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A LUTA INTERNACIONAL DA 

CLASSE TRABALHADORA 

Vivemos um momento de crise profunda e 
estrutural do capitalismo em que forças 
produtivas (o trabalho humano) vem sendo 
destruidas  sem retorno. 

A automatização, robotização e informatização 
sem a necessária diminuição da jornada de 
trabalho, leva por um lado, ao crescimento 
cada vez maior do desemprego estrutural. 

A crise econômica é parte desta crise estrutural 
e sistêmica que se aprofunda desde a década 
de 70, com picos nos anos 1980,2000 e 2008 e 
seu epicentro muda de região ou países. 

Neste momento Alemanha e Reino Unido 
revelam quedas na produção industrial e a 
China divulga que sua produção caiu para o 
ritimo mais lento em 17 anos. 

Somadas as dívidas de governos, empresas e 
famílias, somam 250 trilhões de dólares, o 
equivalente a 320% do PIB Global. 

A guerra por hegemonia econômica entre EUA 
e China só aprofunda a crise econômica que é 
a base para as crises políticas que se 
espalham. Exemplo:- Inglaterra com o impasse 
do Brexit; Itália com a renuncia do primeiro 
ministro e na Alemanha com a queda de 
popularidade de Ângela Merchel. 

O Capital e seus agentes (patrões e governos) 
tentam manter a taxa de lucro, achatando 
salários ou diminuindo a renda dos 
trabalhadores e retirando direitos e conquistas 
históricas dos mesmos. 

A desregulamentação do trabalho com o fim 
dos encargos sociais, contratos precários e 
temporários, Reformas da Previdência e 
Trabalhista ocorrem em todo mundo. 

A reação da classe ainda está longe de se 
colocar a altura dos ataques que são 
desfechados sobre os trabalhadores (as), mas 
cresce e se diversifica em todas as regiões do 
mundo. 

O fenômeno da imigração cresce e 
consequentemente acirrando o ódio da 
extrema direita xenófoba, que se reorganiza 
em vários países. 

1) POR UM MUNDO SEM FRONTEIRAS E 
PELA AUTONOMIA DOS POVOS. 
2) PELA PALESTINA LIVRE E PELOFIM DO 
ESTADO DE ISRAEL. 
3) CONTRA QUALQUER INTERVENÇÃO 
ESTRANGEIRA NA VENEZUELA. 
4) PELA RETIRADA DAS TROPAS DA 
ARÁBIA SAUDITA DA SÍRIA E DO IEMEM. 
5) INTENSIFICAR A LUTA POR UMA 
SOCIEDADE SOCIALISTA. 
6) É HORA DE DEFENDER A REVOLUÇÃO. 

 

A CLASSE TRABALHADORA NO 

GOVERNO BOLSONARO 

É HORA DE DAR UM BASTA E EXPULSAR 
ESTE GOVERNO ENTREGUISTA QUE 
DESTROI O PAÍS. 

Em meio à crise mundial do capitalismo, temos 
hoje no Brasil um governo de extrema direita 
que entrega nosso país ao capital internacional 
e destrói o que temos de mais importante. 

Eleito a partir da desilusão popular com o PT, 
se apresentando como o “novo”, Bolsonaro já 
causou danos irreparáveis. 

Já tirou direitos históricos dos trabalhadores 
com a Reforma Trabalhista e, com a conivência 
das grandes Centrais Sindicais e governadores 
de todos partidos, esta aprovando a da 
Previdência. 

Nestes oito meses aumentou em muito a 
pobreza, o desemprego e a desigualdade 
social. Não há mais limites no tamanho das 
terras a serem vendidas aos estrangeiros, além 
das estatais mais importantes do país estão 
sendo entregues ao capital estrangeiro. 

Cortes de verbas sufocam a EDUCAÇÂO, 
principalmente as Universidades, a Ciência e 
Tecnologia, Saúde e outras. 

Bolsonaro incita a violência contra os LGBTS, 
negros, nordestinos, mulheres, indígenas e 
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investe contra a preservação do meio 
ambiente, dando sinal verde a derrubada e as 
queimadas criminosas, como da floresta 
Amazônica, gerando inclusive uma crise 
internacional de consequências desastrosas 
para o país. 

Intensifica a reação popular. É hora de 
derrubar este governo ou ele destrói e entrega 
nosso país. Sua impopularidade cresce e 
centenas de milhares, já foram as ruas, fizeram 
panelaços em todo o país contra Bolsonaro, 
em defesa da EDUCAÇÃO e da AMAZONIA. 

FORA BOLSONARO e claro o seu 

Vice – Mourão. 

1) SÓ A LUTA DE MASSAS DA CLASSE 
TRABALHADORA NAS RUAS E A CONSTRUÇÃO 
DA GREVE GERAL (verdadeira) SERÃO 
CAPAZES DE DERROTAR A REFORMA DA 
PREVIDENCIA E TRABALHISTA, 
INVIABILIZANDO ESTE GOVERNO E TODOS OS 
DEMAIS ATAQUES QUE VIRÃO. 
2) CONSTRUIR A GREVE GERAL. 
3) BRUMADINHO, NUNCA MAIS. Foi um 
crime socioambiental de acidente de trabalho 
contra o conjunto dos trabalhadores da mineração, 
rurais e ribeirinhos, pescadores, etc., que 
assassinou o nosso povo. 
4) EM DEFESA DA AMAZONIA e de todas as 
nossas florestas e áreas de proteção ambiental. 
5) PELO RETORNO DO BRASIL AO PACTO 
DA IMIGRAÇÃO DA ONU. 
6) EM DEFESA DE TODOS OS IMIGRANTES 
QUE CHEGAM AO NOSSO PAÍS. 

7) EM DEFESA DO EMPREGO. Por um plano 
emergencial de geração de emprego, com direitos e 
salários dignos. 
8) REVOGAÇÃO DA REFORMA 
TRABALHISTA, PREVIDENCIA E DA LEI DE 
TERCEIRIZAÇÕES, DEFESA DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E NÃO A CARTEIRA DE TRABALHO 
“VERDE E AMARELA”, SEM DIREITOS. 
9) CONTRA AS PRIVATIZAÇÕES E A 
ESTATIZAÇÃO. 
10) DEFESA E VALORIZAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL 
E MUNICIPAL, COM ESTABILIDADE. 
11) DEFESA DOS POVOS NATIVOS: Proteção 
aos povos originários e sua cultura e demarcação 
de todas as terras indígenas e quilombolas. 
12) REFORMA AGRÁRIA sem indenização do 
latifúndio e agronegócio, com controle dos 
trabalhadores e defesa da agricultura familiar. 
13) PELA AUTONOMIA DA FUNAI. 
14) NÃO À CRIMINALIZAÇÃO DAS LUTAS E 
LUTADORES. Pela revogação da “Lei anti-terror”. 
15) PELA DEFESA DA EDUCAÇÃO E 
AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. 
16) RETOMADA DOS INVESTIMENTOS EM 
SAÚDE, EDUCAÇÃO, MORADIA E SANEAMENTO 
BÁSICO. 
17) PELO DIREITO DE ORGANIZAÇÃO E 
GREVE E EM DEFESA DAS LIBERDADES 
DEMOCRÁTICAS. 
18) SUSPENSÃO E AUDITORIAIMEDIATA DO 
PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA. 
19) NÃO Á CORRUPÇÃO: PUNIÇÃO E 
CONFISCO DOS BENS DE TODOS OS 
CORRUPTOS E CORRUPTORES.  
20) CONTRA OS ATAQUES À ESTRUTURAL 
SINDICAL. 

