
 

 

GREVE GERAL SE CONSTRÓI PELA BASE!

A classe trabalhadora e as e os estudantes encontram-
se sob uma grande ofensiva burguesa,  na forma do
Ajuste Fiscal do Governo Temer.

O  Ajuste  Fiscal  está  sendo  imposto  pelo  Governo
Federal a partir do PLC 54/16 (antigo PL 257) e pela
“PEC do  Fim do  Mundo”,  a  PEC 55  (antiga  PEC
241).  Esse projeto de lei  e  esse projeto de  emenda
constitucional  representam  o  corte  drástico  nos
investimentos públicos em saúde, educação, cultura,
assistência social,  previdência, ou seja, em todos os
setores  fundamentais  para  trabalhadoras,
trabalhadores e estudantes.

Na Educação os  ataques  do Governo Federal  ainda
são  representados  de  Medida  Provisória  do  Ensino
Médio  (MP  746/16),  que  reduz,  na  prática,  os
currículos escolares em três disciplinas obrigatórias:
Português,  Matemática  e  Inglês.  Isso  é  o  primeiro
passo para a privatização da Educação Pública, pois o
Governo irá impor a gestão das OSs nas escolas.

Diante dessa ofensiva, trabalhadoras, trabalhadores e
estudantes  começam a organizar  sua resistência.  As
ocupações  estudantis  que  começaram  na  Rede
Estadual do Paraná e se estenderam para os colégios
 e  universidades  federais  atingiram  mais  de  1.100
escolas  ocupadas  em  todo  o  país.  Os  TAEs  das
universidades  federais,  organizados  na  Fasubra,
deflagraram greve, os servidores, docentes e TAEs, da
Rede  Federal  de  Ensino  Básico  e  Tecnológico,

organizados  no  Sinasefe,  deflagraram  greve,  e  os
docentes das universidades federais,  organizados no
Andes, também deflagram seu movimento grevista.

As pautas das greves e das ocupações estudantis são
as mesmas,  contra  o Ajuste Fiscal,  contra  a MP do
Ensino Médio, em defesa dos serviços públicos e pela
garantia  dos  salários  e  direitos  trabalhistas  e
estudantis.

É o momento de construção da greve geral! As greves
se  complementam,  se  fortalecem,  se  unem  as
ocupações,  tomam  as  ruas!  Trabalhadoras,
trabalhadores e estudantes tem se revoltado e resistido
aos ataques contras nossos direitos.

GREVE GERAL
SE CONSTRÓI
PELA BASE!



  O QUE É A GREVE GERAL?
A greve geral é um instrumento histórico da classe trabalhadora na luta pelos seus direitos. É um instrumento
que rompe com o corporativismo e com o isolamento das categorias, pois permite a luta conjunta de todos os
setores.

Sempre  que  o  Estado  e  a  burguesia  promovem  ofensivas  contra  os  direitos  das  trabalhadoras  e  dos
trabalhadores, a classe converge suas lutas em greve geral. As pautas são as mesmas, as mobilizações são
conjuntas,  as  greves  são  deflagradas  nas  bases  das  diversas  categorias,  trabalhadoras,  trabalhadores  e
estudantes se unem na luta por reivindicações comuns.

Portanto,  a greve geral é construída pela base,  ou seja, de baixo para cima, nos locais de trabalho, nas
escolas, nas universidades, nas ocupações, nos bairros, favelas e periferias.

A greve geral não é tutelada pelas burocracias sindicais, afastadas da base e presas ao corporativismo, nem
se resume a um dia de “desfile cívico”. Muito pelo contrário, a greve geral é a concretização da luta coletiva
de  trabalhadoras,  trabalhadores  e  estudantes,  é  o  movimento  que  se  organiza  pela  base,  rompendo  o
isolamento e  assumindo a  forma de uma resistência  de massa.  É  a  classe trabalhadora e  os  estudantes
assumindo o protagonismo das suas lutas.

O movimento em curso hoje no Brasil, realizado por professores, servidores públicos e estudantes contra o
Ajuste Fiscal, é o início da greve geral! A conjuntura exige a unificação das lutas e das greves, como a etapa
fundamental na deflagração da nossa greve geral!

Greve Geral, contra o Ajuste Fiscal!

Greve Geral, contra o Ajuste Fiscal!

CONSTRUIR  COMITÊS  DE  LUTA E  MOBILIZAÇÃO  POR  LOCAL DE  TRABALHO!  AVANÇAR  NA
ORGANIZAÇÃO DE LOCAL POR TRABALHO E RAMO! 

O  Comitê  de  Luta  e  Mobilização  (CLM) é  um  espaço  para  organizar  a  luta  política  conjunta  das
trabalhadoras e dos trabalhadores (servidoras e servidores estatutárias e terceirizadas) e estudantes contra os problemas
práticos e cotidianos existentes nos locais de estudo e trabalho. É a ação direta das trabalhadoras e trabalhadores para
melhorar sua vida e condição de trabalho e estudo. 

O objetivo é lutar contra os ataques aos nossos direitos (salários dignos, previdência social, pagamento dos
salários  em dia,  etc)  e  contra  a  precarização  das  condições  de  estudo e  de  trabalho,  como assédio  moral,  e  as
discriminações (racismo, homofobia, transfobia, sexismo, machismo e outros). Nesse sentido o CLM realiza a unidade
das trabalhadoras e trabalhadores por local de trabalho, e não por acordo de correntes e grupos políticos.

O CLM tem autonomia do Estado, dos Partidos Políticos, das Centrais Sindicais e dos Empresários. É muito
importante o comitê ter autonomia das direções sindicais e promover o associativismo e solidariedades nas bases.
Também é fundamental se articular com os movimentos sociais,  do campo e da cidade, que possuem objetivos e
estratégias comuns.

Os CLM se organizam a partir das assembleias e reuniões. Podem participar das assembleias e reuniões de
maneira igualitária (com direito a voz e voto) servidoras e servidores estatutários e terceirizados e estudantes. As
reuniões são para executar as medidas decididas coletivamente! Participe!

Consturir o Sindicalismo Revolucionário!!! Greve Geral pela Base!! Todo poder ao Povo!! 


