Sindicato dos Trabalhadores da USP

TODO APOIO À GREVE DOS FERROVIÁRIOS DA CPTM!!!
Nos últimos dois dias a imprensa e os meios de comunicação tem movido grandes esforços para
estampar na greve dos trabalhadores da CPTM a culpa pelo caos e o sofrimento da população. No
entanto, a mesma imprensa e o governo silenciam frente ao caos cotidiano provocado pela
precarização das condições de trabalho e de transporte da população que sofre com a falta de
transporte de qualidade e as tarifas mais caras do país. Enquanto isso, os governos de Alckmin e Dilma
negociam a privatização dos transportes, das rodovias estaduais e federais e recentemente dos
aeroportos e aumentando o lucro dos empresários do transporte com subsídios milionários.
Neste momento começamos a ver no Brasil um ressurgir de greves e mobilizações que escancaram a
falácia do “Brasil potência” que se sustenta no trabalho semi-escravo das obras do PAC e é diariamente
legalizado com a terceirização, como vimos também na importante luta das trabalhadoras terceirizadas
da UNIÃO na USP. Os trabalhadores da CPTM, tratados como “invisíveis” aos olhos do governos
demonstram com a força de sua greve, que aumenta a cada dia, o poder da classe trabalhadora quando
age de maneira organizada paralisando as atividades estratégicas como o transporte e fazendo
desmoronar as repetidas idéias que defendem o fim da classe trabalhadora como sujeito das
transformações na sociedade.
Manifestamos nosso irrestrito apoio aos lutadores da CPTM e EMTU que vêm construindo uma
importante greve e colocando em cheque os lucros dos empresários do transporte e apontando a única
saída para superar a precarização das condições de trabalho, a terceirização, o arrocho salarial e
conquistar um transporte de qualidade para toda a população.

Viva a greve dos ferroviários da CPTM e trabalhadores da EMTU!
Pelo atendimento de todas as reivindicações dos trabalhadores!
Nenhuma punição aos grevistas!
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