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ORGANIZAR OS COMITÊS DE BASE PARA
DERROTAR BOLSONARO, O GOLPISMO
E AS REFORMAS
Os trabalhadores e trabalhadoras da USP aprovaram
na assembleia do dia 18 de outubro que nosso Sindicato oriente a categoria e, portanto, é também uma
orientação dirigida à classe trabalhadora, a votar em
Haddad, contra Jair Bolsonaro e a direita golpista. Isso
sem dar nenhum apoio político ao PT, que durante
anos governou conciliando com os interesses da burguesia emantendo a classe trabalhadora paralisada
através da CUT.
Também fizeram um forte chamado à que as grandes
centrais sindicais, a CUT (Maior Central Sindical do
país, controlada pelo PT de Haddad) e a CTB ( Central
Sindical controlada pelo PCdoB de Manuela D’Avila),
para que organizem milhares de COMITÊS DE LUTA,
RESISTÊNCIA E AUTO-DEFESA dos trabalhadores e
da juventude, em fábricas e locais de trabalho, assim
como em todos os locais de estudo e para que convoquem um dia nacional de paralisação, para derrotar
Bolsonaro, a direita e todos seus ataques contra os trabalhadores e a juventude.
Bolsonaro e a extrema direita querem esmagar a organização dos trabalhadores, acabar com o ativismo,
isso inclui nossa organização sindical e nossa resistência. Seu discurso machista, racista e homofóbico cheio
de ódio é também dirigido aos trabalhadores.
Quer atacar os direitos conquistados com suor e san-

gue da nossa classe, retirando direitos, precarizando
nossa vida, nos fazendo trabalhar até morrer. Já fala
em aprovar a reforma da previdência no primeiro semestre e em atacar a educação e as universidades públicas.
A derrota dessa extrema direita, que se apoia na sede
de lucros dos empresários, precisa se dar com a nossa
luta, com os métodos da classe trabalhadora.
Por isso, precisamos construir com força um comitê
unificado entre trabalhadores, professores e estudantes que seja uma forte resistência a todos os ataques.

FAZEMOS ESSE CHAMADO PARA NO
DIA 31 DE OUTUBRO, ÀS 17H30 NO
SINTUSP, CONSTRUIR UM COMITÊ DE
LUTA E RESISTÊNCIA
Nossa categoria, apesar dos duros golpes sofridos
desde a nefasta gestão Zago, tem uma grande tradição
de luta e, pode e deve contribuir enormemente com a
classe trabalhadora e o inevitável combate em defesa
dos direitos trabalhistas, sociais e de todas liberdades
democráticas, podendo e devendo estar na linha de
frente de uma greve geral pra combater Bolsonaro e a
direita, nas ruas, no campo da luta de classes e da organização independente dos trabalhadores. Mas, para
isso, precisamos estar organizados efetivamente com
comitês de base.

HOJE, HAVERÁ UMA PLENÁRIA DOS TRÊS SETORES, CHAMADA PELO DCE LIVRE
DA USP, ÀS 17H30, NA SEDE DO DCE (PRÓXIMO AO BANDEJÃO CENTRAL)

TODOS À PLENÁRIA DOS TRÊS SETORES DA USP – HOJE 25/10 ÀS 17H30 NA
SEDE DO DCE LIVRE DA USP (AO LADO DO BANDEJÃO CENTRAL)
Atendemos ao chamado dos estudantes para unir forças na USP contra os ataques da extrema-direita e da reitoria.

ATO CONVOCADO PELOS ESTUDANTES DA USP - #ELENÃO – SEXTA-FEIRA DIA 26/10
Vamos nos incorporar ao ato chamado pelos estudantes com o eixo votado em nossa assembleia: “Derrotar
Bolsonaro, o golpismo e as reformas! Que as centrais sindicais organizem milhares de comitêsde luta”
A concentração começa às 14h na FAU.
O ato seguirá o seguinte trajeto: saída da FAU às 15h, passando pela Avenida Luciano Gualberto, Praça do Relógio, CRUSP, Bandejão, Faculdade de Educação e seguirá até a Vital Brasil.

COMITÊ UNIFICADO DA USP – DIA 31 DE OUTUBRO, ÀS 17H30, NO SINTUSP

A luta pra derrotar Bolsonaro, a direitagolpista e as reformas, não pode se limitar ao terrenodas eleições, no qual
todas as vantagens estão nasmãos do inimigo. Precisamos construir uma forte mobilização aqui na USP em
defesa da educação, da universidade e dos nossos direitos.
Por isso, chamamos estudantes e professores a construírem um comitê unificado no dia 31/10.

CAMPANHA DE FILIAÇÃO
Nesse momento de grandes ameaças à organização sindical dos trabalhadores precisamos fortalecer nosso
instrumento de luta, nosso sindicato. É fundamental que todos os lutadores e lutadoras desta universidade se
filiem e tome nas suas mãos a defesa do nosso instrumento de luta que é o SINTUSP.
Procure o CDBista de sua unidade ou entre em contato conosco (sintusp@sintusp.org.br)
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