 

Assinam a tese:- Magno de Carvalho Costa – ECA, Neli Maria Paschoarelli Wada – HRAC/Bauru, Solange Conceição Lopes – SAS, Givanildo 

Oliveira dos Santos – HU, Alexandre Pariol Filho – Faculdade de Direito, Rosane Meire Vieira – HU, Claudia Carrer Pereira – HRAC/Bauru, 

Luis Ribeiro de Paula Junior – SCS Ribeirão Preto, Adigio Antonio de Oliveira – PUSP / Ribeirão Preto, Waldegiso Galvão de Albuquerque – 

Escola de Aplicação, Zelma Fernandes Marinho – ICB, Daniel Candido dos Santos – PUSP/São Carlos, Diego Jesus Talarico Ferreira – 

ICMC/São Carlos, Allan Eleutério de Mello – PUSP/Piracicaba, Ony Rodrigues de Campos – ESALQ/Piracicaba, Carlos Alberto Veríssimo – 

ESALQ/Piracicaba, Alessandra Pontual da Silva – Instituto de Química, André Luis Orlandin – PUSP/Ribeirão Preto, Anibal Ribeiro Cavali – 

Faculdade de Direito, Antonio de Padua Lima de Sousa – CEPEUSP, Zelito Souza Santos – CEPEUSP, Ricardo Nogueira Pimentel – 

HRAC/Bauru, Luis Claudio Nicodemo – FOB, Claudinei Candido Scarpin de Souza – PUSP/Bauru, Evandro Braviera – PUSP/Bauru, Vitor 

José Belchior – FCF, Vitor Jose do Amaral Alves – EEL, Maicon Barbosa da Silva – EEFE, Marco Antonio da Silva – POLI, Tania Del Nero – 

MAE, Carlos Pedroso – ICB, Antonio Carlos Diniz Quintino – Pró Reitoria de Extensão e Cultura, Paulo Roberto Costa – 

FMVZ/Pirassununga, Maria Rosa Alberto – Aposentada da Geociências, Nair Maria Pereira – Aposentada da Faculdade de Odontologia, 

Antonio de Padua Lima de Souza – CEPEUSP, Benedito Vitorino – Aposentado da ECA, Jaime Araujo Gonçalves – Instituto de Psicologia, 

Manoel Spildora Munhoz – CEPEUSP, Vanessa Regina Teixeira Ramos – HU, Robson de Paula Araujo – PUSP/Ribeirão Preto, Dulce Helena 

de Brito – Aposentada da FMRP, Marcos Geraldo da Costa – PUSP/Ribeirão preto, Paulo Cesar Teixeira Barbosa – PUSP/RP, João 

K.Kajiwara – FMRP, Samuel Filipini – FMRP, Danilo Alberto dos Santos – PUSP/RP, Thiago Bruleni – PUSP/RP, Rita de Cassia Ribeiro – 

FFCL-RP, Roberto Carlos Lopes – PUSP/RP, Maria Elisa Ferreira Oliva – FFCL/RP.   
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EM DEFESA DA EDUCAÇÃO, DE 

EMPREGOS, DA APOSENTADORIA E 

DOS DIREITOS SOCIAIS E 

TRABALHISTAS. 

O Brasil está sob ataque de um governo de 
extrema direita que pretende destruir direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários, 
conquistados pela classe trabalhadora em 
muitos anos de luta.  Esse governo segue à 
risca o programa de desmontes exigido pelo 
capital financeiro e a economia brasileira dá 
sinais de caminhar novamente para a 
recessão. O quadro social é gravíssimo: mais 
de 13 milhões de desempregados, quase 30 
milhões de pessoas subocupadas, crescimento 
da pobreza extrema, retorno do Brasil ao mapa 
da fome e completa falta de perspectivas, 
entre outras mazelas, agravam o quadro de 
violência, insegurança e barbárie social. Além 
de não adotar medidas que incentive a 
atividade econômica com distribuição de 
renda, o governo Bolsonaro aprofunda o ajuste 
fiscal que impede os investimentos do Estado, 
a exemplo do corte de verbas para a educação 
e no desmonte das políticas sociais, como a 
deforma da previdência criminosa contra o 
povo trabalhador. 

A rigor, a extrema direita busca desmontar as 
políticas fundamentais para garantir a 
dignidade da pessoa humana, principalmente 
dos mais pobres, desmontar o Estado a fim de 
entregar o patrimônio público e as riquezas 
naturais para o capital financeiro. 

Nesse cenário de ataques aos direitos sociais, 
previdenciários e trabalhistas, cabe a classe 
trabalhadora e os setores populares e 
progressistas se concentrar na defesa dos 
direitos sociais garantidos na Constituição de 
1988; na defesa da valorização social do 
trabalho e da previdência pública e solidária; 
dos investimentos do Estado na educação e 
saúde, na defesa do meio ambiente e demais 
políticas públicas; na defesa de investimentos 
públicos na infraestrutura social do país, com 
capacidade para gerar os milhões de 
empregos necessários ao nosso povo. 

Indignados com as declarações dos 
sucessivos ministros da Educação da extrema 
direita, e principalmente com os cortes no 
orçamento da educação e da pesquisa, a 
juventude e os trabalhadores da educação, em 
conjunto como vários setores da classe 
trabalhadora, realizaram grandes 
manifestações em todo o país, multidões de 
estudantes, pais de alunos e trabalhadores e 
trabalhadoras tomaram ruas e praças numa 
das maiores manifestações sociais dos últimos 
anos.  

Nos últimos dias a agenda em defesa do meio 
ambiente também ganhou as ruas com 
manifestações em defesa da floresta 
amazônica e contra os ataques promovidos 
pelo governo Bolsonaro ao meio ambiente. 

A reforma da previdência, aprovada na câmara 
dos deputados e em tramitação no senado 
federal é o maior ataque já desferido contra a 
classe trabalhadora, além de fragilizar ainda 
mais a economia brasileira.  

Por isso, é necessário unir o povo – a classe 
trabalhadora, a juventude e os setores médios 
– e barrar a aprovação da reforma da 
previdência. Para isso acontecer devemos 
intensificar o esclarecimento e convencimento 
das categorias organizadas e também o 
diálogo com a população através de atividades 
de mobilização e conscientização nos locais de 
trabalho e de moradia, que resultem em uma 
grande greve geral antes da votação da 
reforma da previdência no Senado Federal. Ao 
mesmo tempo, devemos denunciar os 
deputados que aprovaram a reforma da 
previdência e pressionar os senadores para 
rejeitar o texto aprovado na câmara dos 
Deputados.  

A ofensiva contra as classes trabalhadoras no 
Brasil (contrarreforma trabalhista, terceirização 
generalizada, redução da massa salarial, 
desemprego, informalização, etc.) tem como 
consequência imediata a fragilização e 
precarização do trabalho. O crescimento do 
desemprego, (12,4%), da taxa de 
subocupação, que atinge aproximadamente 
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25% da População Economicamente Ativa 
(PEA). Ou seja, 28,3 milhões de trabalhadores 
em situação de subocupação ou desocupada. 
Acrescente-se a isso, cerca de 4,8 milhões de 
trabalhadores desalentados, que não possuem 
perspectivas de ocupação remunerada. Além 
desses, nada menos que 30 milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores estão em 
atividades por conta própria, geralmente na 
informalidade e na desproteção. Este quadro 
indica que existe uma importante parcela das 
classes trabalhadoras alijadas da 
representação sindical, colocando novos 
desafios para a organização sindical.  

Nesse sentido, os trabalhadores devem se 
antecipar ao debate da reforma sindical e 
desenvolver um novo modelo sindical que 
substitua a unicidade sindical pela UNIDADE 
SINDICAL, construindo um sindicalismo por 
ramo da atividade econômica 
independentemente da forma de contratação 
dos trabalhadores, com ampla democracia 
sindical como principal instrumento para a 
construção da necessária unidade sindical. 

Finalmente cabe lembrar que esse governo de 

extrema direita trata-se de um governo atípico, 

diferente de outros governos de direita no 

Brasil. Bolsonaro se fortalece por meio da 

polarização, não pela construção de uma 

narrativa de consenso, ou seja, a bases para 

um projeto de hegemonia. Governa para 

dividir, e dividir para governar, assim procura 

consolidar sua base reacionária, sem a 

preocupação de ceder algum ponto para 

outros setores diferentes do que o apoio no 

momento, para isso amplia o ódio contra os 

que se opõe a sua agenda entreguista e contra 

os trabalhadores. 

A questão central desse governo e a 

destruição pura e simples dos instrumentos 

concretos de manifestação da soberania no 

país, com vistas a atender às demandas dos 

EUA e da oligarquia financeira.  As empresas 

públicas estratégicas, as reservas minerais, as 

reservas energéticas, os sistemas nacionais de 

logística são os alvos prioritários do executivo, 

inclusive com apoio da maioria no parlamento 

e no judiciário.  

Paralelo a destruição da soberania, o governo 

e a maioria no Congresso atacam os direitos 

sociais, trabalhistas e de organização da 

classe trabalhadora. 

