
Também nesta primeira reunião, o CDB aprovou as
propostas do Comitê da USP pela greve geral. Com Posse do CDB/Sintusp
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relação aos preparativos da greve foi aprovado que na
NOITE DO DIA 27/4, véspera da greve geral, os companheiros que moram longe e quiserem poderão dormir no
Sindicato, para isso será necessário que tragam colchonetes, cobertores, etc. Também foi pontuada a possibilidade de organizarem -se em caronas, viabilizando assim a participação de todos.
Para o DIA 28 DE ABRIL - A orientação do CDB para este dia em que haverá trancaço do portão 1, é de que todos
se dirijam ao portão, ninguém entra da Universidade. Quanto aos companheiros que indagaram como ficará o
registro do ponto neste dia, a orientação é que não se preocupem com isso, o CDB ainda lembrou que no dia 15
de março nenhum setor do serviço público de São Paulo teve desconto do dia, inclusive porque a cidade estava
sem transporte público.
Além disso, o que significa um dia de desconto em se tratando do futuro de cada trabalhador e de seus filhos,
pois se a reforma da previdência passar, todos teremos que trabalhar até morrer, sem contar na reforma trabalhista que retirada ou diminuição de direitos históricos dos trabalhadores tais como férias, 13º salário, FGTS,
jornada de trabalho, etc, além da precarização do trabalho no caso da permanência deste projeto de terceirização irrestrita?

HOJE, 20/04, às 15 horas
está marcada a reunião
de conciliação. Será no
Fórum Hely Lopes Meirelles, no viaduto Dona Paulina, 80, atrás dá Catedral
da Sé. Chamamos todos
para fazermos uma vigília
no local a partir das 14
horas em defesa da Creche Oeste na USP!

Reintegração de Brandão e retirada dos processos!
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