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SEMPRE NA LUTA

Conjuntura Internacional

Vivemos ummomento rico e decisivo na luta de
classes.

É um período de crise profunda e estrutural do
capitalismo emque forças produtivas (o trabalho
humano), são destruidos sem retorno.

Aautomação, a robotizaçãoe informatização sem
a necessária diminuição da jornada de trabalho,
leva por um lado, ao crescimento cada vêz maior
do desemprego estrutural, e por outro, a super
produção pela diminuição dos consumidores,
na medida em que o robô produz, mas não
consome.

Esta crise se desenvolve desde a década de 70,
tem picos como nos anos 80, 2000 e 2008, assim
como o seu epicentro muda de regiões e ou
países.

O capital e seus agentes (patrões e governos)
diante da crise econômica gerada por esta crise
estrutural, para manter a taxa de lucro para
tentar compensar as perdas, achatando salários
ou diminuindo a renda dos trabalhadores e
retirando direitos e conquistas históricas dos
mesmos.

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 domundo.

Na Europa, Ásia principalmente na China e
América Latina e do Norte.

Os ataques aos trabalhadores se dão em todos
os países e sãomuitos parecidos.

A desregulamentação do trabalho com o fim dos
encargos sociais, contratos precários e temporá-
rios e a Reforma da Previdência e Trabalhista é
mundial.

O fenômeno da imigração cresce e consequente-
mente o ódio da extrema direita também.

A classe reage e existem lutas em todos os cantos
do mundo. O que mais chama atenção neste
momento é a luta dos “Coletes Amarelos” na

França, que teve inicio em uma reivindicação
e segue levando para as ruas a insatisfação do
povo com governos e politicas de austeridade
econômica, com sacrifícios para a população.

• PELA PALESTINA LIVRE E FIM DO ESTADO DE
ISRAEL.

• POR UM MUNDO SEM FRONTEIRAS E AUTO-
NOMIA DOS POVOS.

• CONTRA A INTERVENÇÃO MILITAR NA VENE-
ZUELA.

• PELA RETIRADA DAS TROPAS DA ARÁBIA SAU-
DITA DA SÍRIA E DO IEMEM.

• CONTINUAR A LUTA POR UMA SOCIEDADE
SOCIALISTA.

• É HORA DE DEFENDER A REVOLUÇÃO.

Conjuntura Nacional
A conjuntura que vivemos no Brasil está inserido
na situação de crise estrutural do capitalismo e
suas consequências: Patrões e Governos unidos
para retirar direitos históricos dos trabalhado-
res(as), o que vem também crescendo cada vêz
mais nos últimos governos FHC, Lula, Dilma,
Temer e Bolsonaro.

Para o governo Bolsonaro apoiado pela burgue-
sia, mídia e militares a prioridade absoluta é a
aprovação da Reforma da Previdência, tudo isto,
em meio a uma deterioração sem precedentes
dos sistemas de saúde, educação e dos demais
serviços públicos.

Para implementar esta politica, Bolsonaro quer
acabar com a organização sindical, através da
inviabilização financeira, editando a Medida
Provisória 873 e o Decreto Lei no. 9.735 de
21/3/2019.

Bolsonaro também esta entregando o país ao
imperialismo e ameaçando as nossas riquezas
minerais e florestas, destruindo omeio ambiente
em favor do agronegócio.

Por outro lado, no “andar de cima” vemos há
tempo uma crise politica profunda emmeio a um
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mar de lama de corrupção que envolveu partidos
que estiveram no poder, como PSDB, PT, PMDB,
DEM, PP, PC do B, PDT e outros.

O desmascaramento destes partidos, levaram
a eleição do capitão de extrema direita Jair
Bolsonaro á Presidência, vendendo a ideia de
que era o novo, sendo que estava na podridão
do parlamento há 27 anos.

Commenos de trêsmeses, comuma sucessão de
crises, este governo já perdeu 15% de aprovação,
segundo o Ibop.

• SÓ A LUTA DE MASSAS DA CLASSE TRABA-
LHADORA NAS RUAS E A CONSTRUÇÃO DA
GREVE GERAL, SERÁ CAPAZ DE DERROTAR A
REFORMADAPREVIDENCIA, INVIABILIZANDO
ESTE GOVERNO E TODOS OS DEMAIS ATA-
QUES QUE VIRIAM, CASO A PREVIDENCIA
FOSSE APROVADA.

• Construir a GREVE GERAL contra a REFORMA
DA PREVIDENCIA.

• BRUMADINHO nunca mais. Foi um crime so-
cioambiental de acidente de trabalho contra
o conjunto dos trabalhadores da mineração,
rurais, ribeirinhos, pescadores, etc., que as-
sassinaram o nosso povo.

• Pelo retorno do Brasil ao Pacto de Imigração
da ONU.

• Em defesa do emprego. Por um plano emer-
gencial de geração de emprego, comdireitos
e salários dignos.

• Revogação da Reforma Trabalhista e da Lei
das Terceirizações; defesa do Ministério do
Trabalho e não a carteira de trabalho “verde
amarela”, sem direitos.

• Contra as privatizações, e estatização sem
indenização das empresas privatizadas.

• Defesa da valorização dos serviços e servi-
dores públicos, com a realização de mais
concursos públicos.

• Defesa da estabilidade dos servidores públi-
cos federal, estadual e municipal.

• Defesa dos Povos nativos: proteção aos po-
vos originários e sua cultura e demarcação
de todas as terras indígenas e quilombolas.

• Reforma Agrária sem indenização do latifún-
dio e agronegócio, com controle dos traba-
lhadores e defesa da agricultura familiar.

• Pela autonomia da FUNAI.
• Não á criminalização das lutas e lutadores.
Pela revogação da Lei “Antiterrorismo”.

• Revogação imediata da LC−95 e retomada
dos investimentos em Saúde, Educação, Mo-
radia e Saneamento Básico.

• Pelo direito de organização e GREVE e em
defesa das liberdades democráticas.

• Suspensão e auditoria imediata do paga-
mento da dívida pública.

• Não á corrupção: punição e confisco dos
bens de todos os corruptos e corruptores.

Assinam a tese: ▶Magno de Carvalho Costa – ECA ▶ Neli Maria Paschoarelli Wada – HRAC/Bauru ▶ Solange Conceição Lopes Veloso – SAS ▶ Givanildo
Oliveira dos Santos – HU ▶ Alexandre Pariol Filho – Faculdade de Direito ▶ RosaneMeireVieira – 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
FernandesMarinho– ICB ▶ Daniel Candido dos Santos – PUSP/São Carlos ▶ Diego JesusTalarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Allan Eleutério deMello – PUSP
Piracicaba ▶ Alessandra Pontual da Silva– Instituto deQuimica ▶ Andre Luis Orlandin–PUSPRibeirão Preto ▶ OnyRodrigues de Campos– ESALQ ▶ Carlos
Alberto Verissimo – ESALQ ▶ Anibal Ribeiro Cavali – Faculdade de Direito ▶ Antonio de Padua Lima de Souza – CEPEUSP ▶ Zelito Souza Santos – CEPEUSP
▶ Sandra Regina de Oliveira Pedroso – HU ▶ Vitor Jose Belchior – FCF ▶ Vitor Jose do Amaral Alves – EEL ▶Maicon Barbosa da Silva – EEFE ▶Marco
Antonio da Silva – Poli ▶ Tania Del Nero – MAE ▶ Ricardo Pimentel Nogueira – HRAC/Bauru ▶ Claudinei Candido Scarpin de Souza – PUSP/Bauru ▶ Luis
Carlos Lodino Nicomedes – FOB ▶ Carlos Pedroso – ICB ▶ Antonio Carlos Diniz Quintino – Pró reitoria de Extensão e Cultura ▶ Patricia Murad – Segurança
▶ Paulo Roberto Costa – Pirassununga ▶Maria Rosa Alberto – Aposentada da GEOCIENCIAS ▶ Nair Maria Pereira – Aposentada da Faculdade de Odontologia
▶ Antonio de Padua Lima de Souza– CEPEUSP ▶ Zelito Souza dos Santos – CEPEUSP ▶ BeneditoVitorino–Aposentado da ECA ▶ Daniel Candido dos Santos –
PUSP/São Carlos ▶ Diego Jesus Talarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Jaime Araujo Gonçalves – Instituto de Psicologia ▶Manoel Spildora Munhoz – CEPEUSP
▶ Vanessa Regina Teixeira Ramos – HU

Apoiadores: ▶ Robson de Paula Araujo— PUSP-RP ▶ Dulce Helena de Brito— Aposentada da FMRP ▶Marcos Geraldo da Costa— PUSP-RP ▶ Paulo
César Teixeira Barbosa — PUSP-RP ▶ João K. Kajiwara — FMRP ▶ André Luis Orlandin — PUSP-RP ▶ Samuel Filipini — FMRP ▶ Danilo Alberto dos
Santos— PUSP-RP ▶ Adigio Antônio de Oliveira— PUSP-RP ▶ Thiago Bruleni— PUSP-RP ▶ Rita de Cássia Ribeiro— FFCL-RP ▶ Roberto Carlos Lopes
—PUSP-RP ▶Mara Elisa Ferreira Oliva— FFCL-RP
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Aposentados

No dia 24 de janeiro comemora-se o Dia do
Aposentadonopaís. Apesar de ser umadata im-
portante, não se temmuito o que comemorar.

A aposentadoria parece bastante atrativa para
a maioria das pessoas, isso porque promete
finalmente que a pessoa possa levar uma vida
tranquila sem tantos compromissos de trabalho.
Entretanto isso não é o que ocorre na verdade
com o aposentado no Brasil, ainda mais agora,
com todos os perigos rondando os trabalhadores
que estão em véspera de aposentadoria. Hoje,
o número de brasileiros idosos corresponde a
17%do total da população do Brasil — são quase
24 milhões de pessoas com mais de 61 anos.
As remunerações dos aposentados brasileiros
são muito baixas, só para exemplificar 80%
dos aposentados vivem com apenas um salário
mínimo.

