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Bolsonaro vai reduzir o poder
de compra do salário mínimo!
É preciso derrotar esse governo de morte e destruição!
Vazaram na imprensa os planos do ministro
da economia, o sr. Paulo Guedes, para o próximo
ano. A proposta é desvincular o reajuste do salário
mínimo e das aposentadorias dos índices de
inflação. Com isso, fica aberta a porteira para o
congelamento do salário e das aposentadorias, ou
reajustes abaixo da inflação. Ou seja, avança no
empobrecimento da população.
Essa proposta não é nenhuma novidade
vindo desse desgoverno de morte e destruição.
Durante a gestão Bolsonaro, vimos a vida dos
trabalhadores piorar muito! Temos uma boa parte
da população passando fome ou em situação de
insegurança alimentar. Os salários diminuíram, e o
desemprego aumentou consideravelmente.

Nas vésperas da eleição, para tentar frear
sua enorme rejeição, Bolsonaro fez o maior uso já
visto da máquina pública. Aumentou auxílio,
antecipou saques do FGTS e despejou dinheiro
público para compensar os acionistas estrangeiros
da Petrobrás e manter os preços da gasolina em
patamares mais baixos artificialmente.
Toda essa conta será cobrada logo após as
eleições, e tudo indica que teremos uma nova
disparada dos preços. Esse ataque que vazou,
planejado por Paulo Guedes, é mais um dos
muitos que nos esperam, especialmente se
Bolsonaro ganhar a eleição.

Congresso quer atacar funcionalismo a mando de Bolsonaro
Também ganhou destaque nas últimas
semanas a intenção do presidente da Câmara,
Arthur Lira, de votar ainda neste ano a PEC da
Reforma Administrativa, que vai acabar com o
funcionalismo público. Essa é uma proposta de
Bolsonaro para destruir os serviços públicos e
favorecer seus aliados corruptos, já que abre a

porteira para substituir funcionários públicos
concursados por apadrinhados políticos. Isso sem
falar da possibilidade de aumentar as famosas
rachadinhas!

Isso só reforça como Bolsonaro é um
inimigo declarado! Chega de Bolsonaro!

Sintusp reforça chamado a Voto Crítico em Lula
e Haddad para derrotar Bolsonaro e Tarcísio!!!
Confome divulgamos em nota (ver aqui:
https://bit.ly/3W02WOq), o SINTUSP aprovou um
chamado a Voto Crítico em Lula e Haddad, para
podermos derrotar Bolsonaro e Tarcísio.
O chamado é de voto crítico porque não
significa apoio ou adesão ao programa defendido

pelas candidaturas petistas, muito menos apoio ao
arco de alianças construído. Mantendo nossa
independência, chamamos a categoria a votar e a
fazer campanha por Lula e Haddad para
derrotarmos o projeto de destruição e morte
encabeçado por Bolsonaro, e que tem no seu
pupilo Tarcísio sua expressão em São Paulo.
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Sintusp, Adusp e DCE realizarão ato na Paulista para
eleger Lula e Haddad contra Bolsonaro e Tarcísio!!!
5ª feira, 27/10, às 17h, no Vão do MASP

Em reunião realizada nesta terça, 25/10, o Sintusp, a Adusp, o DCE e o Coletivo USP pela Democracia
decidiram realizar um Ato Público no Vão do MASP nesta quinta-feira, 27/10, a partir das 17h. Iremos elaborar um
panfleto comum, e a perspectiva é de fazer agitação com carro de som, panfletagem e conversa com a população,
defendendo a necessidade de derrotar Bolsonaro e Tarcísio, votando neste momento em Lula e Haddad! Chamamos
todas e todos que puderem a participar conosco!

Cursos Na ETEC CEPAM tem inscrições até dia 18/11

A ETEC CEPAM, localizada no Campus da USP do Butantã, está com inscrições abertas para o
Vestibulinho para ingresso no 1° Semestre de 2023. As inscrições vão até as 15h do dia 18/11

As inscrições podem ser feitas pelo site no link: https://bit.ly/3U0RrVb
Cursos oferecidos
- Análise de Dados para Questões Sociais [Especialização] - Período: Noite - 20 vagas
- Desenvolvimento Comunitário - Período: Noite - 40 vagas
- Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Jurídicos - (M-Tec) - Período: Tarde - 40 vagas
- Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Públicos - (M-Tec) - Período: Manhã - 40 vagas
- Gestão de Projetos - Especialização (EaD - On-line) - Período: On-line
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