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No próximo domingo é o Dia
Internacional de Luta da Classe Trabalhadora.
Este 1° de Maio ocorre em um momento
crucial, no qual a crise econômica agravada
pela pandemia faz com que a burguesia, ou
seja, os grandes capitalistas, desatem uma
verdadeira guerra de classe contra os
trabalhadores, tentando jogar os efeitos dessa
crise nas nossas costas.
Como produto dessa guerra de classe,
temos já os efeitos da barbárie em várias
partes do mundo, com o aumento da fome e
da miséria em patamares assombrosos,
justamente em um mundo com capacidade de
produção instalada para alimentar mais de três
vezes toda a humanidade. Na mesma direção,
as guerras literais, que nunca pararam,
ganham agora contornos dramáticos com a
Guerra na Ucrânia.
Em todo o mundo, como fruto da
polarização social cada vez mais forte, cresce
também as alternativas de extrema-direita
xenófoba, racista e inimiga de morte da causa dos trabalhadores. A expressão disso no Brasil é Bolsonaro e seus
apoiadores mais ideológicos, especialmente os grupos neonazistas que apoiam o governo. Diante desse fenômeno,
mais do que nunca é hora de reforçamos a defesa dos métodos de luta da classe trabalhadora, de forma independente
da burguesia. Engana-se quem acha que a extrema direita será derrotada somente nas urnas, é necessário
construirmos uma saída com independência de classe. Os que vendem a ilusão de uma frente ampla hoje, nada mais
fazem que preparar a derrota de amanhã.

Diante desse cenário, a nossa Central, a CSP-Conlutas, convoca todas e todos para o
Ato do 1° de Maio de Luta internacionalista e com independência de Classe que
ocorrerá neste domingo, às 14h, na Praça Ramos, em frente ao Teatro Municipal!!!

Filie-se ao Sintusp e Fortaleça sua ferramenta de
luta por salários, condições de vida e trabalho!

Iniciamos essa semana, com a publicação do nosso último boletim, uma Campanha de Filiação visando
fortalecer o nosso sindicato. Acesse aqui em nosso site o texto completo publicado no boletim 29_22.
Muita gente acha que o sindicato é algo externo, ou é a sua diretoria. Isso não é verdade, o sindicato somos
nós, toda a categoria. Ele é uma ferramenta para a categoria lutar por direitos e conquistas. Se a força da categoria,
a ferramenta sozinha não faz nada. Por isso precisamos de cada vez associados para que o sindicato possa dar o
suporte necessário para as batalhas que teremos que travar, sobretudo nesse contexto de forte crise econômica e
social e de inflação galopante. Filie-se e fortaleça o Sintusp. Você pode começar o processo de filiação pelo site no
link: https://www.sintusp.org.br/filie-se/
1

Até agora reitoria mantém Superintendente
de Prevenção e Proteção Universitária!!!
Conforme já denunciamos no Boletim 28_22, o processo de militarização do campus de Ribeirão Preto ocorreu
à revelia das decisões dos órgãos colegiados do Campus e da Universidade, e custou aos cofres da USP cerca de 1
milhão de reais. Esse processo foi encabeçado pelo ainda superintendente de Prevenção e Proteção Universitária.
Em conjunto com isso, também denunciamos a situação cada vez pior em termos de condições de trabalho da
Guarda Universitária, com forte processo de desmonte e descaso.

Diante disso, voltamos a perguntar: Carlotti, vai manter o Sr. Visintin na Superintendência até
quando?

Fora Visintin!
Todo Apoio aos Trabalhadores do INSS em Greve!
Contribua com o Fundo de Greve!
Os trabalhadores do INSS estão em Greve há cerca de um mês, reivindicando reposição salarial após anos de
congelamento dos salários, o que fica mais grave com a inflação galopante que vivenciamos nesse momento. Além da
recomposição salarial, a greve dos servidores do INSS é uma defesa dos serviços públicos e do atendimento com
qualidade à toda a população brasileira. Por isso, tem entre suas pautas a exigência de concurso público, retorno do
atendimento presencial nas agências do INSS, condições de trabalho e a reestruturação da carreira.
O governo federal e a justiça, no entanto, atacam o movimento, através do corte de ponto dos grevistas e o
bloqueio das contas do sindicato, tentando obrigar os trabalhadores a desocuparem o prédio da Superintendência do
órgão em São Paulo, ocupado justamente para tentar reverter o corte de ponto e forçar o governo a abrir negociação.
Diante desse cenário, o Comando Estadual de Greve dos trabalhadores do INSS está pedindo contribuição para
o Fundo de Greve, para poder manter o movimento e dar suporte aos trabalhadores que tiveram desconto.

Para doar qualquer valor acesse segue abaixo as opções, link da vaquinha virtual, PIX ou depósito bancário.
Link da Vaquinha On-line: https://tinyurl.com/2uzamyyd
PIX: CNPJ: 55.952.451.0001/10
Conta Bancária - Banco do Brasil / Agência: 5853-X / Conta Corrente 4027-4 /CNPJ: 55.952.451.0001/10

Comando Estadual de Greve dos Servidores do INSS no Estado de São Paulo/SINSPREV-SP

Todo Apoio à Luta dos
trabalhadores da CSN!
Nenhuma demissão!
Já há alguns dias está ocorrendo uma forte luta na CSN de Volta Redonda (RJ), Unidade Presidente Vargas. Essa
luta conta com grande adesão dos trabalhadores na base, com paralisações dentro da fábrica, enfrentando tanto os
ataques da empresa quanto a postura traidora da direção pelega do sindicato da categoria.
A nossa Central, a CSP-Conlutas, com apoio do nosso sindicato, está acompanhando desde o início esse processo
de luta, buscando fortalecer a organização pela base dos trabalhadores. A luta se dá por reajuste e por condições de
trabalho. Neste momento, há também uma batalha para que uma Comissão dos trabalhadores em luta possa integrar
as negociações, já que o sindicato deles não representa de fato a mobilização da categoria.

Como parte da repressão à mobilização, já há várias demissões. Nós já aprovamos na
nossa última Assembleia: Todo Apoio à Luta dos trabalhadores da CSN de Volta Redonda!

Reintegração Já dos demitidos e nenhuma nova demissão!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!

Sede Fernando Legaspe (Fernandão) Av. Prof. Almeida Prado, 1362, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo-SP,
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