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Derrotar a extrema-direita nas Ruas!

Na última terça-feira, 8/11, realizamos uma
reunião extraordinária do CDB do Sintusp para
discutirmos a situação nacional após o resultado
eleitoral, e redefinirmos nossos posicionamentos
diante do novo cenário. De modo geral, a maior
parte das falas reforçou o acerto e a importância do
posicionamento do sindicato de chamar o voto
crítico em Lula para derrotar Bolsonaro.
Especialmente reforçaram o aspecto crítico do voto,
já que se tratava de um voto contra Bolsonaro, mas
sem apoiar as alianças nem o programa do candidato
petista.

representados, como já fica claro na própria equipe
de transição e no apoio de amplos setores burgueses
a Lula. Por isso aprovamos que o plano de lutas deve
ser para barrar as iniciativas golpistas da extremadireita, mas também em defesa de um programa de
reivindicações da classe trabalhadora, partindo da
necessidade de revogação das reformas trabalhista e
da previdência. Na mesma direção, também
aprovamos rechaçar qualquer novo ataque que
possa vir por parte do novo governo, como a reforma
administrativa que destrói os serviços públicos, que
Lula já teria declarado ser favorável.

Neste momento, diante das provocações
golpistas de parte dos apoiadores do presidente,
expressa nos fechamentos de estradas outras ações,
reforçamos a importância de que as entidades da
classe trabalhadora, os sindicatos, centrais sindicais
e movimentos populares construam um plano de
lutas para derrotarmos a extrema-direita também
nas ruas.

Por fim, aprovamos também uma importante
resolução a ser levada para o conjunto do
movimento sindical e movimentos sociais. A
necessidade de que não haja nenhuma anistia! Que
Bolsonaro e seus aliados sejam responsabilizados e
punidos pelos diversos crimes cometidos durante o
governo, a começar pelos cometidos durante a
pandemia, que facilitaram a morte de mais de 600
mil pessoas.

Na mesma direção, reforçamos a defesa
da nossa total independência em relação ao
novo governo e aos setores patronais por ele

Não podemos aceitar nenhum acordão que
livre Bolsonaro de suas responsabilidades!

Reitoria vai obrigar a gente a trabalhar
ou pagar as horas de jogos da Copa
Em ofício publicado pela reitoria sobre os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa, fomos
surpreendidos com a determinação de que os funcionários que quiserem sair mais cedo por conta dos jogos
terão que compensar as horas correspondentes! Já não bastasse o absurdo que são as horas que temos que
compensar ao longo do ano por conta das pontes de feriado e do recesso de final de ano, horas essas que
somente nós compensamos, já que os docentes podem gozar à vontade desses períodos, agora a reitoria fica
atrás até mesmo de várias empresas privadas que dispensam os funcionários para assistir aos jogos da copa
sem precisar pagar horas.

Um verdadeiro absurdo!
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Eleição para Diretoria do Sintusp
ocorre nos dias 29 e 30 de novembro!
Participe!
Nos dias 29 e 30 de novembro ocorre a eleição para renovação da Diretoria Colegiada Plena do Sintusp.
A chapa eleita conduzirá a entidade no triênio de 2023 a 2025.
Após o período de inscrições de chapas, tivemos uma chapa inscrita: Chapa 1 – Sempre Na Luta –
Lutadores (As) E Piqueteiros (As): Por Um Sintusp Classista, Combativo E Democrático.
Apesar de termos uma única chapa concorrendo, é fundamental a participação de todos os associados
no processo eleitoral, pois isso fortalece nossa entidade.
Nos dias da eleição, teremos urnas fixas ou volantes em todas as unidades. Se você for sócio do
sindicato, é só votar!
Caso você ainda não seja associado, aproveite a oportunidade e preencha a ficha de filiação que
teremos também disponível em todas as urnas!

Nota de Pesar

Recebemos com imensa tristeza, na manhã dessa quarta-feira, a notícia do falecimento da cantora
Gal Costa, que faleceu aos 77 anos.
Gal é parte de uma geração de ouro da música popular brasileira, e mesmo em meio a tantas e
tantos artistas atingiu grande destaque, sendo considerada uma das maiores vozes da nossa música.
Muitos de nós fomos embalados em nossos momentos de tristeza, de alegrias, de sonhos, de
amores, de luta e de liberdade pela voz suave e ao mesmo tempo potente de Gal.
Fica aqui nossa singela homenagem a essa grande artista, que seguirá viva através de sua arte

Gal Costa, Presente!
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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