Esta quantia é definitivamente baixa e não
oferece condições para uma vida plena ou
realmente satisfatória. Assim os aposentados
sobrevivem com apenas o básico para atender
o mínimo do mínimo das condições humanas
principalmente os que vivem sozinhos e não
possui quem complemente os seus ganhos.
A vida depois da aposentadoria não é nada
daquilo que imaginamos quando ainda estamos
jovens. Pensamos que aposentar significaria
parar para descansar e curtir a vida combastante

intensidade. A aposentadoria seria o momento
de curtir a vida livre das longas horas de jornadas
de trabalho. No entanto os salários são sempre
muito baixos e não oferecem a qualidade de
vida necessária para o aposentado. Sendo assim
muitas vezes é preciso correr atrás de renda extra
para complementar os ganhos mensais. Como
muitos são aposentados por invalidez oumesmo
com idade avançada fica muito difícil encontrar
esta forma de ganho para complementar o baixo
salário da aposentadoria.

Infelizmente, a equipe econômica do Governo
Federal não está preocupada com a vida do
aposentado brasileiro. É um verdadeiro desprezo.
Falta saúde, falta dignidade humana, falta polí-
tica séria aos idosos no Brasil. E ainda, somos
obrigados a ouvir que a reforma da Previdência
combaterá privilégios. Pura mentira, pois 80%
dos aposentados no país vivem com um salário
mínimo. Que privilégio é esse? O aposentado no
Brasil é mais um reflexo do descaso da classe
política, com os cidadãos. Precisamos continuar
juntos, na batalha contra essa barbárie diária. E
apesar da tristeza, é importante sempre home-
nagear e reconhecer o legado dos aposentados
brasileiros. Dizem que tudo na vida tem limite
e a tolerância do aposentado chegou à zero. À
hora e a vez do aposentadomostrar o poder e a
liderança que possui na família, para ajudar a dar
os novos rumos que o Brasil precisa.

Secretaria dos Aposentados do SINTUSP

SINTUSP
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A Crise dos Sindicatos e o SINTUSP

Aorganizaçãosindical dos trabalhadoresemtodo
o país está sendo duramente atacada, sobretudo
desde a aprovação da Reforma Trabalhista. Ao
mesmo tempo, os sindicatos e a esquerda estão
desmoralizados e passam por sua pior crise.

Para nós do SINTUSP, somam-se aos ataques dos
governos: a diminuição do quadro de funcioná-
rios, uma renovação no perfil dos trabalhadores,
mais jovem e de níveis técnico e superior, e o
empobrecimento da categoria; a queda significa-
tiva no número de trabalhadores sindicalizados;
e ainda a grave crise financeira da entidade. Tudo
isso foi acelerado pelos PIDVs e pelo congela-
mento das contratações de funcionários na USP,
e agravado pelas punições aos grevistas de 2016
e 2018, pelo ponto eletrônico e pelo cerceamento
da atividade sindical na universidade.

Hoje o nosso sindicato enfrenta grandes desafios
para organizar essa categoria para combater os
impactos da crise sobre trabalhadores. É urgente
corrermos atrás do prejuízo e nos reinventarmos
para encararmos as mudanças na categoria de
trabalhadoresdaUSPeparaomomentohistórico
que vivemos. Mas o que precisamos mudar?

Consideramosqueodesgaste e crise enfrentados
hoje pelo SINTUSP não correspondem apenas a
questões específicas donosso sindicato edos gru-
pos políticos que nele atuam. A crise do SINTUSP
neste momento histórico se associa ao desgaste
geral do sindicalismo e da esquerda, que em
décadas, sob a hegemonia do PT, se acomodou
ao marasmo, à contenção e à parasitagem da
classe trabalhadora promovida principalmente
por este partido. A dificuldade do nosso sindicato
em ser referência para a massa da categoria,
sobretudo nos seus setores mais novos, é parte
do mesmo processo de desmoralização geral
do ativismo e do movimento sindical. Mesmo
tendo se formado nos anos 80 contra a estrutura
sindical herdada do getulismo e da ditadura, a
CUT se adaptou a essa estrutura, e consolidou
uma nova burocracia fundada no corporativismo,
na estratégia eleitoral e em acordos de cúpula,
inclusive na gestão e roubo de fundos de pensão

que geraram fortunas para esses sindicalistas,
que hoje rifam os direitos dos trabalhadores para
manterem seus privilégios. Isso impactou todo o
movimento sindical, mesmo as entidades dirigi-
das pela esquerda revolucionária e combativa.

Embora o SINTUSP e seus dirigentes históricos
tenham resistido à gigantesca burocratização da
CUT e damaioria dos sindicatos, seria impossível
que não sofrêssemos a influência dessa adapta-
ção ocorrida no movimento sindical como um
todo. Aí está, e não em traços pessoais oumorais
deste ou daquele dirigente, deste ou daquele
grupo político, o fundamento para o que há de
anacronismo no nosso sindicato e que precisa
ser superado.

Evidentemente, os dirigentes históricos do SIN-
TUSP não são burocratas como são os gangsteres
da CUT, Força Sindical, e etc. Ao contrário, são
companheiros que resistiram e garantiram um
alto grau de democracia na nossa entidade
e na condução da luta da categoria ao longo
das últimas décadas. Mantiveram grande parte
da democracia operária e da combatividade
originários das grandes greves do final dos
anos 70, e, a propósito, criaram condições para
que camadasnovasdamilitânciapudessemseex-
pressar nas instâncias domovimento, garantindo
a renovação do ativismo no SINTUSP. Contudo,
o peso de décadas de peleguismo majoritário
no movimento sindical em geral também recai
sobre as nossas cabeças e implica em alguns
problemas no funcionamento e no programaque
se cristalizaram no SINTUSP ao longo do tempo.

Por exemplo, é muito comum na categoria e
em parte dos ativistas alimentar ilusões nas
representações institucionais da USP, como se
por meio de uma sub-representação concedida
neste ou naquele colegiado, nesta ou naquela
comissão, fossemos capazes de realmente de-
fender os nossos direitos. Muitos se sentem
atraídos por esse tipo de estratégia, ou vêem
nesse tipo de “cargo” uma forma de ascender
na carreira. Apesar de ser importante ocupar
taticamente estes espaços, não podemos nos

SINTUSP
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enganar com essas formas de “diálogo” com a
burocracia acadêmica, quena verdade só servem
paramascarar a violência dos reitores e diretores
contra nós

Esse tipo de ilusão tem vários motivos, mas em
grande parte advém da tradição reformista, que
por décadas vendeu a esperança de que por
dentro do sistema e conciliando com os patrões,
os trabalhadores poderiammelhorar suas vidas.
Deu no que deu. Foi muito decisivo para nos
encontrarmos na atual situação de desmorali-
zação, que a burocracia sindical desviasse toda
força da classe trabalhadora nas últimas décadas
para eleger seus candidatos nos governos e
deputados, ao invés de fortalecer a luta direta
dos trabalhadores, das greves, das assembleias e
dospiquetes.Nomesmosentido, é recorrente até
hoje entre nós, nos iludirmos com articulações
de deputados na ALESP e lobbys com os reitores
para defendermos as universidades, quando na
verdade estes senhores só estão interessados nos
seus próprios privilégios e reeleições.

São muitos os exemplos de como o programa
conciliatório contaminou e enfraqueceu a luta
dos trabalhadores, também no nosso sindi-

cato. Precisamos urgentemente superar esse
programa e confiar principalmente nas nossas
próprias forças.

Até certo ponto, também os métodos da burocra-
cia sindical da CUT nos contaminaram ao longo
das últimas décadas. Apesar de toda democracia
no SINTUSP, é evidente, por exemplo, o grande
personalismo presente na construção das nossas
lideranças sindicais, divergências políticas são
muitas vezes tratadas comodesavenças pessoais,
cria-se uma dependência absoluta deste ou
daquele dirigente para resolver determinados
assuntos, hápouquíssima rotatividadenadivisão
de tarefas e posições na entidade.

Essas são apenas algumas expressões dos proble-
mas programáticos e metodológicos, resquícios
do ciclo petista que nos desmoraliza e a todo
movimento sindical. Precisamos resolver urgen-
temente esses problemas para fortalecer o nosso
sindicato, reconecta-lo com setores mais amplos
da categoria e enfrentar os grandes desafios
do nosso tempo. Prendermo-nos ao passado,
prendermo-nos ao PT e às concepções históricas
que hegemonizaram a esquerda até aqui, nos
levará a derrotas cada vez maiores.

Assinam: ▶ Amanda Ferreira (FAU) ▶ Ana Kazuie (FD) ▶ Bruno Coturri (FD) ▶ Felipe Cavalheri (SESMT) ▶ Felipe Sunaits (FFLCH) ▶ Gustavo Carneiro
(IP) ▶ João Borghi (FFLCH) ▶ Reinaldo Souza (FE) ▶ Aline Benetti (MZ) ▶ Evandro Barboza (SESMT) ▶ Regiane Rocha (SESMT) ▶ Vanessa Santos
Maciel (FE)

SINTUSP
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Unidade pra derrotar os ataques, não pra defender Lula Livre!

A eleição de Bolsonaro, que levou a extrema
direita à presidência, coloca novos desafios para
o movimento de massas. Logo após a eleição,
ganhou ainda mais força em um amplo setor
de ativistas o apelo à unidade dos lutadores
para enfrentar os ataques do novo governo. Nós
consideramos correto esse apelo, e defendemos
que seja construída uma frente única operária
para ação, que tenha como objetivo imediato
a derrota da reforma da previdência e outros
ataques que se desenham.

