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AMANHÃ, 28/4,
GREVE GERAL!
Orientações:
1) Não entrar na universidade!
Alguns companheiros perguntaram se deveriam marcar o ponto: A ORIENTAÇÃO É NÃO!
Com relação à questão da possibilidade de haver desconto do dia parado, devemos lembrar que o
que está em jogo é a possibilidade de perdermos vários direitos históricos, além de termos que
trabalhar até morrer, pois querem acabar com a aposentadoria, a preocupação com a
possibilidade de um dia ser descontado, portanto, não faz sentido. Além disso, no dia 15 de março,
quando os funcionários da maior parte dos serviços públicos paralisaram, inclusive na USP, não
houve desconto em nenhum setor, pois quando há paralisação de transporte público, não pode
haver desconto.

2) Todas e todos devem ir ao portão 1 da USP:
Concentração 5H45 da manhã
Esta orientação é para todos os funcionários, estudantes e professores da USP, para as
comunidades da região, para os professores da rede pública, bancários, além das várias entidades
sindicais e dos movimentos populares que estão integrando o Comitê da Zona Oeste pela GREVE
GERAL.
OBS: Após a concentração e o trancaço do cruzamento da Rua Alvarenga com a Av. Afrânio
Peixoto, em frente ao Portão 1 da USP, sairemos em passeata para fazermos um grande trancaço
na região.

ATENÇÃO: Ontem à noite, os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo
decidiram que paralisarão amanhã, 28/4, por todo o dia.
IMPORTANTE: Como não haverá transporte público, as pessoas que não moram próximas
à USP e não possuem condução própria, podem passar a noite de hoje no Sintusp (na prefeitura do
Campus) e no alojamento do CEPEUSP. Tragam colchonetes, cobertores e toalhas. Além disso, a
OCUPAÇÂO CRECHE ABERTA, que fica bem próxima ao Sintusp, realizará 19h, uma COMECOMEMORAÇÃO em que haverá Pizza à vontade, contribuindo com o que puder.

COME-COMEMORAÇÃO NA OCUPAÇÃO CRECHE ABERTA
Nessa quinta feira, véspera de um dia histórico do movimento de classe brasileiro, venha celebrar
entre os companheiros e companheiras de luta contra toda forma de injustiça e opressão, contra o
governo golpista do Temer, contra a reforma da previdência, contra o Reitor Zago, contra o
desmonte da universidade pública, gratuita e de qualidade, contra o fechamento do HU e da
Creche Oeste. Venha celebrar entre alunos, professores e trabalhadores da nossa comunidade,
venha comer a deliciosa pizza do Come Come e se preparar, entre camaradas, para darmos um
importantíssimo passo rumo a greve geral!

Hoje, 27/4, 19h Av. Professor Almeida Prado, 1272, Cidade Universitária.
Coma à vontade, contribua com o quanto puder!

Evento no Facebook: goo.gl/Qh4yyl
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