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O

governo de Bolsonaro e Mourão é um governo de fascistas a serviço de
generais e banqueiros inimigos do povo, da justiça
social e da soberania nacional. O objetivo central é jogar o máximo peso da crise
econômica do Capitalismo
sobre a classe trabalhadora. Para isso o caos social é implementado como
projeto de país, enquanto
os de cima lucram e os de
baixo morrem. Os acenos
antidemocráticos
desta
turma demonstram que
estão dispostos a tudo para
perpetuar no poder um governo impopular. Derrotar
Bolsonaro e o bolsonarismo
é uma tarefa central há
quatro anos, e continuará
sendo mesmo após o término de seu governo.
A nova direção executiva do Sintufrj foi eleita
com base em uma carta-programa que tem a luta,
com a mobilização e organização dos trabalhadores
e trabalhadoras, como eixo
principal.
Acreditamos
que impulsionar e unificar
as lutas no país é o único
caminho para enfrentar os
interesses do capital financeiro que controla o país. É
a organização dos de baixo, com sua força em movimento, que poderá impor a
conquista de direitos pelos
trabalhadores, trabalhadoras e a juventude.
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MANDATO

Resolução política da direção
executiva do Sintufrj sobre as eleições
Com a aproximação das
eleições presidenciais deste ano, há uma tendência
cada vez maior à canalização das lutas para o terreno eleitoral. Nossas esperanças de uma vida melhor
(ou menos pior) passam a
ser buscadas não mais nas
lutas, mas num voto em 2
de outubro. Assim, a última plenária da FASUBRA
deliberou pelo apoio a Lula
(PT), em uma decisão por
maioria de votos que na
visão de nossa direção executiva poderia ter contado
com maior debate prévio
nas bases para orientar os
delegados e delegadas. Isso
em meio a nossa campanha
salarial, novo corte de verbas na educação e ameaças
de cobrança de mensalidades nas universidades.

A carta-programa eleita pela nossa categoria
com a nova diretoria executiva do Sintufrj defende
a independência política
de qualquer governo e a
construção de uma alternativa política da classe
trabalhadora. Uma alternativa política que rompa
com o legado jurídico-econômico do golpe institucional de 2016, que revogue
as contrarreformas desde
os governos anteriores,
que coloque o país nas
mãos dos trabalhadores e
trabalhadoras que constroem toda sua riqueza.
Há entre nós diferentes análises sobre o que
fazer no primeiro turno
das eleições presidenciais. Alguns defendemos
pré-candidaturas de es-

querda que reivindicam
a construção de alternativas políticas da classe
trabalhadora: Leonardo
Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia
(Polo Socialista Revolucionário). Outros acreditamos que o voto em Lula
já no primeiro turno faz
parte do caminho necessário para derrotar o projeto de Bolsonaro.
Esta diversidade não
impede o que é o principal: durante todo o período eleitoral os coordenadores e coordenadoras da
nova direção estarão todos juntos priorizando as
lutas de nossa categoria.
A participação individual
de cada um em pré-campanhas e campanhas eleitorais é livre e democráFoto: Renan Silva

FORA BOLSONARO é o foco da luta contra as ameaças golpistas do presidente genocida

tica, como também será
a divulgação e cobertura
jornalística desta pauta
pelos meios de comunicação do Sintufrj.
Sobre o debate da conjuntura eleitoral junto à
categoria, tomaremos as
seguintes medidas ao longo
de julho e agosto:
1
Apresentar nas
edições do jornal e redes
do Sintufrj as propostas
programáticas das pré-candidaturas majoritárias do campo de esquerda e comprometidas com
a classe trabalhadora. Os
temas serão: Programa de
Governo, Saúde (com foco
nos hospitais universitários), Educação (com foco
na educação Superior) e
Serviço Público.
2 Lançar edital para
inscrição de pré-candidaturas proporcionais da comunidade universitária, com
temas predeterminados
pela Direção Sindical, para
debate nas redes e jornal.
3 Assembleia da categoria para debate do tema.
(Data a ser definida)
4 Ter como foco a luta
pela garantia do Processo
Eleitoral e contra as ameaças golpistas de Bolsonaro.

Diretoria Executiva - Sintufrj
de luta pra categoria
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