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VAMOS ORGANIZAR A GREVE GERAL
E A CAMPANHA SALARIAL
Estamos num momento, por um lado, dificílimo em decorrência do grau dos ataques absurdos que
estão sendo desferidos contra os trabalhadores atuais e futuros. Por outro lado, é um momento
muito rico pela experiência que a classe trabalhadora está vivendo, pois está havendo a unificação
entre trabalhadores, movimentos populares e estudantes para enfrentar os patrões, governos e
políticos profissionais corruptos e ladrões que querem que nós paguemos pela crise que eles
mesmos criaram. Na USP, a luta contra o arrocho salarial e o desmonte da universidade
passa a ser fundamental, também, neste momento de data base, ou seja, da nossa
campanha salarial, para isso temos que organizar nossa categoria para juntamente com os
professores e estudantes da USP, UNESP e UNICAMP enfrentarmos essa batalha!

Nas REUNIÕES DE UNIDADES iremos organizar a luta pela base!
É necessário que seja convocado o maior número possível de reuniões nas unidades da USP
com os dois pontos de pauta:
1) A Greve Geral do dia 28/4 contra as reformas da previdência, a trabalhista e o projeto de
terceirização irrestrita.
2) Campanha Salarial Unificada

- Reunião do Comitê da USP pela Greve Geral:
Amanhã, 18/4, 17 horas, no auditório da História.
Em nossa Assembleia Geral do dia 12/4, foi aprovada a GREVE GERAL dia 28/4 e a integração de
nosso sindicato aos dois comitês pela GREVE GERAL (Comitê da USP e Comitê Zona Oeste) que
discutirão a mobilização e a organização das ações do dia 28 de abril.
O comitê da USP, convocado pelo Sintusp, DCE e ADUSP é aberto a todos os funcionários,
estudantes e professores da USP. Este comitê deverá contar com os membros do CDB do Sintusp,
com os Centros Acadêmicos da USP e com todos os militantes dos três segmentos da universidade
que quiserem participar.
OBS: A ADUSP e o DCE também aprovaram a Greve Geral em suas Assembleias.
O Sintusp terá nova assembleia em 26/4, 12h30, na História.

PAUTA:

1) GREVE GERAL

2) CAMPANHA SALARIAL

- Reunião do Comitê da Zona Oeste pela Greve Geral
Quarta-feira, 19/4, 19 horas na nova sede do Sintusp, Av. Professor Almeida Prado,
n° 1280, na Prefeitura do campus, próximo à ADUSP.
Nesta reunião é necessário que todos os companheiros citados na reunião do Comitê da USP
participem e ajudem na convocação das entidades e movimentos da Zona Oeste para participarem
da reunião de 19 de abril. Para esta reunião, foram chamadas e confirmadas (além do Sintusp,
DCE, ADUSP e os Centros acadêmicos da USP) a associação dos funcionários do IPEN, do IPT,
movimentos populares tais como o Luta Popular (MLP) e o MTST (Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto), dos moradores das comunidades da região (tais como São Remo e outras), professores
da rede pública, bancários, dentre outros.
No dia 19/4, quando teremos a posse do novo CDB eleito, contamos com que os companheiros
permaneçam para a reunião, que será a primeira na nova sede que será inaugurada com uma
preparação regional para uma Greve Geral que deverá ser histórica.

POR QUE A GREVE GERAL DE 28/4?
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