No entanto, há um impasse para a construção da
unidade, que é a insistência de setores ligados
ao PT (com algumas correntes do PSOL, e no
nosso sindicato também oMRT) de colocar como
centro da luta unificada a defesa da liberdade de
Lula. Essa é mais uma expressão do deserviço
feito pelo petismo ao construir uma narrativa
de que o impeachment de Dilma foi um golpe,
o que infelizmente arrastou consigo algumas
organizações que até então faziam oposição de
esquerda ao governo petista. Embora, do nosso
ponto de vista, essa discussão sobre o “golpe”
não seja central para a construção da unidade
hoje, vamos mais uma vez voltar a esse debate,
pois infelizmente ele ainda domina as discussões
no movimento, via de regra com um caráter
desmobilizador.

Crise entre os de cima
Junho de 2013 deixou marcas profundas na
estabilidade do regime político brasileiro. As
principais instituições do regime, como o execu-
tivo, o parlamento, e mesmo o judiciário entram
em grande crise, ficando cada vez mais des-
moralizadas perante a população. Os principais
partidos da ordem também sofrem com esse
desgaste, principalmente o PT, que era governo,
mas também o MDB e o PSDB. Isso se articula
com uma grave econômica e uma consequente
crise social, que levou o país à estagnação
e posteriormente à recessão econômica, com
impacto no aumento vertiginoso do desemprego
eno rebaixamentogeral donível de vidadaclasse
trabalhadora.

Esse é o pano de fundo que levou ao acirramento
da briga entre os distintos setores burgueses que
culminou em 2016 com o impeachment de Dilma.
A agenda da burguesia para a crise econômica
é aprofundar os ataques contra a classe traba-
lhadora. Após uma eleição acirrada em 2014,
Dilma inicia o mandato muito questionada, e
rapidamente perde todo o apoio popular, bem
como perde qualquer capacidade de articulação
política no congresso. Nesse contexto, após
muita divisão e bate cabeça, uma maioria se
articula no congresso, com apoio de algumas
entidades patronais (não de todas) para depor
a presidente. Tratou-se de uma disputa inter-
burguesaparaescolherquemtinhamelhores con-
dições de nos atacar, fazendo isso por dentro das
regras do jogo da institucionalidade burguesa.
Portanto, não podemos caracterizar isso como
um golpe de estado, que exigiria uma ruptura
com a institucionalidade. O PT, espertamente,
construiu uma narrativa de isso era um “golpe”,
e com isso buscou atrelar toda a esquerda em
torno da defesa de Dilma. Infelizmente a maior
parte da esquerda caiu nisso, o que travou a pos-
sibilidade de construirmos uma alternativa pela
esquerda ao desgaste do petismo, facilitando
a vida de Bolsonaro, que conseguiu capitalizar
boa parte desse desgaste tanto do PT quanto da
própria democracia burguesa.

Preso político, ou político preso?
Na realidade o impeachment não resolveu a
crise política, de certa maneira a aprofundou.
O governo Temer foi um dos mais frágeis dos
últimos tempos, e só não caiu pela política
criminosa do PT e seus satélites de não construir
efetivamente a luta pela sua derrubada, o que
se traduziu na vergonhosa puxada de tapete na
greve geral desmarcada de junho de 2017, que
poderia ter derrotado a reforma trabalhista e
junto ter colocado Temer pra fora.

Um outro capítulo dessa disputa inter-burguesa
se deu com um setor do judiciário tentando se
destacar da crise e aparecer como alternativa,
levando adiante algumas prisões de políticos
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corruptos, comoCunha, Sérgio Cabral, Garotinho,
Maluf e afins. Nesse processo, após julgamento
em segunda instância, foi preso Lula.

A prisão de Lula, a exemplo do que ocorrera
com o impeachment, fez com que o PT e
seus satélites levantassem uma campanha pela
liberdade do ex-presidente, argumentando que
se tratava de uma prisão política. A verdade é
que Lula construiu relações promíscuas com as
empreiteiras durante seus governos, e hoje paga
o preço por ter se juntado aos porcos. Arrastar
a classe trabalhadora para sair em defesa de
corrupto é um absurdo.

Na verdade a esquerda sempre defendeu a
prisão e expropriação dos bens de todos os
corruptos e corruptores. Nesse momento, sem
depositar nenhum apoio à lava jato, devemos
levantar ainda com mais força essa consigna.
Chega a ser revoltante ouvir que só se pode
prender um ladrão de colarinho branco após
condenação em última instância (que pode
levar anos, commuitas manobras jurídicas) num
país em que 40% dos presos sequer foram
julgados. A denúncia e combate ao genocídio e
encarceramento emmassa da população pobre
e negra não pode se confundir com a defesa da
impunidade geral pros corruptos e seus agentes.

Unidade pra lutar
Essa discussão acaba tendo consequências
práticas. Na nossa categoria, por exemplo, a
organização que mais insiste em reforçar que
teria havido um golpe em 2016 e que Lula teria
sido preso arbitrariamente é o MRT. E, coerente
com essa visão, que considera que a classe
trabalhadora sofreu uma derrota histórica, esse
setor é um dos mais recuados nas ações de
mobilização que propomos.

A verdade é que a classe trabalhadora demons-
trou nos últimos anos muita disposição de luta,
protagonizou uma greve geral em 2017, e segue
naordemdodiaaorganizaçãodeumanovagreve
geral pra barrar os ataques de Bolsonaro.

Mas pra mobilizar a classe, temos que construir
a unidade pra lutar em torno daquilo que real-
mente atingea classe, nomomento centralmente
a reforma da previdência. É correto também lutar
contra os ataques às liberdades democráticas,
mas naquilo que restrinja a nossa organização,
como lutar agora contra a MP que ataca os
sindicatos, ou contra a repressão. Querer colocar
Lula livre como eixo do movimento é traçar o
caminho pra derrota.

Assinam: ▶ AlexandrePariol Filho(FD) ▶ BrunoCoturri (FD) ▶ FelipeCavalheri (Sesmt) ▶ JoãoBorgui (FFLCH) ▶ Luis Ribeiro(PUSP/Ribeirão) ▶Magno
de Carvalho (ECA) ▶ NeliWada (HRAC/Bauru) ▶ Reinaldo Souza (FE) ▶ Zelma Marinho Fernandes (Demitida ICB)
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Crise Política e Fim de um Ciclo Histórico

Vivemos hoje o fim de um longo ciclo histórico no
Brasil, que se abriu com a queda dos militares.
A onda de greves do final do governo militar
demonstrava que aquela forma de govdrno, de
ditadura aberta, já não era suficiente para garan-
tir a forma de dominação da burguesia sobre
a população trabalhadora brasileira. Passamos
assim à forma democrática de dominação.

Seguiram-se então, os governos Sarney e Collor,
o momento de adaptação e de aventureirismo;
o governo Itamar e o governo FHC, em que se
buscou construir a estabilidade econômica e
política, e os primeiros governos do PT. Desde
o fim da ditadura, o PT já havia se mostrado
um importante bastião da estabilidade burguesa,
sempre canalizado a energia das lutas para
dentro dos quadros do regime democrático-
burguês. Com a crise do final dos anos 90, a
burguesia precisou sacar sua principal cartada
deste ciclo histórico, e levou o PT o ao poder para
queessedesempenhasse seupapeldecontenção
a partir do governo.

Assim, nos governos Lula viu-se avançar como
nunca as condições que engessam até hoje o
sindicalismonacional. Se antes de atingir o poder
as burocracias sindicais já se erguiam como um
forte bloqueio à luta da classe trabalhadora,
após isso, com uma parte das vultuosas verbas
que perpassavam o estado brasileiro e com
a proximidade ao poder, aumentou a níveis
elevados não só a sua capacidade de bloqueio,
como a de agir em interesses abertamente
contrários aos dos trabalhadores.

A raiva silenciosa, alimentada pela lenta mas
constante desvalorização do salário frente à
inflação, ao aumento da exploração, à ameaça
de desemprego foi cozinhando. Os governos
petistasaindazombavamdecomoacrisede2008
havia chegado como uma marolinha no Brasil,
mas o bolso da classe trabalhadora não sentia
a situação tão tranquila. Até que em 2013 a
raiva deu os primeiros sinais de sua explosão. Ao
romper o nível até então aceitável da repressão
contra protestos de juventude a respeito do

aumento da passagem, governos em suas esferas
municipais, estaduais e federais de repente se
viram acuados pelas massas tomando as ruas,
invadindo o congresso e a rampa do planalto.

A popularidade de Dilma caiu, para nuncamais
voltar aos antigos patamares. Logo, nem a
crise econômica poderia ser escondida, nem
a incapacidade de o PT ser um partido de
contenção. Subitamente, a burguesia viu mais
uma vez seu domínio esgarçar-se. Perdida, logo
ela passou a bater cabeça. Assim ela se encon-
trava quando começaram a brotar os primeiros
sopros defendendo o impeachment de Dilma. Os
grandes jornais, os editoriais das grandes redes
de televisão e de rádio, os partidos tradicionais
da direita brasileira, num primeiro momento
saíram em defesa da estabilidade do regime.

A esquerda encontrava-se tão perdida quanto a
burguesia e os partidos de direita. Deformada,
adaptada e acostumada aos 25 anos de petismo
nomovimento dos trabalhadores, ela não soube
apontar uma direção para as massas. Em sua
maioria, os partidos da classe trabalhadora
correram para socorrer o PT, ou se abstiveram de
disputar o descontentamento contra o partido
de plantão no governo.

Abriu-se um grande espaço, que rapidamente
foi ocupado por grupos aventureiros, pueris e
até então absolutamente marginais na política
brasileira. Surgiram e ganharam força grupos
como MBL e a família Bolsonaro, até então
políticos do baixo clero da câmara, vivendo
de esqueminhas, sem nenhuma expressão no
parlamento ou na luta de classes.