Bolsonaro não age orientado por uma agenda 

própria, ele opera os interesses estrangeiros, 

em especial estadunidenses, é portanto um 

governo lacaio do imperialismo yanque, um 

governo antinacional.  

Na dimensão econômica e social é ultraliberal, 

pretende dilapidar o patrimônio público 

(agenda de desinvestimento e privatizações) e 

responder aos interesses de acumulação do 

setor financeiro-especulativo, neste sentido é 

um antipopular.  

Na agenda dos costumes, de maneira jocosa, 

imoral e criminosa, enfrenta ideologicamente 

os setores democráticos, procura desmantelar 

os sistemas de garantias de direitos e abre 

conflito aberto com todo e qualquer 

personalidade, instituição ou projeto que lhe 

oponha, assim é um governo autoritário, 

antidemocrático.  

Em síntese é um governo associado e 

subalterno aos EUA, reacionário nos 

costumes, autoritário na condução política e 

ultraliberal na agenda econômica.  

Neste sentido, a agenda de resistência dos 

setores de oposição real ao governo, deve 

assumir a defesa da soberania, da democracia 

e dos direitos como prioridades máximos do 

processo de resistência do povo brasileiro. 

 

 

 

 

Assinam: Vera H. Monezzi (ICB), Marcelo Cardagi (IB), 

Rafael Borguin (FMVZ), Edison Miranda (ICB), Ricardo 

Martins (FMVZ), Ana Paula (ICB), Leandro da Silva (IB), 

Carmen Moreno (ICB), Marilia Oliveira (ICB), Renato 

Augusto (ICB), Dourival Mascarenhas (ICB), Gisela R. 

Terçalioli (ICB), Jose Brasilino (IB), Luca H. Pusceddo (IB), 

Paulo Diaz (IB), Felipe Faria Camargo (FMVZ), Amanda 

Capel (FMVZ), Eude Santos (FMVZ), Bernardo G. Dias 

Taniguti (FMVZ), Beatriz V. Freire (IB), Gustavo Guedes (EE).  
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Enfrentar o imperialismo norte-

americano e responder à 

extrema-direita com a 

organização internacional dos 

trabalhadores pelo socialismo. 

1) Estamos há mais de uma década da grande 
crise econômica que estourou em 2008, 
precipitada com a queda do gigante financeiro 
Lehman Brothers nos EUA. As consequências 
dessa grande crise se arrastam em 
depressões econômicas que afetam inúmeros 
países no mundo e tem reconfigurado a 
geopolítica global e o próprio equilíbrio dos 
poderes em cada país, criando uma “crise 
orgânica” mundial. 

O populismo de direita e de extrema-
direita se fortalecem em vários países do 
mundo, em uma tentativa violenta da 
burguesia descarregar a crise nas costas dos 
trabalhadores com a aprovação de medidas de 
austeridade e reformas econômicas. A eleição 
de Donald Trump nos EUA é a expressão mais 
sintomática desse processo. 

Ao mesmo tempo, fenômenos de 
resistência e de luta de classes - como os 
coletes-amarelos na França, o movimento 
internacional de luta das mulheres, as greves e 
mobilizações na Argélia, Haiti, Porto Rico, 
Coréia do Sul e a volta do socialismo no 
imaginário das pessoas - demonstraram que a 
classe trabalhadora e as massas populares 
não vão aceitar passivamente esse ônus. 

Nas eleições prévias da Argentina 
(chama de PASO), a população deu um voto 
de castigo contra o governo Macri e seus 
ajustes. A votação massiva na chapa de 
Alberto Fernandez e Cristina Kirchner foi muito 
mais um voto de rechaço ao governo Macri do 
que um voto entusiasta no peronismo, que 
também tem seus desgastes importantes. 
Também consolidou-se como 4ª força nas 
eleições argentinas a Frente de Esquerda e 
dos Trabalhadores – Unidade (FIT-U), 
encabeçada pelo PTS (organização irmã do 
MRT) e comporta também pelo Partido Obrero, 
pela Izquierda Socialista, MST e PSTU/LIT. 
Um pólo de independência de classe, 
anticapitalista e socialista para combater Macri, 

 
 

 

o FMI de forma independente do peronismo. 
 

 Reconhecemos que a luta dos 
trabalhadores da USP é parte da luta dos 
trabalhadores de todo o mundo contra a 
exploração capitalista! Pelo 
Internacionalismo da classe trabalhadora. A 
classe trabalhadora é uma só e sem 
fronteiras, e a luta dos trabalhadores de 
todos os países também é nossa luta! Que 
a crise seja paga pelos capitalistas! Por 
uma sociedade sem classes, exploração e 
opressão! Por um governo de 
trabalhadores de ruptura com o capitalismo 
rumo a uma sociedade comunista! 

2) Diante da crise econômica e da decadência 
estratégica da hegemonia norte-americana no 
mundo, as grandes potências disputam o 
mercado global e os frutos da espoliação sobre 
os demais países. As guerras de rapina e as 
intervenções das potências norte-americana, 
europeias, Rússia e China estão a serviço de 
submeter os povos dos países semicoloniais e 
roubar nossas riquezas para os lucros de sua 
burguesia.  

Enquanto destroem países inteiros com 
guerras, fome, doenças e invasões, os 
governos dessas mesmas potências permitem 
a morte de milhares de refugiados e imigrantes 
nas mãos de traficantes, nos perigos das 
travessias clandestinas ou em campos de 
concentração. Além da rapina da guerra, pela 
via do FMI, os países imperialistas suas 
burguesias amarram o futuro dos países 
semicolônias na teia da Dívida Pública, que é 
uma dívida ilegal, ilegítima e fraudulenta! 

A América Latina entrou no olho desse furacão 
com as medidas protecionistas e xenófobas de 
Trump nos EUA e com o giro à direita no 
governo dos países latino-americanos. Esse 
avanço imperialista tem o seu ponto-chave no 
desfecho do futuro da Venezuela, em que os 
EUA disputam com China e Rússia o controle 
sobre os recursos e a localização estratégica 
do país com a maior reserva de petróleo bruto 
do mundo para dar seguimento a espoliação 
imperialista. É nesse terreno, onde China e 
EUA competem cada vez mais 
agressivamente, que a União Europeia avança 
para se colocar como terceira força firmando 
um acordo com o Mercosul que significará um  
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novo salto na semi-colonização do Cone Sul 
prometendo potencializar seu atraso e sua 
dependência. 

 Repudiamos o muro de Donald 
Trump na fronteira com o México! Abaixo 
os campos de concentração e centros de 
detenção para imigrantes e refugiados da 
nos Estados Unidos e Europa. Somos 
todos clandestinos! Pela abertura de todas 
as fronteiras! Abaixo a tentativa de golpe e 
intervenção imperialista em na Venezuela, 
em defesa da soberania do povo 
venezuelano para que os próprios 
trabalhadores acertem suas contas com 
Maduro e sua burguesia nacional! Pelo não 
pagamento da Dívida Pública! 

 Todo apoio a luta do povo palestino 
contra o sionismo do Estado ilegítimo e 
assassino de Israel! 

 Rechaçamos o acordo União 
Europeia – Mercosul assinado por 
Bolsonaro que serve aos interesses 
imperialistas aprofundará a dependência 

 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 

Enfrentar Bolsonaro, Moro Maia 

e o centrão para impor um 

governo de trabalhadores rumo 

ao socialismo 

1)O golpe institucional de 2016 orquestrado 
pelos setores da burguesia nacional junto do 
imperialismo dos EUA teve como objetivo 
descarregar a crise nas costas dos 
trabalhadores, sendo a Lava-Jato instrumento 
desse golpe. A prisão arbitrária de Lula, o 
impedimento de sua candidatura e o roubo do 
voto de milhões do NE pelo TSE foram 
continuidade do golpe, do autoritarismo 
judiciário e da tutela dos militares, e o que 
garantiu a vitória de Bolsonaro. 

2) A aprovação da reforma da previdência na 
câmara fortaleceu o governo que lançou 
ataques ainda mais profundos à educação, 
com mais cortes às universidades federais e o 
lançamento do projeto Future-se que 
aprofunda a privatização das universidades. 
Esse ataque somado a projetos como escola 
sem partido e a perseguição ideológica nas 
universidades e nas escolas quer impor uma 
derrota à juventude que nos dias 15 e 30 de 
maio se levantou em luta pelo direito de 
estudar sem trabalhar até morrer.  

