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RESULTADO DAS ELEIÇÕES
PARA A DIRETORIA DO SINTUSP
Mandato: janeiro de 2020 a dezembro de 2022

Eleita a Chapa 1
Sempre na Luta – Lutadores e Piqueteiros
CHAPA 1: 1358 votos - 68,8%*
CHAPA 2: 616 votos - 31,2%*
*Porcentagem dos votos válidos

Total de votantes: 2120 (brancos 46/ Nulos 39)
Passadas as eleições, é hora de unificar todos os trabalhadores para a luta, pois pelo
tamanho dos ataques que estamos sofrendo por parte do governo, deverá ser uma das
maiores lutas da história.
É importante nos inspirarmos na resistência heroica dos trabalhadores, da juventude e
dos indígenas na América Latina e em vários países do mundo contra esses mesmos
ataques aos direitos dos trabalhadores que vivemos no Brasil.
2020, sem dúvida, será o ano dos trabalhadores brasileiros darem o troco a este governo
e à burguesia.

FORA BOLSONARO E MOURÃO!!!
Mas nem só de luta vive o nosso sindicato: Trabalhadoras e trabalhadores da
USP: convidamos vocês para a nossa confraternização de fim de ano! Ela acontecerá no
dia 6 de dezembro na sede do Sintusp.
Nesse período difícil para toda classe trabalhadora, temos que seguir unidos e lutando
para sempre buscar que nossa categoria conte com um sindicato forte e combativo, que
possa ser referência de luta, de organização e de conquistas, mesmo com todas as duras
batalhas que enfrentamos.
Venham com suas famílias e companheiros de luta ao SINTUSP para curtir uma boa festa
embalada pelo DJ Rogério, já presente entre nós em outras ocasiões! Se for sócio,
aproveite algumas comidas e bebidas de cortesia com 7 tíquetes retirados na hora da
festa e vamos nos animar para seguirmos na luta, fortes e unidos como a realidade nos
exige! Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2658151734231599/

REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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