A queda de Dilma, entretanto, continuava sendo
expressão da divisão e da confusão da burguesia,
assim como foi a prisão de Lula. Por mais que
um setor da esquerda, arrastado pela força do
PT, denuncie o impeachment como golpe e a
prisão como perseguição política, nada disso foi
suficiente para colocar a burguesia em um novo
patamar de dominação. Não impediu, entretanto,
que o PT não usasse esses fatos para demonstrar
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sua utilidade à ordem, mesmo na oposição. No
auge da crise do governo Temer, em que o
presidente foi gravado em negociações escusas
com um empresário da gigante nacional criada
no governo anterior, a denúncia ao suposto golpe
e à prisão de Lula foram usadas habilmente
para que não se derrubasse o presidente mais
impopular de todo o ciclo democrático, e para
desarmar a luta em defesa dos direitos históricos
conquistados pela classe trabalhadora brasileira.
Temer deixou o governo tendo aprovado uma
nefasta reforma trabalhista.

A burguesia precisa ainda, para recompor sua
taxa de lucro e repor sua exploração, aprovar
a reforma da previdência, coisa que vem ten-
tando desde o governo Dilma. Juntas, a reforma
trabalhista e a reforma da previdência visam a
mantero trabalhadordependentemais tempodo
mercado de trabalho, aumentar a concorrência
da forçade trabalhopela diminuiçãode salários e
de formas de proteção, utilizar omassivo exército
de reserva ampliado pela crise econômica para
manter uma pressão sobre o valor do salário, e
enfraquecer os organismos sindicais para fazer o
trabalhador negociar sozinho ante a força social
que a empresa representa.

Ela continua contando com o bloqueio imposto
pelo PT. No momento em que só se fala em
Reforma da Previdência, esse partido volta a
mobilizar sua base em torno de uma campanha
Lula Livre. Mas ela sofre com a fraqueza do
governo trapalhão de Bolsonaro.

Bolsonaro foi eleito com os favores do PT e
da esquerda. Considerado um candidato fraco,
foi escolhido a dedo como oponente eleitoral

para que a campanha Haddad, focada na falsa
polarização contra ele, não precisasse se ocupar
da defesa de seus governos anteriores. Afinal, a
crise econômica em que o país tem se debatido
também tema impressão digital desses governos.
Gritando contra o fascismo, mas sabendo ser
falso o grito, e concentrando-se somente na via
eleitoral, o PT entregou a vitória a Bolsonaro.

As forças anunciadas de Bolsonaro logo se
mostraram exageradas. Em cerca de três meses,
o governo émarcado por trapalhadas, denúncias
de corrupção e ligações mal explicadas commili-
cianos, recuosdiários e incapacidadedegovernar.
A Reforma da Previdência tem dificuldade de
transitar na câmara, expressão da dificuldade
da burguesia em agir unificadamente. Por outro
lado, ela ainda não caiu por causa da paralisia
imposta à classe trabalhadora.

Essa será um pouco a tônica do próximo período.
Para disfarçar sua fragilidade, o governo de Bol-
sonaro apostará no que sabe fazer, e governará
como se estivesse em campanha, procurando
manter o foco nas polêmicas em torno de
questões de costumes, na defesa do governo da
ditaduramilitar, ou no seu combate aos moinhos
de vento que ele chama de comunismo. Ao lutar
contra os ataques do governo, os trabalhadores
ainda se depararão com os bloqueios do PT e
seus aparatos (como a CUT) erguidos no período
anterior.

Caberá aos lutadores explorar as falhas do em-
bate entre esses pólos para superar o bloqueio, e
fazer o governo de Bolsonaro ver ser produzido
o contrário do que ele anuncia.

Assinam: ▶ Bruno Coturri (FD) ▶ João Borghi (FFLCH) ▶ Transição Socialista
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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, pre-
cipitada com a queda do gigante financeiro
Lehman Brothers nos EUA. As consequências
dessa grande crise se arrasta 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
aprovaçãodemedidas de austeridade e reformas
econômicas. A eleição de Donald Trump nos EUA
é a expressãomais 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 e no Haiti, e a volta do socialismo no
imaginário das pessoas — demonstram que a
classe trabalhadora e as massas populares não
vão aceitar passivamente esse ônus.

Reconhecemos que a luta dos trabalhadores
da USP é parte da luta dos trabalhadores
de todo o mundo contra a exploração capi-
talista! Pelo Internacionalismo da classe tra-
balhadora. 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 mer-
cado global e os frutos da espoliação sobre
os demais países. As guerras de rapina e as

intervenções das potências norte-americanas,
européias, 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
mesmaspotênciaspermitemamortedemilhares
de refugiados e imigrantes nas mãos de trafican-
tes, 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
semi-colonias na teia da Dívida Pública, que é
uma divida 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 coma
maior reserva de petróleo bruto domundo para
dar seguimento a espoliação imperialista.

• Repudiamos a tentativa de Donald Trump
construir ummuro na fronteira com o México!
Abaixo os campos de concentração para imi-
grantes e refugiados da Europa. Somos todos
clandestinos. Pela abertura de todas as frontei-
ras! Abaixo a tentativa de golpe e intervenção
imperialista em curso na Venezuela, emdefesa
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!

• Repudiamos a proposta sionista do Bolsonaro
de mudança da embaixada do Brasil em Israel.
Todo apoio a luta do povo palestino contra o
sionismo do Estado ilegítimo e assassino de
Israel!

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas

SINTUSP
FILIADO À CSP-CONLUTAS



14 7º Congresso dos Trabalhadores da USP: Caderno de Contribuições

Enfrentar o autoritarismo judiciário, o governo Bolsonaro
para impor um governo de trabalhadores rumo ao socialismo

1) O governo Bolsonaro é de extrema-direita,
anti-operário, racista e misógino. Sua vitória é
consequência do golpe institucional de 2016
orquestrado pelos setores da burguesia nacional
junto do imperialismo dos EUA que avançou
sobre o sufrágio universal, se apoiando no
desgaste do governo Dilma que praticou um
“estelionato eleitoral” contra sua própria base
ao tentar passar os ajustes e abriu espaço para
o fortalecimento da direita. Golpe cujo objetivo
era garantir um governo e regime pra aplicar
com mais rapidez as reformas que os patrões
nacionais e imperialistas exigiam e descarregar a
crise nas costas dos trabalhadores.

A Operação Lava-Jato, chefiada por Moro e
pelos interesses dos EUA, junto a grande mídia
e setores do judiciário, como o STF e o TSE,
iniciaram o processo de golpe. A continuidade,
com a prisão arbitrária do Lula, o impedimento
de sua candidatura, e o roubo do voto demilhões
doNEpelo TSE foramelementos de continuidade
do golpe, aumentando o autoritarismo judiciário
e a tutela dos militares para garantir a eleição
de um candidato diretamente ligado ao capital
financeiro.

A vitória Bolsonaro é consequência direta das
manobras do judiciário, do desgaste da alterna-
tiva burguesa (Alckmin/PSDB), da intervenção
dos militares na política e do todo processo
de “crise orgânica” iniciada após as jornadas
de junho de 2013 quando havia um enorme
descontentamento popular às representações
políticas tradicionais, somado a crise econômica.

• Repudiamos o governo anti-operário de
extrema-direita de Bolsonaro e todo seu
racismo, machismo e LGBTfobia! Abaixo o
autoritarismo do judiciário, que os juízes
sejam eleitos e revogáveis e ganhem o
mesmo que uma professora! Pela liberdade
imediatadeLula, presoarbitrariamentepelo
judiciário golpista! Contra a participação

e intervenção dos militares em funções e
órgãos públicos.

2) Antes do golpe, o governo Dilma, do PT, vinha
descontandoacrisenas costasdos trabalhadores,
para manter a governabilidade junto dos patrões
e do imperialismo. Cortes na educação, aumento
do tempo de contribuição para aposentadoria,
ataques ao seguro-desemprego e aprovação da
Lei anti-terrorismo, que serve pra perseguir traba-
lhadores e movimentos sociais, foram algumas
das medidas do governo do PT.

O golpista Temer avançou mais ainda com o
congelamento do teto dos gastos em saúde e edu-
cação e com aprovação da reforma trabalhista
que retira direitos dos trabalhadores e amplia de
forma irrestrita a terceirização.

O Bolsonaro vem pra aprofundar a reforma
trabalhista e tentar eliminar as organizações
operárias para passar a reforma da previdência e
privatizar os setores estratégicos da economia
nacional, como a Petrobrás. Para isso busca
aumentar a militarização do governo, o poder
da Polícia e a violência contra os movimentos
sociais, de trabalhadores e a esquerda

Com as supostasmedidas punitivas e repressivas
contra o crime, mas que legalizam a violência
policial, pretendem aumentar o genocídio contra
o povo negro e a juventude periférica, como
prevê o pacote de Sérgio Moro. Com a redução
da maioridade penal querem aumentar o en-
carceramento contra a juventude negra. Com o
escola sem partido querem impor a ignorância
sobre em relação à prevenção de doenças e de
gravidez e ao conhecimento sobre seu corpo, sua
sexualidade

• Abaixo a Reforma da Previdência! Revoga-
ção da Reforma Trabalhista e da “PEC do fim
do mundo”! Contra a terceirização, pela efe-
tivação imediata de todos os terceirizados,
sem necessidade de concurso público! Pelo
fim da lei anti-terrorismo e repressão aos
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movimentos sociais eesquerda! JustiçaàMa-
rielle, por uma investigação independente, o
Estado é responsável!