  

Bolsonaro também lançou novos 
ataques como a MP 881, chamada de MP da 
Liberdade Econômica, uma 2ª Reforma 
Trabalhista que amplia o trabalho ininterrupto 
aos domingos e fortalece os contratos de 
trabalhos precários. O pacote “anti-crime” de 
Moro visa aumentar a repressão policial sobre 
a juventude, os negros, trabalhadores e os 
mais pobres. As queimadas de latifundiários na 
região amazônica, para mostrar serviço à 
Bolsonaro, demonstram que esse governo e os 
capitalistas estão dispostos a devastar o que 
estiver no caminho, sejam os trabalhadores, a 
juventude, as lideranças indígenas ou mesmo 
a própria natureza, para saciar a sede de lucro 
dos capitalistas. 

 Abaixo a Reforma da Previdência e a 
MP 881! Revogação da Reforma Trabalhista 
e da “PEC do fim do mundo”! Contra a 
terceirização, pela efetivação imediata de 
todos os terceirizados, sem necessidade de 
concurso público! Pelo fim da lei anti-
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terrorismo e repressão aos movimentos 
sociais e esquerda! Justiça à Marielle, por 
uma investigação independente, o Estado é 
responsável!  

Bolsonaro, agronegócio e G7: tirem as mãos 
da Amazônia! Por uma Assembleia 
Constituinte Livre e Soberana, para que não 
apenas mudem os jogadores, mas sim as 
regras do jogo e, nela poder debater como 
lutar para impor uma reforma agrária radical 
que desmantele o latifúndio no país; garantir a 
defensa e a autonomia dos povos originários 
indígenas e quilombolas; garantir a estatização 
sem indenização das grandes empresas do 
agronegócio, e que estas sejam controladas 
pelos trabalhadores. 

 Repudiamos o Escola Sem Partido e 
o Future-se. Por uma escola sem censura!  

3) PT e PCdoB, que dirigem as maiores 
centrais sindicais (a CUT e a CTB e também a 
UNE, União Nacional dos Estudantes) fizeram 
de tudo para separar as lutas dos 
trabalhadores da juventude, conduzindo os 
trabalhadores a derrota e possibilitando o 
fortalecimento dos ataques a educação com o 
projeto Future-se do governo, uma privatização 
em larga escala do ensino público superior. A 
convocação de atos espaçados e sem a 
preocupação de unificar com a juventude se 
mostrou inofensiva para combater todos os 
ataques e derrotar a reforma da previdência. 

Esses partidos demagogicamente 
fingem atuar no parlamento como uma 
oposição responsável. Mas o PCdoB apoiou 
Rodrigo Maia, o articulador da reforma, para a 
presidência da câmara. No poder, os 
governadores do PT e do PCdoB lançaram 
uma carta em defesa de uma reforma da 
previdência e pela manutenção dos estados. 
No comando das centrais sindicais de massa 
atuam como o freio da luta dos trabalhadores. 
No 14J, dia da greve geral, a CUT, sem 
organizar a base, chamava os trabalhadores 
para ficar em casa quando era preciso um dia 
ativo de lutas. E junto às traidoras UGT e 
Força Sindical mantiveram as negociatas com 
Maia. 

Ao aceitar essa unidade sem programa, 
o PSOL cumpre um papel de encobrir a 
política traidora do PT e da CUT nas centrais 
sindicais, e abre mão da independência de 
classe ao buscar uma frente com a Rede, 
PDT, PSB. O PSTU, que dirige a CSP-

Conlutas, se superou com sua política de 
pintar de vermelho a traição das centrais 
sindicais, como se CUT, CTB, Força ou UGT 
quisessem de fato derrotar a reforma. 

Os parlamentares de esquerda 
comprometidos com a classe trabalhadora 
deveriam colocar seu peso a serviço de 
fortalecer a luta nos locais de trabalho e 
estudo. Pois a verdadeira força que pode 
derrotar Bolsonaro e seus ataques está na 
base da classe trabalhadora em aliança com a 
juventude. Por isso fizemos um chamado aos 
partidos de esquerda pela formação de um 
bloco anti-burocrático de esquerda para fazer 
frente às centrais traidoras. É preciso retomar 
para as mãos dos trabalhadores os sindicatos 
e as centrais sindicais.  

Há anos combatemos as posições sindicalistas 
que buscam separar a luta dos trabalhadores 
da USP da política nacional e internacional, 
como faz o Coletivo Piqueteiros e Lutadores, 
que no final das contas defenderam, junto ao 
PSTU e a Transição Socialista, o golpe 
institucional. Esta posição foi derrotada pelos 
trabalhadores da USP em assembleia, com 
protagonismo na batalha dada pelo MRT na 
luta por uma posição de independência de 
classe. Mesmo setores do PSOL na categoria, 
como o MES (corrente de Sâmia Bomfim), 
defenderam naquele momento a política de 
"Lava Jato até o final" que só pode ir contra os 
trabalhadores, pois permitiu ao judiciário 
avançar no uso de medidas autoritárias, como 
a prisão coercitiva, delações premiadas, prisão 
em segunda instância.  Hoje, vemos no PSOL 
se calando sobre a política traidora das 
centrais, enquanto seguem tanto com o PT 
quanto com partidos golpistas e apoiadores de 
Maia buscando construir uma "oposição 
democrática" que já se mostrou impotente para 
combater os ataques, ao invés de usar seu 
espaço no parlamento para dar voz a uma 
alternativa dos trabalhadores impulsionando a 
luta extra-parlamentar. 

 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 
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A ofensiva dos capitalistas contra os 

trabalhadores demonstra, mais uma vez, como 

todas as nossas conquistas parciais, dentro 

desse sistema, são frágeis e estão sempre em 

risco. Nesse momento, de crise da economia 

capitalista, os burgueses e seus governos, de 

diferentes cores (tanto os supostamente de 

esquerda quanto os declaradamente de direita) 

buscam aprofundar o grau de exploração do 

conjunto da classe trabalhadora. As 

contrarreformas que estão em curso no Brasil 

se inserem nesse quadro. A reforma 

trabalhista aprovada ainda no governo Temer, 

que flexibiliza ainda mais as relações de 

trabalho, e agora a reforma da previdência, 

que vem sendo discutida há anos e que foi 

aprovada na câmara dos deputados, são parte 

desse projeto. 

Essa ofensiva tem encontrado resistência da 

classe trabalhadora, muitas vezes de forma 

dispersa ou semi-espontânea, como 

vivenciamos nos últimos anos. Isso, somado 

às disputas entre os “de cima”, gerou uma 

profunda instabilidade política que persiste, 

com diferentes ritmos, nos últimos anos, da 

qual a própria vitória de Bolsonaro é uma 

expressão. A dificuldade dos governos Dilma e 

depois Temer em aprovar o conjunto das 

reformas exigidas pela burguesia (apesar de 

terem declarado disposição em aprová-las) se 

explica por essa instabilidade política. 

Do nosso ponto de vista, o governo Bolsonaro 

não encerra essa instabilidade, e em alguns 

aspectos até a aprofunda. A aprovação da 

Reforma da Previdência na câmara o 

fortaleceu momentaneamente, mesmo depois 

de muitas trapalhadas e conflitos com os 

demais poderes.  Vale dizer que essa 

aprovação, e com a margem folgada que 

obteve, só foi possível pela ajuda de todos os 

partidos  burgueses, por um lado, e também 

das principais centrais sindicais, por outro, que 

 

 

 

inviabilizaram a resistência e a luta pelos 

trabalhadores, desarticulando-os e facilitando 

para o governo. Na atual conjuntura, contribui 

também para a desorganização dos 

trabalhadores, o alto índice de desemprego 

que pressiona àqueles que estão empregados 

a aceitar calados os desmandos dos patrões e 

seus governos. 

No entanto, consideramos que este 

fortalecimento é apenas conjuntural, pois 

permanece a instabilidade política, os conflitos 

entre frações do governo e do  

Estado, além da efervescência social e do 

acirramento da luta de classes crescentes. 

Apesar do fortalecimento momentâneo do 

governo com a aprovação da reforma da 

previdência, se trata de um governo 

estruturalmente "frágil", no sentido de que a 

tendência é manter e aprofundar a 

instabilidade do regime político. 

