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Manifestantes na avenida Paulista em ato contra Jair Bolsonaro neste sábado (29). — Foto: Rawfilming/Acervo pessoal

Os atos convocados para o último
sábado, dia 29, levaram centenas de milhares
de pessoas às ruas em todo o país, com
destaque para São Paulo, onde quase cem mil
pessoas ocuparam a Av. Paulista. Foram as
maiores manifestações de rua desde o início
da pandemia, que expressam o enorme
desgaste que o governo acumula com a sua
política de fome e morte.

Essas manifestações rompem com a
lógica de esperar até as eleições do ano que
vem para tirar Bolsonaro e sua turma. Com
quase
500
mil
mortes
pelo
vírus,
potencializadas pela política negacionista do
governo federal, que boicotou todas as
medidas de combate à pandemia até aqui, está
nítido que esperar o calendário eleitoral é a
receita para o desastre.

Bolsonaro é mais perigoso do que o vírus!
Muitas pessoas que concordam com a
urgência de tirar Bolsonaro do poder
questionaram se a convocação de atos de rua
neste contexto da pandemia não era uma
contradição, algo que jogaria água no moinho
dos negacionistas. De fato esse não é um tema
simples nem consensual. Não dá para
desconsiderar que vivemos no país que é um
dos epicentros mundiais da pandemia, com
uma média de 2 mil morte diárias. Neste
quadro, a convocação de ações presenciais
devem levar isso em consideração, não dá
para agirmos de forma rotineira, como se não
houvesse a pandemia.

No entanto, infelizmente, a maior parte da
classe trabalhadora não teve direito à
quarentena e ao isolamento social. Além disso,
o governo segue sistematicamente boicotando
todas as políticas de combate à pandemia. Faz
campanha contra o isolamento, retirou boa
parte do valor do auxílio emergencial, não
protegeu os trabalhadores do desemprego, não
garantiu vacinas. Já o Congresso Nacional, por
outro lado, demonstrou que não levará adiante
nenhum processo de impeachment sem que
haja muita pressão das ruas. Nesse quadro,
como diziam vários cartazes de manifestantes
que estavam nos atos, se Bolsonaro é mais
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perigoso que o vírus, não
alternativa se não ir pras ruas.

resta

outra

Conforme vimos nas manifestações, ao
contrário das caravanas da morte dos
apoiadores
bolsonaristas,
todos
os
manifestantes do último sábado estavam de
máscara, a maioria com máscara PFF2.

Claro que, conforme nós também
orientamos em nossos boletins, muitos
companheiros não puderam estar presentes,
por serem do grupo de risco ou por conviverem
com pessoas desses grupos. Com certeza, não
fosse a pandemia, os atos seriam ainda
maiores!

Levar a luta para os locais de trabalho e
estudo pelo Fora Bolsonaro e Mourão, Já
Foto:Mídia Ninja 29.05.2021

Os atos foram um passo fundamental, e
ocorreram apesar do imobilismo da maioria das
organizações da classe trabalhadora. Mas se
atos de rua geram pressão, sem dúvida são as
paralisações e greves, sobretudo dos setores
mais importantes da produção, que podem
mudar de vez o cenário e colocar o governo
nas cordas. Nesse sentido, é fundamental
exigirmos que as grandes centrais sindicais,
como a CUT, Força Sindical e CTB construam
um calendário de lutas, em conjunto com os
movimentos sociais e populares, rumo a uma
Greve Geral Sanitária, que defenda um plano
de emergência de combate à pandemia, como
quarentena geral de pelo menos 30 dias com
estabilidade no emprego, auxílio emergencial
de pelo menos 1 salário para informais e
desempregados, Vacinação em Massa, com
quebra das patentes das vacinas, ajuda para
os pequenos comércios, entre outros pontos.
E, claro, que coloque como tarefa central do
movimento neste momento a luta pelo:

Fora Bolsonaro e Mourão, Já!

Eleições para o CDB do Sintusp
Inscrições até sexta, dia 4/6, às 17h
Do dia 14 de junho de 2021 a partir das 8h, até o dia 17 de junho de 2021 às 12h (meio dia),
ocorrerá as Eleições dos membros do Conselho Diretor de Base do SINTUSP (CDB),
excepcionalmente, em virtude da pandemia, de votação eletrônica. Os cedebistas são eleitos
através do voto direto e secreto pelos seus pares nas várias unidades da USP. As inscrições das
candidaturas para tal pleito ficarão abertas até 17H do dia 04/06/2021, através do
link:https://bit.ly/2PNDM8j
Os Diretores de Base serão eleitos pelos associados lotados nas unidades e nos
órgãos da USP, segundo os critérios:

De 01 a 20 associados- 2 cedebistas;

De 200 a 250 associados - 9 cedebistas;

De 21 a 50 associados- 3 cedebistas;

De 251 a 300 associados - 10 cedebistas;

De 51 a 100 associados- 4 cedebistas;

De 301 a 350 cedebistas - 11 cedebistas;

De 101 a 150 associados- 6 cedebistas;

Mais um representante a cada 50 novos

De 151 a 200 associados- 8 cedebistas;
associados ou fração de 50.
OBS: O cedebista deverá ser eleito com um mínimo de 10% dos votos da respectiva
unidade. Este critério não se aplica aos aposentados.
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Pauta:
- Luta Contra o Retorno Presencial
- Campanha Salarial
Realizaremos na próxima terça, 08/06, às 14h, via Zoom, uma Assembléia Geral da
categoria para debatermos as ações de luta contra o retorno presencial, tendo em vista as
iniciativas de algumas direções de unidade de forçar a retomada de parte das atividades,
após a flexibilização feita pela reitoria nos termos do Plano USP.
Também debateremos as iniciativas de mobilização em torno da Campanha Salarial. O
Fórum das Seis entregou a pauta para o Cruesp no início de abril, e até agora, quase dois
meses depois, não foi agendada nenhuma reunião de negociação. Estamos com perdas
acumuladas de mais de 20%. Por outro lado, conforme divulgado pela própria universidade
nos boletins da Codage, o comprometimento das receitas com folha de pagamento está
abaixo dos 75%, um dos índices mais baixos dos últimos anos. Temos que lutar para
recompor nosso nível de vida!

Inscrição para participar da Assembleia
Para que possamos organizar a reunião, solicitamos que os interessados em participar se
inscrevam através do link: https://forms.gle/RjeWP2gFd3jvU6xp6

Informações sobre o Zoom:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral. Para participação
plena, tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o aplicativo, mesmo
para quem utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode ser feito nos links:
- Zoom para computador: Clicar no link e escolher a opção Cliente Zoom para Reuniões:
https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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