• Abaixo a redução da maioridade penal, o
genocídio ao povo negro e os homicídios po-
liciais encobertos por auto-de-resistência!
Repúdio ao pacote “anti-crime” de Moro!

• Repudiamos o Escola Sem Partido. Por uma
escola semcensura!Poreducaçãosexualnas
escolas para que os jovens aprendam a se
prevenir e respeitarem a diversidade sexual
e de gênero!

3) Para enfrentar essa extrema-direita é funda-
mentalqueos trabalhadorespossamseorganizar
a partir dos seus locais de trabalho, e que suas
direções organizem um plano de lutas contra
todos os ataques. Por isso viemos exigindo das
centrais sindicais que coloquem de pé uma
verdadeira frente única operária — unidade
na ação os trabalhadores — para enfrentar
os ataques do governo Bolsonaro. Porém, a
trégua das centrais permanece, e por isso que
batalhamos por construir uma força política que
apresente outra estratégia: a de organização dos
trabalhadores a partir de seus locais de trabalho,
com o conjunto da classe, para impor que sejam

os capitalistas que paguem pela crise. Por isso,
lutamos pela construção de um partido revolu-
cionário dos trabalhadores para levar adiante a
luta por uma outra sociedade. Debatemos com
diversas correntes de esquerda, que inclusive
atuam em nosso Sindicato, onde defendemos
amais ampla liberdade de tendências. Há anos
viemos combatendo 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, a corrente MES, defenderam
sua política de “Lava Jato até o final” que só
pode ir contra os trabalhadores. Hoje, vemos
no PSOL correntes que seguem comemorando
as ações de Moro e se calando sobre a política
traidora das centrais, enquanto seguem tanto
com o PT quanto com partidos golpistas e
apoiadores de Rodrigo Maia buscando construir
uma “oposição democrática” cujo objetivo é se
posicionar melhor para as próximas eleições.

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas
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ALTERNATIVAS PARA FORTALECER O SINTUSP

Este é um conjunto de propostas que serão
apresentadas para os funcionários e funcionárias
da USP e também debatidas entre os Delegados
eDelegadas do 7º Congresso dos Trabalhadores
da USP, para que possam ser aprovadas e
colocadas em prática visando contribuir com o
fortalecimento do nosso Sindicato.

Estas propostas foram elaboradas por funcioná-
rios e funcionárias de várias Unidades que têm
interesse em contribuir com o fortalecimento do
movimento e do nosso Sindicato, que passa por
dificuldades e que necessita demudanças para
sair da crise.

O 7º Congresso dos Trabalhadores da USP
acontece num dos momentos mais complexos
e dramáticos da história recente. A vitória nas
urnas do candidato da extrema direita neofas-
cista e de sua agenda de retrocessos econômicos,
sociais, políticose culturais impõenovosdesafios
para as classes trabalhadoras e seus aliados.
Nosso Congresso deverá se constituir em espaço
de debates e reflexões acerca dos novos e antigos
desafios: A defesa dos direitos sociais e trabalhis-
tas, das liberdades democráticas, do papel social
do Estado; a garantia e alargamentoda soberania
nacional diante do imperialismo e do capital
financeiro; a conquista de igualdade e liberdade
para mulheres, homens e toda a diversidade que
caracteriza a população brasileira, etc.

Num país onde mais de 27 milhões de pessoas
está no desespero da informalidade ou do
subemprego, a defesa de empregos formais, sem
precarização, com os direitos garantidos na CLT,
buscando avançar nas propostas estabelecidas
pelo novo Estatuto do Trabalho, em debate no
Senado, deve estar no centro dos nossos debates,
apontando para a necessidade de fortalecer as
lutas contra o fim da aposentadoria e a entrega
da previdência pública para o sistema financeiro;
a resistência à precarização e desregulação do
trabalho, ao fim dos direitos para reduzir o
valor da força de trabalho; a defesa do serviço
público e a luta contra o desmonte do Estado
e das políticas sociais fundamentais para re-

duzir as desigualdades sociais e regionais; o
combate às privatizações, à desnacionalização,
à desindustrialização e à entrega das nossas
riquezas naturais; a valorização vigorosa do
salário mínimo; o fim das desigualdades sociais
e regionais que marcam a formação do Brasil.
Todas essas lutas devem incorporar a dimensão
do combate à opressão e ao preconceito, como o
fimdo feminicídio, da violência contra amulher e
das desigualdades nomercado de trabalho; o fim
do racismo e da superexploração da população
negra; fim da homofobia e das discriminações
no mercado de trabalho; o fim do genocídio e
encarceramento emmassa da juventude pobre
e negra; a demarcação e a garantia das terras
indígenas e quilombolas e o fim do extermínio
patrocinado pelo Estado e o agronegócio.

Guedes e Bolsonaro querem reinserir o Brasil
no contexto internacional através de brutal
redução do custo do trabalho e permitir ao
empresariado maiores margens de retorno em
menor tempo possível. A cruzada ideológica
da extrema direita coloca na linha de tiro qual-
quer resquício de regulação do Estado ou de
resistência sindical. Para tanto, precisa impor
um processo desconstituinte das garantias do
Estado Social estabelecidos na Constituição
de 1988 e dos seus princípios, em particular
aqueles que preveem a dignidade da pessoa
humana, a valorização social do trabalho e o
princípio do não retrocesso social. O fim do
Ministério do Trabalho e a pulverização de suas
atribuições têm esses objetivos, assim como sua
cruzada contra os movimentos sociais, contra a
esquerda e o que ele chama de “acabar com o
socialismo no Brasil”. É fato que o Brasil nunca
foi socialista e que aqui impera um capitalismo
selvagem e predador, porém boa parte dos
direitos trabalhistas foi conquistadaaçãopolítica
das classes trabalhadoras impulsionada pelos
socialistas no Brasil desde o início do século XX.
Cabe destacar que depois da crise internacional
de 2008, foram feitas 650 reformas e mudanças
trabalhistas em 110 países diferentes. A crise que
irrompeu em 2008 é o ápice de um processo de
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reorganização da produção econômica a fim de
ajustar, do ponto de vista da concentração da
renda e da riqueza, o brutal descolamento do

volume da riqueza financeira que não encontra
correspondência na riqueza material produzida.

Contra a Reforma da Previdência e pela revoga-
ção da Reforma Trabalhista.

Assinam: ▶ Vera H. Monezzi (ICB) ▶Marcelo Cardagi (IB) ▶ Rafael Borguin (FMVZ) ▶ Edison Miranda (ICB) ▶ Ricardo Martins (FMVZ) ▶ Ana Paula
(ICB) ▶ Leandro da Silva (IB) ▶ CarmenMoreno (ICB) ▶Marília Oliveira (ICB) ▶MariluMazzaro (ICB) ▶ Renato Algusto (ICB) ▶ Dourival Mascarelhas
(ICB) ▶ Gisela R. Terçalioli (ICB) ▶ José Brasilino (IB) ▶ Luca H. Pusceddu (IB) ▶ Paulo Diaz (IB) ▶ Felipe Faria Camargo (FMVZ) ▶ Amanda Capel
(FMVZ) ▶ Eudes Santos (FMVZ) ▶ Bernardo Ryoichi Dias Taniguti (FMVZ) ▶ Beatriz V. Freire (IB)

SINTUSP
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Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário

Esboço da situação política
Antes do último congresso, em 2015, vivia-se, nas
bases e na direção do sindicato, a expectativa de
retomada das contratações, de renovação dos
quadros sindicais e de revigoramento do movi-
mento estudantil, acompanhando as políticas
de acesso instituídas por pressão da juventude
e, sobretudo, do movimento negro. Ainda se
fazia presente a lembrança de uma longa greve
e da decisão da Justiça do Trabalho que se
seguiu, favorecendo os trabalhadores da USP
em 2014. A crise econômica e os sobressaltos
das instituições financeiras estadunidenses não
haviam lançadomais do que estilhaços sobre a
economia brasileira.

Os impactos da desaceleração econômica viriam
a se tornar mais perceptíveis somente nos
dois últimos trimestres de 2015. Nesse ano, o
PIB encolheu 3,8%, os índices de investimento,
sobretudo o de formação bruta de capital fixo,
apontavam para mais um período de estagnação
ou recessão. Na USP, a onda de demissões liqui-
doumais de 4.000 postos de trabalho; programas
de demissão voluntária foram instituídos na
Petrobras, na Caixa Econômica, no Banco do
Brasil, nos Correios, etc.

As lutas particulares dos diferentes setores,
derrotadas parcial ou totalmente, imergiram e
uma onda demanifestações contra a corrupção
surgiu em seu lugar. O Movimento Passe Livre
cedeu espaço para o Movimento Brasil Livre, a
agitação dos partidos políticos sucumbiu à im-
prensa independente de organizações liberais e
elementos avulsos da classe média, à campanha
da imprensa oficiosa.

Em síntese, o produto das conquistas particula-
res domovimento demulheres, domovimento
negro, das categorias mobilizadas, etc., foi sendo
anuladoprogressivamentepelomovimentogeral
recessivo da economia. As soluções políticas da
burguesia para a crise capitalista mundial redefi-
niram o comportamento do aparelho de Estado
em relação a cada segmento da população, em
relação a cada tema, revertendo as conquistas

democráticas mais elementares do período de
crescimento econômico. Soa, agora, ou deveria
soar, o alarme contra o aumento de mortes no
campo, contra a inviabilizaçãodo funcionamento
dos sindicatos, contra o amordaçamento nas
escolas, enfim, contra a emergência de uma
ditadura de tipo híbrido: institucional e armada,
fundada na ameaça pública dos militares, na
tutela da polícia, nas milícias armadas do campo
e da cidade e nas instâncias jurídicas.