Acrescenta-se à essa instabilidade política, a 

análise dos dados econômicos com previsão 

de desaceleração da economia brasileira, sem 

perspectivas de recuperação, e ainda a 

possibilidade de estouro de nova crise 

econômica mundial. Tudo indica que a 

situação econômica seguirá se deteriorando, e 

com isso as condições de vida do conjunto da 

classe, gerando uma situação potencialmente 

explosiva. 

A tendência do regime deve ser de 

recrudescer cada vez mais, aumentando o 

grau de repressão estatal para controlar as 

massas trabalhadoras. Assistimos ao aumento 

e aprimoramento da repressão e dos 

mecanismos institucionais de endurecimento 

das leis, sobretudo a partir de 2013, quando as 

massas foram para as ruas como não se via 

em décadas, o que fez soar o alerta da luta de 

classes para os governos. Tal escalada 

repressiva se estendeu pelos governos 

Para derrotar Bolsonaro e seu projeto de miséria e 
exploração, é preciso superar a estratégia petista 
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subsequentes, até o atual governo Bolsonaro 

em feições cada vez mais ditatoriais. 

Nesse cenário é uma hipótese provável que 

estourem processos de luta da classe, 

possivelmente inclusive "espontâneas" ou não 

organizadas, até mesmo pelo papel de freio 

que as principais organizações de massas 

seguem desempenhando. Lutas “selvagens” 

podem despontar, provavelmente de formas 

complexas e contraditórias, como foi a greve 

dos caminhoneiros, por fora dos sindicatos e 

da institucionalidade. É importante não ter uma 

postura dogmática diante desses episódios 

“não previstos” da luta de classes, esperando 

que aconteçam processos puros e 

idealizados.  

Nada disso implica dizer que será fácil derrotar 

o governo Bolsonaro. Pois em que pese a 

permanência da instabilidade política, uma 

saída positiva para a classe trabalhadora 

nesse cenário depende essencialmente da 

nossa capacidade de intervir de forma 

consciente nesse processo e não repetir os 

erros do passado. Nesse sentido, 

consideramos que o maior erro da esquerda 

no último período foi o de apostar numa 

estratégia que joga todas as nossas 

esperanças para as saídas eleitorais ou para 

as negociatas parlamentares, como fez o PT 

ao longo das últimas décadas. Está cada vez 

mais evidente que esse é o caminho para 

novas e mais profundas derrotas. Não se pode 

esperar nada desse congresso e nem dos 

governos. Portanto, consideramos que nossa 

tarefa é nos prepararmos, e preparar nossa 

categoria, para intervir nas possíveis erupções 

que ocorram da luta de classes, buscando 

superar essa lógica de apostar nas saídas 

institucionais e parlamentares, buscando 

construir uma alternativa dos trabalhadores 

para a superação desse sistema. 

Assinam: 

Amanda Ferreira (ECA), Felipe Cavalheri (SESMT), Felipe Sunaits 

(FFLCH), Gustavo Carneiro (IP), João Borghi (FFLCH) e Reinaldo 

Souza (FE) 
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Combater o desmonte, privati-

zação e o obscurantismo sobre 

as Universidades. Por uma USP 

à serviço dos trabalhadores e da 

população pobre 

1) Após a aprovação da reforma da 
previdência na Câmara, o governo Bolsonaro, 
fortalecido, avançou com seu projeto de 
privatização das universidades públicas. 
Depois de aplicar corte de mais de 30% das 
verbas das universidades federais, o Ministro 
da Educação, Weintraub, apresentou o projeto 
Future-se, que prevê colocar a produção 
nacional de conhecimento científico à serviço 
do capital financeiro internacional. 

Em São Paulo, Doria (PSDB) e a Assembleia 
Legislativa querem avançar mais em romper a 
autonomia universitária das estaduais paulistas 
para dar seguimento ainda mais ofensivo na 
política de desmonte, precarização e 
privatização da USP, Unicamp e UNESP. Para 
isso lançou mão, junto ao PSL de Bolsonaro, 
de uma CPI das Universidades públicas 
paulistas, para avançar no controle ideológico 
e financeiro da universidade. Essa CPI, com a 
desculpa de investigar o uso de verbas e 
irregularidade nos gastos, avançou 
recentemente no controle ideológico, na 
melhor tradição da ditadura militar. Na sanha 
por aumentar o patrulhamento ideológico a 
CPI, através de um ofício de deputado do PSL, 
exigiu da reitoria da USP a listagens de 
eventos e organizações políticas para, assim, 
mapear e perseguir estudantes, funcionários e 
professores. Além disso, a deputada do PSDB 
Carla Morando, solicitou as listagens e 
descrição de todas as pesquisas para controlar 
o que se pesquisa e estuda na universidade, 
avançando contra o livre pensamento e 
aumentando ainda mais a subordinação da 
pesquisa, além de mirar nas ciências 
humanas, alvo ideológico favorito da direita. 
A reitoria da USP sob comando de Vahan 
Agopyan de forma subserviente indicou para 
as unidades responder à exigência absurda da 
CPI de mapear e expor à repressão os 
estudantes, professores e funcionários que 
tenham pensamento divergente de políticos 
como Bolsonaro e Doria e que não aceitem 
calados os ataques aos direitos dos  

 
 

trabalhadores, das mulheres, dos negros e dos 
LGBTs.  

Para defender a autonomia universitária de 
fato, os reitores deveriam colocar todo o 
aparato das universidades a serviço de uma 
mobilização massiva da comunidade 
acadêmica, liberando as aulas dos professores 
e estudantes e não cortando o ponto dos 
trabalhadores – como fizeram nos dias 15 e 30 
de maio, em que a comunidade acadêmica se 
manifestou massivamente nas ruas contra os 
cortes de Bolsonaro à educação e os 
trabalhadores foram punidos com corte no 
salário. Seriam medidas fundamentais para 
que pudéssemos organizar entre toda a 
comunidade acadêmica uma grande discussão 
sobre os ataques e preparar uma forte 
mobilização capaz de impor uma derrota a 
todos aqueles que querem atacar a autonomia 
universitária.  

A preocupação central de Vahan e dos reitores 
não pode continuar sendo a manutenção dos 
seus salários acima do teto do governador, 
pois a existência desses absurdos super-
salários legitima a demagogia do discurso 
reacionário dos deputados da base do governo 
da ALESP perante a opinião pública para 
encobrir os seus reais interesses em intervir 
nas universidades: torná-la ainda mais elitista 
e inacessível à população. 

2) Desde 2014 foram fechados mais de 3 mil 
postos de trabalho pela reitoria, através de 
PIDVs. A reitoria também desvinculou o 
HRAC, fechou leitos e referenciou o PS do HU, 
desmontou os centros de saúde, as prefeituras 
e as creches, restringiu as políticas de 
permanência estudantil, retirou apoio à 
publicação científica. Em 2017 aprovou os 
Parâmetros de Sustentabilidade que arrocha 
salários e congela contratações por concurso, 
avançando na terceirização e contratos 
precários e temporários de professores. 

Este desmonte operado pela reitoria, sujeitam 
os trabalhadores às jornadas estendidas, 
permitidas pelo Banco de Horas e viabilizadas 
pelo constante assédio moral, aumenta a 
sobrecarga de trabalho e o adoecimento 
ocupacional e induz a ver na terceirização, 
cobrança de mensalidades, financiamento 
privado a única alternativa para a existência da 
USP. É nesse contexto que a reitoria 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 
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apresenta o relatório “USP do futuro”, feito pela 
consultoria da McKinsey, como um guia para 
implementação na USP dos princípios 
apontados pela lei do Marco Legal da Ciência, 
aprovada por Dilma.  