Uma conclusão global que vincule todas as
questões sociais às exigências econômicas de
classe da burguesia se impõe, assim como uma
estratégia política que encarne a necessidade
de derrotar de maneira definitiva a burguesia,
de liquidar seus meios de dominação, de atrair
para a luta “política” mais decidida os sindicatos,
os trabalhadores, os desempregados e todos os
setores marginalizados da população.

À derivação direta da crise econômica, ao apelo
ao alinhamento automático dos países pobres
ao regramento geral do mercado financeiro,
redução de despesas sociais, enxugamento do
funcionalismo público, privatização, etc., segue-
se a redefinição doquadro político dos diferentes
países. Partidos tradicionais foram ou estão
sendo liquidados e substituídos por sucedâneos
de aparência ora amorfa, ora representativa
dos preconceitos mais superficiais da pequena
burguesia. Sob pressão da imprensa controlada
pelos grandes capitalistas, ancoradas numa
base social aglutinada por grupos e ideólogos
financiados direta ou indiretamente por grandes
corporações, pelas várias correntes do pensa-
mento religioso oumístico, os regimes políticos
de todo o mundo têm convergido, com sutis
nuances, para uma mesma política cujas faces
aparentes são: a redução brusca dos gastos
públicos, o rebaixamento dos salários por vias
diretas e indiretas e o implemento de medidas
restritivas à manifestação política (ora mais, ora
menos veladas).

A direção do sindicato e todas as correntes que
a integram têm dado interpretação diferente
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desta ao analisar o sentido geral dos aconteci-
mentos políticos e econômicos mais recentes,
considerando o movimento da economia e da
política como uma variação institucional regular
da democracia, o que resulta em uma política
anacrônica, voltada para a habitual propaganda
de baixa intensidade e baixo alcance, para as
lutas corporativas, para as disputas eleitorais
regularesou, pior ainda, para aausência absoluta
de um programa político de enfrentamento aos
capitalistas.

Um exemplo próximo diz respeito ao compor-
tamento da direção do sindicato na greve de
2016. Apoiando-se na assessoria de advogados, a
direção ajuizou a greve e prometeu aos trabalha-
dores que os salários descontados pela Reitoria
referentes aos dias de paralisação seriam repos-
tos. Mas o comportamento da Justiça se ajusta
permanentemente às exigências econômicas do
grandecapital e, em21de fevereirodesteano, em
decisão irrecorrível, a universidade foi autorizada
a descontar integralmente o salário dos grevistas
de 2016.

Em outra ação inusitada, a direção do sindicato
conduziu a categoria a assinar um acordo de

banco de horas que resgatava supostos débitos
antigos, retroativos, obrigando centenas de fun-
cionários da USP a saldá-los no período máximo
de um ano. (O prazo seria estendido por mais 6
meses.)

Sobre os temas mais gerais, vale destacar a
posição favorável da direção do sindicato em
relação à destituição de Dilma Rousseff, posição
derrotada emassembleia,mas, na prática, nunca
implementada - o sindicato não participou de
nenhum ato em defesa da continuidade do
mandato de Dilma; a neutralidade em relação
à pressão exercida pelos principais potências
mundiais sobre a Venezuela; a ausência de uma
crítica profunda e aguda contra a decisão do
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos
Campos de aceitar o congelamento salarial e a
chantagem da GM; a falta de uma denúncia clara
e incisiva contra a prisão de Lula e contra a farsa
eleitoral que redundou na eleição de Bolsonaro.

A vanguarda do movimento, sua ala mais di-
nâmica, age, nessas condições, às margens do
sindicato.

Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário
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SEMPRE NA LUTA

No início de janeiro toma posse um governo de
extrema direita, apoiado pelas forças armadas e
os setoresmais conservadores, impondo á classe
trabalhadora brasileira, novos desafios.

A crise do capital se aprofunda no mundo e
faz com que os trabalhadores paguem com
miséria e retirada dos seus direitos sociais,
enquanto banqueiros e capitalistas aumentam
os seus lucros e a educação se torna mercadoria.
EDUCAÇÃO NÃO É MERCADORIA!

Como já era esperado, o governo antes de assu-
mir ataca a área da educação, impondo projetos
conservadores e levando para o Ministério da
Educação o lema: “Brasil acima de tudo, Deus
acima de todos”.

A Educação
A ofensa ideológica do governo contra a Educa-
ção e as Universidades Públicas, se acentua, sali-
entando que é necessário combater a ideologia
domarxismocultural, de gênero edapornografia,
através do seu autoritarismo e damilitarização,
mantendo a mercantilização e privatização da
Educação.

Impõe o projeto “Escola Sem Partido, Educação
Domiciliar, Militarização das Escolas, Lei da
Mordaça”eoutras aberrações.Nosprimeirosdias
de governo implanta a Lei da Mordaça, aonde as
escolas não podem discutir a questão de Gênero,
homofobia, racismo. Em Brasília, um painel
grande de Mandela, em uma escola, é retirado e
depoisdevidoapressãodacomunidadeescolar e
da população, foi recomposto em um local longe
da escola.

No Rio de Janeiro professores foram criminaliza-
dos devido abrutalidadeda “Escola SemPartido”,
por ministrarem aulas laicas, com invasões das
universidadespelapoliciamilitar emvários locais
do país, impondo a Lei da Mordaça.

No Distrito Federal já foram militarizadas 4 es-
colas, as quais não são as mais violentas e as
mais sucateadas, sendo estes colégios contro-
lados pela Policia. A proposta do governo é de

militarizar 550 escolas até o fim domandato de
Bolsonaro.

Esta ideologia de Militarização das escolas irá
excluir das mesmas os pobres e os negros, pois
quemmata os jovens pobres e negros do lado de
fora das escolas são os militares.

NoBrasil são2.500milhõesdeprofessores, sendo
40% precarizados, com péssimas condições de
trabalho, com salários congelados, já com au-
mento da alíquota sobre a Previdência e muitas
vezes não recebidos.

Mas a categoria reage e hoje em quase todos os
estados brasileiros temos GREVE DE PROFESSO-
RES, as quais apoiamos e devemos continuar
apoiando.

Concordando com a Presidente do CREESS/SP,
Patricia Ferreira da Silva, “Educação é direito
fundamental e isso não se negocia, não se
entrega para a privatização ou o voluntariado.
Necessitamos somar a luta em defesa de inves-
timento público na educação, para que ela seja,
de fato, numa perspectiva emancipatória”.

• Contra a Lei da Mordaça, Escola SemPartido
e a Militarização.

• Defesa da Escola Pública e Laica.
• Em defesa do serviço público e dos servido-
res.

• Em defesa dos salários dos professores das
escolas públicas.

Universidades

As universidades brasileiras iniciam as suas aulas
com a presença de policiamilitar nos seus Campi
a mando do governo federal, tentando aplicar a
Lei da Mordaça.

As universidades reagem e o governo recua, mas
fica o medo de detenção, assédio e morte, ou
desaparecimento, pois a vida foi e esta ameaçada,
por Bolsonaro. Não podemos esquecer de Mari-
ele.QUEMMATOUMARIELE???
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• Defesa daUniversidade Pública, Gratuita, de
Qualidade, Autonôma e para todos.

• Por mais Verbas para as Universidades Esta-
duais Paulistas, com transparência e aplica-
bilidade correta.

A precariedade da Educação no país e a falta de
investimentos, empuram as universidades para a
privatização, acontecendo omesmo nas universi-
dades estaduais paulistas, que aplicamo arrocho
salarial, precarizam relações de trabalho e inicia-
se a perda da isonomia entre elas e a autonomia
conquistada pela luta dos trabalhadores e não
pelos reitores.

AUSPnaeraZAGOsofre comumdesmontebrutal
e hoje esta arrasada.

Financeiramente arrumou a casa com o arrocho
salarial e dos benefícios sociais, dois PIDVs, não
contratações, redução de jornada de trabalho
com salário reduzido e péssimas condições de
trabalho. Esta compromissada comoMarco Legal
de Ciência, Tecnologia e Inovação, até as últimas
consequências, mudando a forma de produzir
e socializar o conhecimento através do ensino e
pesquisa e caminhapara aprivatização, comuma
politica de reestruturação administrativa, através
de parceria com a McKinsey, cujo convenio foi
assinado na calada da noite.

A prestação de serviços á população se deteriora
e dois hospitais universitários, são sucateados e
fechados para a população.

Os Centros de Saúde sobrevivem com Fundação
e a Municipalização e ainda faltam funcionários.

Assim, lutemos:

1) Contra o arrocho salarial e pelas reivindica-
ções da PautaUnificada do Fórumdas Seis e
Pauta Específica.

2) Por uma Estatuínte Livre e Soberana na USP.
3) Pela abertura de Concurso Público.
4) Em defesa da Escola de Aplicação que sofre

com o sucateamento no quadro de profes-
sores, nas condições de trabalho e na sua
estrutura física, em vias de ser interditada.

5) Contra a Precarização no trabalho e melho-
res condições de trabalho.

6) Pela redução de Jornada de Trabalho sem
redução de salários.

7) Contra a terceirização.
8) Por mais Verbas para as Universidades Esta-

duais Paulista com aplicabilidade correta e
transparência.

9) Em defesa dos Aposentados e seus direitos.
10) Contra o Assédio Moral que se intensifica

nas unidades.
11) Contra o Ponto Eletrônico e a forma como a

reitoria vem aplicando o Acordo Coletivo.

Diante destes brutais ataques, devemos garantir
esforços para a unidade na luta, com o eixo
central CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA E
RUMO À GREVE GERAL.