Contra esse projeto de Universidade à serviço 
de garantir a existência de uma burguesia 
decadente, que leva a humanidade à miséria, 
que destroça a natureza e subordina os 
trabalhadores e recursos naturais do país ao 
imperialismo, os trabalhadores da USP 
precisam opor um projeto de Universidade à 
serviço dos trabalhadores e da população 
pobre, uma necessidade que se impõe para 
permitir o desenvolvimento da humanidade. 
Para isso, defendemos um conjunto de 
medidas: 

 Contra o Future-se e a sede de lucro 
capitalista: Não pagamento da dívida 
pública.  
 Mais verbas para Universidades e 
educação pública. 
 Fim do vestibular e estatização das 
Universidade particulares, para que toda a 
juventude possa estudar sem pagar. 
 Em defesa das cotas raciais. 
 Contra a subordinação da USP e do 
conhecimento aos empresários! Revogação 
do Marco Legal da Ciência. 
 Contra a CPI das Universidades, o 
projeto “Escola Sem Partido” e a 
perseguição ideológica à estudantes, 
funcionários e professores! 
 Em defesa da autonomia 
universitária: Dissolução do CO e 
organização de uma Assembleia Estatuinte 
para decidir os rumos da Universidade; Por 
um governo de estudantes, trabalhadores e 
professores com maioria estudantil; 
 Anulação dos Parâmetros de 
Sustentabilidade. Abertura imediata de 
concurso. Efetivação dos terceirizados sem 
concurso; 
 Basta de repressão: anulação de 
todos processos e demissões políticas, 
como de Alexandre Pariol e Givanildo; Pelo 
fim do convênio com a PM  
 Reintegração de Claudionor Brandão; 
 Contra a privatização da saúde e por 
um SUS 100% público, estatal e gratuito. 
Abaixo as Fundações e Organizações 
Sociais (OSS’s)! 
 

 
 

 
 

 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 

Negras e negros devem estar à 

frente da luta contra Bolsonaro, 

as reformas e para que os 

capitalistas paguem pela crise! 

1) O Brasil é o maior país negro fora da África, 
53% da população brasileira se declara negra 
em um pais extremamente racista. O racismo é 
uma forma de opressão criada sob o 
capitalismo para justificar a suposta 
inferioridade dos negros em relação aos 
brancos, servindo no passado para escravizar 
milhões de negros nos dias de hoje ainda 
serve para aumentar os lucros dos capitalistas 
e dividir a nossa classe. No Brasil, a farsa da 
“democracia racial”, diz que não existe mais 
diferenciação entre negros e brancos, ou seja, 
que não existiria mais racismo e viveríamos 
em igualdade de condições entre negros e 
brancos. A realidade mostra o oposto, pois em 
todos os âmbitos da sociedade o racismo se 
expressa com toda força sendo os negros a 
esmagadora maioria das vítimas das chacinas 
policiais, a maioria entre aqueles que ocupam 
os postos de trabalho precários, com menores 
salários e direitos, a maioria entre os 
desempregados e analfabetos.  
  

2) O golpe institucional de 2016 abriu uma 
nova relação de forças entre as classes e 
caminho a ascensão de uma extrema direita 
que quer aprofundar o racismo em uma escala 
ainda maior. Não à toa, um símbolo do avanço 
dessa extrema direita foi o assassinato do 
mestre de capoeira Moa do Katendê, o 
aumento vertiginoso dos casos de agressões, 
feminicídios e transfobia e a impunidade para a 
morte de Marielle, uma ferida aberta do golpe 
institucional. A aprovação da reforma da 
previdência na câmara e a MP 881 é a forma 
de fazer com que sejam os trabalhadores que 
paguem a crise criada pelos capitalistas. Esta 
reforma e ataques recairão com muito mais 
força nas costas das mulheres, dos negros e 
dos indígenas que já vem sendo duramente 
atacados com a reforma trabalhista e a lei de 
terceirização aprovadas por Temer. 
O fortalecimento do Judiciário que sob a 
justificativa de um suposto combate à 
corrupção abriu caminho para os ataques que 
capital estrangeiro e imperialista tanto deseja. 
Foi esse “autoritarismo judiciário” que colocou 
Lula na prisão, atacando o direito elementar da 
população de decidir em quem votar. O Brasil 
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é o 4°país com maior população carcerária 
(sendo mais de 70% negros). O judiciário que 
mantém milhares de presos encarcerados sem 
que sequer tenham sido julgados é o mesmo 
que livrou Bolsonaro de punição por suas 
declarações racistas contra quilombolas, que 
mantém a impunidade e silencio sobre quem 
mandou matar Marielle, que inocentou os 
assassinos de Amarildo e os assassinos do 
músico Edvaldo, morto depois de ter seu carro 
alvejado por mais de 80 tiros enquanto se 
dirigia a uma festa infantil. Bolsonaro e Sério 
Moro querem aprovar um pacote 
supostamente anti-crime para legalizar os 
assassinatos da juventude negra pela polícia. 
Essa mesma justiça mantém encarcerada 
Preta Ferreira, lutadora do movimento por 
moradia, sem qualquer prova que a incrimine, 
numa tentativa de criminalizar os movimentos 
sociais livrando o estado da responsabilidade 
pelos mortos e desabrigados na tragédia do 
edifício Wilson Paes. Essa mesma justiça 
também manteve por mais de um mês presos 
dois jovens atletas negros da comunidade São 
Remo, com falsas acusações. 
  

3) Tampouco podemos nos enganar com a 
estratégia impotente de oposição meramente 
parlamentar a Bolsonaro e ao judiciário racista 
como faz o PT, que durante o seu governo 
aprovou com uma mão a lei de cotas enquanto 
com a outra aumentou de 4 para 12 milhões de 
terceirizados no pais e ocupou militarmente o 
Haiti e hoje está de olho apenas em sua 
candidatura para as eleições de 
2022.  Precisamos superar o limite imposto 
pelas burocracias sindicais da Força Sindical, 
CUT, CTB, UGT que atuam como um freio na 
luta de classes e separam a luta do povo negro 
das lutas econômicas mantendo sua trégua 
com o governo e com os patrões.  
Partindo desses elementos, propomos, como 
resoluções do 7º Congresso de Trabalhadores 
da USP: 
  

 Apoio a todas as resoluções 
aprovadas no III Encontro de Trabalhadoras 
e Trabalhadores Negros do Sintusp. 
 Abaixo os discursos nacionalistas e 
xenófobos contra os imigrantes. 
Reafirmamos todo apoio aos trabalhadores 
imigrantes africanos, haitianos, bolivianos 
e venezuelanos. 
 O fortalecimento e apoio às lutas do 
povo negro contra o racismo no Brasil e 
internacionalmente. Organizar 

trabalhadores e estudantes negros nos 
locais de trabalho e estudo 
 O fortalecimento da Secretaria de 
Negros, Negras e Combate ao Racismo do 
Sintusp na defesa das demandas dos 
negros dentro e fora da universidade na 
perspectiva de unificar as fileiras da nossa 
classe contra a opressão e exploração 
capitalista. 
 A organização dos setores oprimidos 
de forma independente do PT e sem 
depositar nenhuma confiança no judiciário 
racista!! 
  A organização social da classe 
trabalhadora, dos negros e dos setores 
oprimidos com um programa anticapitalista 
e socialista para conquistar as 
reivindicações cruciais dos negros: 
 A igualdade salarial entre negros e 
brancos 
 O fim das chacinas e da violência 
policial! Júri popular, para que os “autos-
de-resistência” sejam julgados pelo próprio 
povo! 
 A efetivação dos trabalhadores 
terceirizados sem a necessidade de 
concurso público 
 A demarcação dos territórios 
quilombolas e indígenas 
 A separação entre Estado e Igreja, 
fundamental para a liberdade de culto e o 
fim da perseguição às religiões de matriz 
africana. 
 Em defesa das cotas raciais rumo ao 
fim do vestibular! 
 Contra o projeto Escola sem Partido e 
pela implementação da lei 10.639 (ensino de 
história da África) em todas as escolas e 
cursos. 
 Por justiça para Marielle! Por uma 
investigação independente 
 Toda solidariedade ao povo de 
Moçambique que teve seu país destruído 
por uma tragédia!! Fora imperialismo do 
continente africano!  
 Liberdade Imediata para Preta Ferreira e 
todos os lutadores por moradia! 