Assinam a tese: ▶Magno de Carvalho Costa – ECA ▶ Neli Maria Paschoarelli Wada – HRAC/Bauru ▶ Solange Conceição Lopes Veloso – SAS ▶ Givanildo
Oliveira dos Santos – HU ▶ Alexandre Pariol Filho – Faculdade de Direito ▶ RosaneMeireVieira – 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
FernandesMarinho– ICB ▶ Daniel Candido dos Santos – PUSP/São Carlos ▶ Diego JesusTalarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Allan Eleutério deMello – PUSP
Piracicaba ▶ Alessandra Pontual da Silva– Instituto deQuimica ▶ Andre Luis Orlandin–PUSPRibeirão Preto ▶ OnyRodrigues de Campos– ESALQ ▶ Carlos
Alberto Verissimo – ESALQ ▶ Anibal Ribeiro Cavali – Faculdade de Direito ▶ Antonio de Padua Lima de Souza – CEPEUSP ▶ Zelito Souza Santos – CEPEUSP
▶ Sandra Regina de Oliveira Pedroso – HU ▶ Vitor Jose Belchior – FCF ▶ Vitor Jose do Amaral Alves – EEL ▶Maicon Barbosa da Silva – EEFE ▶Marco
Antonio da Silva – Poli ▶ Tania Del Nero – MAE ▶ Ricardo Pimentel Nogueira – HRAC/Bauru ▶ Claudinei Candido Scarpin de Souza – PUSP/Bauru ▶ Luis
Carlos Lodino Nicomedes – FOB ▶ Carlos Pedroso – ICB ▶ Antonio Carlos Diniz Quintino – Pró reitoria de Extensão e Cultura ▶ Patricia Murad – Segurança
▶ Paulo Roberto Costa – Pirassununga ▶Maria Rosa Alberto – Aposentada da GEOCIENCIAS ▶ Nair Maria Pereira – Aposentada da Faculdade de Odontologia
▶ Antonio de Padua Lima de Souza– CEPEUSP ▶ Zelito Souza dos Santos – CEPEUSP ▶ BeneditoVitorino–Aposentado da ECA ▶ Daniel Candido dos Santos –
PUSP/São Carlos ▶ Diego Jesus Talarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Jaime Araujo Gonçalves – Instituto de Psicologia ▶Manoel Spildora Munhoz – CEPEUSP
▶ Vanessa Regina Teixeira Ramos – HU

Apoiadores: ▶ Robson de Paula Araujo— PUSP-RP ▶ Dulce Helena de Brito— Aposentada da FMRP ▶Marcos Geraldo da Costa— PUSP-RP ▶ Paulo
César Teixeira Barbosa — PUSP-RP ▶ João K. Kajiwara — FMRP ▶ André Luis Orlandin — PUSP-RP ▶ Samuel Filipini — FMRP ▶ Danilo Alberto dos
Santos— PUSP-RP ▶ Adigio Antônio de Oliveira— PUSP-RP ▶ Thiago Bruleni— PUSP-RP ▶ Rita de Cássia Ribeiro— FFCL-RP ▶ Roberto Carlos Lopes
—PUSP-RP ▶Mara Elisa Ferreira Oliva— FFCL-RP
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PROGRAMA DE LUTA PARA OS TRABALHADORES DA USP

É impossível listar aqui todas as reivindicações
que nosso sindicato deve defender. Somos uma
categoria diversificada, e além disso, temos um
histórico de lutas e conquistas, mas também
acumulamos muitas pautas que não foram
conquistadas ao longo dos anos.

Destacaremos as reivindicações que considera-
mos mais importantes para a nossa categoria
hoje em dia, aquelas que podem unir todos
os trabalhadores da USP numa mesma luta
em defesa dos empregos, salários e direitos
conquistados. Essas reivindicações formam um
novo programa para a categoria, que busca
avançar e romper de vez com a lógica tradicional
do sindicalismo brasileiro.

NÃOAOAUMENTO DA JORNADA DE
TRABALHO!
Demissões emmassa, suspensão de concursos e
avanço da terceirização estão fazendo com que
na prática todos tenhamos que trabalhar mais,
além de termos que pagar horas ou trabalhar em
pontes e recessos, dias que a universidade não
funcionaria de qualquer forma. Enquanto isso os
docentes não precisam pagar nada!

Com o ponto eletrônico e o banco de horas, na
práticanossa jornadade trabalhoaumentoupara
muito mais de 40h semanais, sofremos mais
assédio eperseguiçõesdas chefias, estamos cada
vezmais exaustos e sobrecarregados, adoecendo
mais e ficandomenos com nossas famílias.

Abono das pontes e do recesso já!
Abaixo o ponto eletrônico!
Pelo fim do Banco de Horas!

EM DEFESA DAS NOSSAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE
VIDA!
Nos últimos anos temos sofrido com a des-
truição dos nossos locais de trabalho, falta de
funcionários, levando a acumulo de trabalho e
maior pressão das chefias, vigilância e assédio,

ponto eletrônico, normas sem sentido do DRH,
jornadas de trabalho mais longas. Precisamos
frear essa situação nos organizando em cada
local de trabalho!

Pormais que resistamos em cada local, a pressão
sobre onosso trabalhonão vai parar de aumentar
enquanto não conquistarmos a abertura de
concurso público para toda a USP, pelo menos
para reposiçãodospostosde trabalhoperdidos
com os PIDVs, emergencialmente para o HU e
aparelhos de saúde, creches, EA, restaurantes
e manutenção.

Alémdisso ainda sofremos comoarrocho salarial.
Mês a mês nossos salários e vales desvalorizam.
Não podemos mais aceitar nenhum centavo
a menos no nosso bolso. Chega de arrocho:
Reajuste mensal dos salários de acordo com o
aumento dos preços!

CONTRAOS CORTES DE VERBA, A
PRIVATIZAÇÃO E A TERCEIRIZAÇÃO!
É verdade que a USP está em crise, expressão
da crise econômica que atinge o país. Nós traba-
lhadores, junto com os estudantes e professores
que lutam, continuaremos reivindicando nossos
direitos, pois não deve recair em nós o peso da
crise. É preciso começar por cortar os privilégios
dos políticos e da alta burocracia uspiana e
também da farra das empresas privadas e
fundações que parasitam a USP. Hoje, a disputa
que devemos fazer é sobre a transparência do
orçamento universitário e como ele é gasto,
unindo-nos com toda a população trabalhadora
para barrar os cortes de verba nos serviços
públicos e questionar como o dinheiro é gasto.

Pra piorar, com o congelamento de contratações,
a farra das empresas privadas se dá através
da terceirização dos nossos postos de trabalho.
Os terceirizados ganhammenos, sãomais asse-
diados e não tem os mesmos direitos que os
efetivos. São superexplorados para enriquecer
os empresários contratados pela universidade,
muitas vezes ligados, ou sendo eles mesmos,
professores do alto escalão.
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Além de barrar o avanço da terceirização, temos
que defender os terceirizados, buscando esten-
der os direitos e a proteção dos efetivos a eles em
cada local de trabalho. Defender todos os que já
trabalham e fazem a universidade funcionar, até
a conquista da efetivação sem concurso público
de todos os atuais terceirizados da USP!

ABAIXO COMOS CANALHAS, PODER
PRAQUEM TRABALHA!
Assim como a burocracia e os empresários
têm suas organizações, nós temos as nossas: o
sindicato, as reuniões de unidade, assembleias,
o comando de greve e nossa central sindical e po-
pular. Nossas organizações são a real oposição à
estrutura de poder universitária, e é a partir delas
quepodemos lutar pelo controle da universidade
e frear o autoritarismo da reitoria!

A cada ato e paralisação, a cada greve e a cada
piquete, se coloca a seguinte questão, quem
manda na universidade (e no país)? A minoria
de parasitas de dentro de seus gabinetes, com
todos seus aparatos jurídicos e policiais para se
protegerem,ouamaioria organizada, osmilhares
de homens e mulheres que fazem a universidade
e o país funcionarem?

UMA SÓCLASSE, UMA SÓ LUTA!
Luta contra as opressões e auto-organização
Negros, indígenas, mulheres e LGBTs, os setores
oprimidos da nossa categoria, são os mais afeta-
dos pelos ataques. A discriminação e violência
sofrida por esses grupos se soma à exploração ca-
pitalista, rebaixando aindamais suas condições
de sobrevivência. Devemos defender e apoiar a
luta pelos direitos democráticos destes setores,
garantir espaço e voz de destaque para eles na
nossa entidade e nos nossos fóruns, além de
manter e aprimorar as condições para a auto-
organização desses setores, tanto no sindicato,
quanto em seus locais de trabalho.

Aliança com os estudantes: em defesa das condi-
ções de estudo e permanência

A USP tem sido desmontada e sucateada e as
condições de estudo, sobretudo nos cursos e
unidades menos ligados ao mercado. Permanên-
cia é uma das principais lutas do movimento
estudantil e o sindicato deve continuar apoiando
essa luta junto com os estudantes, sobretudo os
oriundos da classe trabalhadora, combatendo o
caráter elitista da universidade.

Contra os ataques dos governos e dos patrões!
Abaixo a exploração capitalista!

Os nossos problemas são os mesmos da nossa
classe, precisamos por meio deste programa
e em cada oportunidade combater o corpora-
tivismo e ajudar a avançar a consciência de
classe dos nossos colegas contra a exploração
capitalista em apoio às demais categorias de
trabalhadores, sobretudo à classe operária em
luta.

Sozinhos, lutando “só pelo nosso”, nós somos
muito fracos. Os nossos inimigos mais imediatos
estão aqui nos palácios da universidade, mas
os nossos principais aliados estão lá fora, traba-
lhando e resistindo, como nós.

Hoje, enquanto escrevemos estas propostas, o
governo bate cabeça para tentar aprovar a Re-
forma da Previdência. É fundamental erguer essa
batalhanaUSP, juntocomtodosos trabalhadores
do país! Não só no Brasil, mas em todo mundo,
os trabalhadores devem se unir para resistir ao
aumento da exploração capitalista e ao avanço
da barbárie em todas as esferas da sociedade.