 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 
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Pela organização das mulheres 

e LGBT’s trabalhadoras para 

combater Bolsonaro, o 

capitalismo e o patriarcado 
1) Estamos diante de um governo machista e 
misógino, que lança mão cotidianamente de 
ataques aos negros, mulheres, indígenas e 
LGBT’s. O resultado das declarações de 
Bolsonaro não são cortinas de fumaça diante 
dos ataques econômicos aos trabalhadores. 
Suas declarações se materializam em políticas 
concretas que resultam em aumento da 
violência contra os oprimidos. Só nos primeiros 
meses do governo Bolsonaro foram mais de 
200 feminicídios, sem contar os casos de 
violência doméstica, estupros e assédios. A 
ministra Damares Alves, porta-voz das 
políticas machistas e misóginas de Bolsonaro 
extinguiu os comitês de enfrentamento à 
violência contra a mulher e congelou os gastos 
com a Casa da mulher e políticas de combate 
a violência. Essa mesma ministra que associa 
à violência sexual à falta de calcinhas, que 
defende que mulheres não tenham os mesmos 
direitos que os homens, pois se não 
apanhariam igual a um. 
A reforma da previdência, aprovada na 
câmara, rouba mais anos de trabalho 
sobretudo das mulheres. Os capitalistas não 
pensam duas vezes ao descontar a crise sobre 
nossas costas. As mulheres são mairia entre 
os mais pobres. Todos os anos só no Brasil 
mais de 1.200 morrem por causa da proibição 
do aborto. A cada 1 hora e meia uma mulher é 
vítima de feminicídio e milhares são vítimas de 
violência doméstica. A desigualdade salarial é 
gritante, sobretudo sobre as mulheres negras 
que chegam a ganhar 60% a menos que um 
homem. Além da jornada semanal trabalham 
mais 21 horas por semana só no cuidado do 
lar e dos filhos. O estado se exime da sua 
obrigação de fornecer lavanderias, 
restaurantes e creches públicas. A USP, 
inclusive, fechou creches como a Oeste e do 
HU e diminuiu vagas nas creches que ainda 
permanecem abertas. 
O governo Bolsonaro quer impor que as 
mulheres continuem morrendo por abortos 
clandestinos e, inclusive, sejam obrigadas a 
manter filhos fruto de estupros, anencéfalos ou 
gravidez com risco de morte.  Querem tratar a 
sexualidade e identidade de gênero não-
normativa como doença e/ou depravação,  
 

 

fortalecendo os casos de assassinatos das 
LGBTs, ao mesmo tempo que impedem a 
criminalização da homo e transfobia. 

 Contra a violência de gênero, por um 
plano emergencial de combate à violência 
às mulheres e LGBTs 
 Apoiamos as resoluções do 8º 
encontro de mulheres trabalhadoras da 
USP! 
 Por creches, lavanderias e 
restaurante garantidos pelo Estado! 
 Por Igualdade Salarial, já! 
 Defendemos o direito ao aborto legal, 
seguro e gratuito para acabar com as 
mortes de mulheres por abortos 
clandestinos! 
 
2) As centrais sindicais, como a CUT, dirigida 
pelo PT, e CTB separam a luta das mulheres 
contra a opressão da luta da classe 
trabalhadora contra a exploração. Fazem isso 
por não ver a importância de combater o 
machismo e a ideologia burguesa no seio da 
classe trabalhadora. Operam com essa lógica 
nos sindicatos enquanto seus parlamentares 
rifam as pautas das mulheres e LGBTs em 
troca de favores com a direita 
O PSOL, com parlamentares eleitas a partir de 
pautas feministas, participa da mesma lógica 
ao separar a luta das mulheres contra a 
opressão machista da luta contra a exploração 
capitalista. Ao não apostar na potencialidade 
do movimento de mulheres unido à classe 
trabalhadora e seus métodos de luta, se 
apoiam em saídas parlamentares, reforçando a 
confiança no judiciário autoritário, no STF e na 
lava-jato de Sergio Moro, que já deu mostras 
de que não estão do lado das mulheres e dos 
trabalhadores. 
 Fortalecer a Secretaria de Mulheres 
do Sintusp e a Secretaria LGBT e de 
Diversidade Sexual, buscando organizar 
desde as bases as trabalhadoras efetivas e 
terceirizadas. 
 Construir uma forte unidade do 
conjunto da categoria, homens e mulheres, 
contra a exploração e a opressão dentro e 
fora da universidade. 
  
3) Na USP a expressão mais brutal da 
opressão a serviço da exploração é a 
terceirização. Ganham pouco mais de um 
salário mínimo, recorrentemente sofrem 
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atrasos de salários, assédios e demissões. 
Seu é extremamente lucrativo para os donos  
 
 

 
 

 

das empresas terceirizadas, a maioria ligada à 
burocracia universitária. Não podem usar o 
BUSP, não podem sequer comer nos 
bandejões! 
O desmonte da universidade, em nome de um 
projeto privatista da educação, aumenta os 
assédios sobre os trabalhadores, sobretudo 
sobre as mulheres e os LGBTs. Acrescenta-se 
a isso a imposição do banco de horas que para 
o conjunto da categoria significa jornadas de 
até 10 horas diárias, e que para as mulheres 
se somam à dupla jornada. 
A USP, desde a gestão Zago-Vahan, aliou-se 
a ONU e ao projeto “He for She”, criando o 
escritório USP Mulheres. Sob o comando da 
PSDBista Eva Blay, o USP Mulheres se 
recusou a tratar a situação real das mulheres 
da USP, se limitando a campanhas 
publicitárias de “elas podem ser chefes”, 
fechando os olhos para a situação precária das 
trabalhadoras terceirizadas, das trabalhadoras 
das creches, dos bandejões, da enfermagem. 
O Reitor, em discurso no 8 de março, diz que o 
machismo vai acabar quando os homens 
forem feministas. No entanto, ele é “feminista” 
desde que as mulheres não lutem, por que 
quando lutam são punidas com corte de ponto 
ou até bombas e balas de borracha, como foi 
em 2017 durante a aprovação dos parâmetros 
de sustentabilidade. 
Vimos a potencialidade e a força das mulheres 
nos atos e ações do movimento #EleNão 
contra Bolsonaro e sua pauta machista. Vimos 
a força das professoras municipais contra 
Dória e Bruno Covas e contra a reforma da 
previdência municipal, o SampaPrev. Somos 
metade da classe trabalhadora e somos linhas 
de frente nas principais lutas contra os ataques 
dos patrões e dos governos. 
  

 Rechaçamos o USP Mulheres e a 
tentativa da reitoria e da ONU de cooptar o 
movimento feminista na USP enquanto 
avança na terceirização, no desmonte da 
universidade, aprofundando os assédios e 
a precarização do trabalho, fecha creches e 
restringe o direito a maternidade plena das 
trabalhadoras. 

 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 

A estrutura sindical brasileira. A 

luta contra Bolsonaro e as 

reformas passa pela luta contra 

a trégua da burocracia sindical 

1) Os sindicatos são uma ferramenta de luta 
dos trabalhadores. Essa ferramenta foi uma 
conquista da classe trabalhadora: os sindicatos 
foram criados no século XIX para os 
trabalhadores defenderem seus direitos diante 
dos capitalistas. 

Bolsonaro tentou com a Medida Provisória 
873, que visava retirar o desconto sindical da 
folha de pagamento dos trabalhadores destruir 
os sindicatos como instrumentos de luta dos 
trabalhadores para aprovar ataques como a 
reforma da previdência. Em nome da 
manutenção de seus privilégios, ao invés de 
chamar os trabalhadores a derrubar a MP 873 
e a reforma da previdência, as centrais 
sindicais golpistas como UGT e Força Sindical 
e CUT e CTB, rifaram os direitos dos 
trabalhadores, conduzindo a derrota frente a 
reforma da previdência em troca da queda da 
MP.  Essa situação leva a uma única 
conclusão: para resistirmos aos ataques do 
Bolsonarismo precisamos retirar o sindicato 
das mãos da burocracia e colocar nas mãos 
dos trabalhadores. 

 Reafirmamos as decisões 
congressuais do SINTUSP  

 
2) A estrutura sindical brasileira atrelada ao 
Estado não foi suficiente pra conter os 
trabalhadores. Constituiu-se então, aquilo que 
é conhecido como “burocracia sindical”, 
pessoas da própria classe trabalhadora 
cooptadas pelo Estado que pudessem cumprir 
o papel de frear a luta dos trabalhadores. 
Estas pessoas, ao mesmo tempo, representam 
oficialmente os trabalhadores, agindo como 
“intermediários” nos conflitos entre patrões e 
empregados. 

Grosso modo, o que caracteriza um burocrata 
sindical é o privilégio que ele tem sobre os 
outros trabalhadores (benefícios materiais, não 
trabalhar) e o nível de contenção que ele 
exerce (impede os trabalhadores de lutar, cria 
confusão entre os trabalhadores, defende os 
interesses do governo e dos patrões e não dos 
trabalhadores). O resultado disso é que a 
maioria dos sindicatos no Brasil está hoje nas 
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mãos destes burocratas sindicais e não nas 
mãos dos trabalhadores. 

A maior expressão dessas burocracias 
encontramos nas grandes centrais dirigidas 
pelo PSB, DEM, PSDB e cia. (UGT, NCST, 
CSB e CGTB), tendo a UGT, inclusive, se 
postulado a ser base do governo Bolsonaro. 
Essa traição das centrais sindicais pela via da 
burocratização de suas direções, também se 
expressa na CUT (central sindical dirigida pelo 
PT), na CTB (dirigida pelo PCdoB, partido que 
apoiou a eleição de Rodrigo Maia pra 
presidente da Câmara dos Deputados) e na 
Força Sindical (dirigida pelo Solidariedade), 
que atuam como correias de transmissão da 
estratégia reformista e meramente parlamentar 
de colaboração de classes do PT e PCdoB. A 
traição dessas centrais ficou evidente quando 
elas cancelaram a paralisação geral de junho 
de 2017 e permitiram a aprovação da reforma 
trabalhista. Fica evidente na trégua que essas 
centrais sindicais estão dando ao governo 
Bolsonaro desde o início do ano diante da 
iminência da aprovação da reforma da 
previdência, sem organizar nenhum plano de 
luta, nem construir fortes paralisações nas 
bases das categorias. 

O SINTUSP é filiado à CSP-Conlutas (dirigida 
pelo PSTU). Criticamos a CSP por não 
denunciar o papel de traidor das centrais que 
rifaram os direitos dos trabalhadores mantendo 
as negociatas com Maia em troca de seus 
privilégios. UGT e Força, que não apenas 
defendiam já nos discursos a necessidade de 
uma reforma da previdência, como traíram a 
luta dos trabalhadores na greve geral do 14J. 
PT e PCdoB, que dirigem as maiores centrais 
sindicais, a CUT e a CTB e também a UNE 
(união Nacional dos Estudantes) fizeram de 
tudo para separar as lutas dos trabalhadores 
da juventude, conduzindo os trabalhadores a 
derrota e possibilitando o fortalecimento dos 
ataques a educação com o projeto Future-se 
do governo. E preciso dizer que a convocação 
de atos espaçados e sem a preocupação de 
unificar com a juventude se mostrou inofensiva 
para combater todos os ataques e derrotar a 
reforma da previdência.  O PSTU, que dirige a 
CSP-Conlutas, se superou com sua política de 
pintar de vermelho a traição das centrais 
sindicais, publicando um balanço conjunto com 
essas direções, como se CUT, CTB, Força ou 
UGT quisessem de fato derrotar a reforma. 

A unidade com as demais entidades sindicais 
– sem a respectiva exigência de que cumpram 
com o seu papel enquanto direção da classe 
trabalhadora – serve apenas para diluir a CSP 
entre as demais entidades burocráticas e 
passar um pano para suas traições. Também é 
importante fazer um balanço do triste papel 
que cumpriu a Central ao apoiar o golpe 
institucional e aplaudir os avanços arbitrários 
da Operação Lava-Jato da Polícia Federal 
encabeçada por Sérgio Moro. Papel 
vergonhoso que foi compartilhado por 
correntes internas do PSOL, como o MES, da 
Sâmia Bonfim e Luciana Genro, que apoiaram 
a Lava-Jato, legitimando a ação do judiciário e 
o golpe institucional. 

Diante da necessidade de defesa dos direitos 
dos trabalhadores que estão sendo 
brutalmente atacados desde o golpe 
institucional, e mais ainda por esse governo de 
extrema-direita, é urgente que as entidades de 
trabalhadores estejam muito bem articuladas. 
Tão necessário quanto superar essa unidade 
acrítica, também é necessário superar o 
sectarismo e isolamento das entidades 
sindicais, por isso o SINTUSP deveria voltar a 
ser filiado à FASUBRA. 

 Exigimos que as centrais sindicais 
parem com a trégua com o governo 
Bolsonaro e organizem um plano de lutas 
sério, construído na base, que culmine em 
uma greve geral para derrotar a reforma da 
previdência e todos os ataques dos últimos 
anos! 

 Defendemos que o SINTUSP volte a 
ser filiado à FASUBRA  

 

MOVIMENTO NOSSA CLASSE 
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7º CONGRESSO DOS FUNCIONÁRIOS DA USP 
- 02/03/04 e 05 de setembro de 2019 
- Auditório do CEPEUSP 

 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 

Segunda-feira: 02/09/2019 
17h - Início do Credenciamento 
18h – Abertura do Congresso 

“30 Anos de Autonomia Universitária – o que 
conquistamos e o que defendemos” 

 Centrais Sindicais: CSP-Conlutas, Intersindical e 
Fasubra; 

 Movimentos Sociais: Sem Terra, Sem Teto, Luta 
Popular e Núcleo de Consciência Negra; 

 Fórum das Seis: ADUSP, ADUNESP, SINTUNESP, 
ADUNICAMP, STU, CEETEPS e DCES; 

 Parlamentares: Erundina, Suplicy, Carlos Giannazi, 
Mônica Seixas, Sâmia Bomfim, Celso Giannazi e 
Eduardo Suplicy. 

19h - Leitura e Aprovação do Regimento 
Terça-feira: 03/09/2019 

7h – Café e Continuidade do Credenciamento (até 
às 17h) 
8h – A Luta Internacional da Classe Trabalhadora 
- Debatedores: 
 Magno de Carvalho – Coletivo “Sempre na Luta”; 
 Marcello Pablito – Representante do MRT; 
 Israel Dutra – Secretário de Relações 

Internacionais do PSOL; 
 Fabio Bosco – PSTU; 
 Representante da Transição Socialista (TS). 

12h – Almoço 
13h - A Classe Trabalhadora diante do Governo 
Bolsonaro: ataques à estrutura sindical e aos 
direitos trabalhistas! 
- Debatedores:-  
 Luiz Carlos Prates (Mancha) – CSP-Conlutas 
 Antônio Cordeiro – Direção Nacional da 

Intersindical 
 Prof. Dr. Marcus Orione – Departamento de 

Direito do Trabalho da Faculdade de Direito/USP. 
 Prof. Dr. Jorge Souto Maior – Departamento de 

Direito do Trabalho da Faculdade de Direito/USP 
 Movimento Luta Popular 
 Iuri Tonelo – Representante do MRT 
 Magno de Carvalho – Coletivo “Sempre na Luta”. 

15h – Grupos de Discussões sobre os Temas do dia 
17h – Final de Credenciamento 
17h30 – Entrega dos Relatórios dos Grupos de 
Discussão 
19h – Confraternização 

Quarta-feira – 04/09/2019 
7h – Café 
8h30 – Educação e Universidade 
- Debatedores:  
 Profa. Joaninha – CSP-Conlutas; 
 Fórum das Seis 
 Carlos Giannazi – Deputado Estadual 
 Maira Machado – Representante do MRT 
 Profa. Flavia – Oposição APEOESP/CSP – Conlutas; 
 Antonio Alves – Representante da Fasubra 
 Representante das Creches da USP 

12h – Almoço 
13h às 15h – Grupos de Discussões sobre o Tema 
“Educação e Universidade”. 
15h – Entrega dos Relatórios dos Grupos de 
Discussão 
15h30 – Plenária de Resoluções Políticas sobre: “A 
Luta Internacional e a classe trabalhadora diante 
do Governo Bolsonaro”. 
19h – Confraternização 

Quinta-feira:- 05/09/2019 
7h – Café 
8h30 – Combate às Opressões 
Debatedores:- 
 Ana Pagu – Movimento Mulheres em Luta 
 Prof. Dr. Sérgio Kodato – especialista em combate 

ao Assédio Moral – USP/FFLCRP 
 Odete Cristina – Pão e Rosas e Quilombo 

Vermelho 
 Sra. Jupiara Castro – Representante da Fasubra 
 Janeide de Souza – Secretaria de Negras e Negros 

do SINTUSP 
 Daniel Buzato – Núcleo Anarquista  
 Representante do Movimento Indígena. 

10h30 – Grupos sobre os Temas Opressões 
12h – Almoço 
13h – Plenária de Resoluções Políticas e Plano de 
Lutas 
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