• TRABALHADORES DE TODO MUNDO, UNI-
VOS!”

• ABAIXO A EXPLORAÇÃO CAPITALISTA!

Assinam: ▶ Amanda Ferreira (FAU) ▶ Ana Kazuie (FD) ▶ Bruno Coturri (FD) ▶ Felipe Cavalheri (SESMT) ▶ Felipe Sunaits (FFLCH) ▶ Gustavo Carneiro
(IP) ▶ João Borghi (FFLCH) ▶ Reinaldo Souza (FE) ▶ Aline Benetti (MZ) ▶ Eduardo Kishimoto (FFLCH) ▶ Vanessa Santos Maciel (FE) ▶ Evandro Bar-
boza (SESMT) ▶ Regiane Rocha (SESMT)
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Combater o desmonte, privatização e o obscurantismo sobre as
Universidades. Por uma USP à serviço dos trabalhadores e da

população pobre

1) Nesse contexto de crise econômica, os capita-
listas precisam transformar ainda mais o ensino
e a pesquisa à serviço dos lucros de empresários,
banqueiros e industriais e da perpetuação da
opressão, onde o Estado atua para reduzir os
riscos de mercado.

A Reitoria, em parceria com o Governador João
Dória e o Prefeito Bruno Covas, vem aplicando
este projeto de “universidade empresarial” que
separa a Universidade e o conhecimento produ-
zido do conjunto da população trabalhadora e
da juventude se utilizando de subfinanciamento;
modificando as relações de trabalho de pro-
fessores, pesquisadores e servidores; mudando
o caráter do conhecimento; reprimindo quem
resiste e dificultando a organização sindical.

O arrocho no orçamento das Universidades
ocorre desde a conquista da autonomia
financeiro-administrativa, em 1989. A necessária,
porém ainda restrita, expansão universitária
não veio acompanhada de aumento de repasse
de verbas. O congelamento de gastos com
saúde e educação contribuiu para legitimar um
discurso de crise financeira onde o salário dos
funcionários seria o principal culpado. Enquanto,
no período de 2003 a 2016, os governos gastaram
17vezesmais comopagamentodadívidapública
do que com financiamento da educação pública.

2) Sob esse discurso, a Reitoria incentivou a
demissão demais de 3mil funcionários através
do PIDV, 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. A reitoria aprovou
os Parâmetros de Sustentabilidade que congela
os salários e impede a contratação de funcio-
nários por concurso e carreira USP, fechando
postos de trabalho efetivo e avançando na
terceirização e contratos precários e temporários
de professores. Parâmetros esses, aprovados

sob violenta repressão aos trabalhadores que se
manifestavam em frente à reitoria, mostrando a
verdadeira função do convênio PM-USP. Junto
à essas medidas repressivas, a reitoria vem
aumentando o número de processos contra
estudantes e trabalhadores que lutam e retirou a
sede onde o Sintusp esteve por 50 anos.

Este desmonte operado pela reitoria, que em
alguns lugares quase inviabilizam o funciona-
mento ou sujeitam os trabalhadores à jornadas
maiores, permitidas pelo Banco de Horas e
viabilizadas pelo constante assédio moral, induz
a ver na terceirização, cobrança demensalidades,
financiamento privado a única alternativa para a
existência da USP. É nesse contexto que a reitoria
apresenta o relatório “USP do futuro”, feito pela
consultoria da McKinsey, como um guia para
implementaçãonaUSPdosprincípios apontados
pela lei do Marco Legal da Ciência, aprovada por
Dilma.

O Marco Legal permite que professores e pes-
quisadores em regime de dedicação integral
possam aomesmo tempo trabalhar para empre-
sas e fundações privadas, que definem o que
é pesquisado e ficam com a patente do que é
produzido. Hierarquiza as ciências aplicáveis [na
produção] em relação às outras avançando para
a instrumentalização do conhecimento e sua pro-
funda subordinação à manutenção da burguesia
como classe dominante, criando explicações de
mundo para tal. Por isso é necessário combater
a propaganda ideológica do governo contra os
professores, combater omovimento “Escola sem
Partido”, que é contra as mulheres, os negros, os
LGBT, contra a Teoria da Evolução e pela defesa
do Terraplanismo, aomesmo tempo em que se
combate os ataques à Universidade pública.

3) A reitoria tem se manifestado contra o obs-
curantismo do governo, mas esteve junto à
ele na defesa do decreto de janeiro deste ano
que legalizou a existência dos fundos patrimo-
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niais (financiamento privado de pesquisas e
cursos), que já ocorriam em algumas unidades
da USP. Também defendeu o aumento do teto
do governador para aumentar os supersalários
de um punhado de burocratas que dirigem
a Universidade. E agora se apresenta como
defensor da autonomia universitária contra a
CPI para investigar a irregularidade dos gastos
das Universidades. Esta CPI está sendo usada
no jogo dos partidos burgueses. Existem irregu-
laridades no uso da verba, mas estes partidos
burgueses não estão interessados em resolver
o subfinanciamento da educação pública e os
burocratas do Conselho Universitário defendem
uma autonomia para manter seus privilégios,
pois estudantes e trabalhadores, que sãomaioria,
nunca tiveram poder de decisão. A subordinação
da Universidade aos empresários já é perda de
autonomia.

Contra esse projeto de Universidade à serviço
de garantir a existência de uma burguesia de-
cadente, que leva a humanidade àmiséria, que
destroça anatureza 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
populaçãopobre, umanecessidadeque se impõe

para permitir o desenvolvimento da humanidade.
Para isso, defendemos um conjunto de medidas:

• Fim do vestibular e estatização das Universi-
dadeparticulares, paraque todaa juventude
possa estudar sem pagar.

• Dissolução do CO e organização de uma
Assembléia Estatuinte para decidir os rumos
da Universidade. Por um governo de es-
tudantes, trabalhadores e professores com
maioria estudantil.

• Mais verbas para Universidades e educação
pública.

• Contra a subordinação da USP e do conhe-
cimento aos empresários! Abaixo o Marco
Legal da Ciência.

• Somos contra a privatização da saúde pú-
blica e defendemos um SUS 100% público,
estatal e gratuito. Abaixo as Fundações e
Organizações Sociais (OSS’s)!

• Anulação dos Parâmetros de Sustentabili-
dade. Abertura imediata de concurso. Efeti-
vação dos terceirizados sem concurso.

• Em defesa das cotas raciais.
• Anulação de todos processos e demissões
políticas, como de Alexandre Pariol. Fim do
convênio com a PM.

• Pela reintegração de Claudionor Brandão.

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas
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ALTERNATIVAS PARA FORTALECER O SINTUSP

Educação e Universidade

Defesa do ensino público gratuito e de quali-
dade em todos os níveis. Contra a cobrança
de mensalidades no ensino superior público e
federal e demais níveis. Em defesa da autonomia
universitária, fortalecimento do Fórum das Seis,
11,06%de repassedo ICMSpara as universidades
estaduais paulistas. 37% para a educação Básica.
Recuperação do HU público e vinculado à USP.

Recuperação dos salários e política salarial que
recupere o poder de compra dos trabalhadores;

negociação de fato do Acordo Coletivo; fim do
Banco de Horas e do Relógio de Ponto Eletrônico;
queos funcionários e funcionáriasque trabalham
em condições insalubres possam usufruir das
pontes e do recesso sem aumentar a jornada.
Combate ao Assédio Moral, pela criação do TAC
– Termo de Ajustamento de Conduta, como
foi feito na UNICAMP. Fim da Terceirização e
contratação dos terceirizados. Contratação de
funcionários via concurso público. Pagamento
de horas extras e o fim da cobrança de horas
remanescentes. Pelo direito de fazer Greve.

Assinam: ▶ Vera H. Monezzi (ICB) ▶Marcelo Cardagi (IB) ▶ Rafael Borguin (FMVZ) ▶ Edison Miranda (ICB) ▶ Ricardo Martins (FMVZ) ▶ Ana Paula
(ICB) ▶ Leandro da Silva (IB) ▶ CarmenMoreno (ICB) ▶Marília Oliveira (ICB) ▶MariluMazzaro (ICB) ▶ Renato Algusto (ICB) ▶ Dourival Mascarelhas
(ICB) ▶ Gisela R. Terçalioli (ICB) ▶ José Brasilino (IB) ▶ Luca H. Pusceddu (IB) ▶ Paulo Diaz (IB) ▶ Felipe Faria Camargo (FMVZ) ▶ Amanda Capel
(FMVZ) ▶ Eudes Santos (FMVZ) ▶ Bernardo Ryoichi Dias Taniguti (FMVZ) ▶ Beatriz V. Freire (IB)
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A situação e as relações de trabalho dos empregados
da limpeza e asseio na USP (Terceirizados)

O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo
(índice de Gini – ONU) e não é difícil perceber que
aUSPostenta diferenças salariais enormes. Claro
que essa diferença reflete também no modo
como as pessoas são vistas e tratadas. A situação
mais difícil é das trabalhadoras e trabalhadores
terceirizados (limpeza e vigilância), que também
passaram por diminuições nos quadros, porém
sem PIDVs ou quaisquer outras vantagens, além
de terem salários muito baixos e quase que
nenhuma garantia sobre suas condições ou
mesmo sobre a manutenção de seus empregos.
Para piorar, esses trabalhadores não contam com
sindicatos para negociar com seus patrões de
formamenos injusta.

Para demonstrar com base em uma experiência
concreta, tomaremos comoexemplo a Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia, onde, nos
últimos dois anos, muitas pessoas (funcionários,
professores e estudantes) notarammodificações
drásticas nas condições e carga de trabalho dos
funcionários terceirizados da limpeza. A nova
carga de trabalho é tão excessiva que não é
incomum encontrar trabalhadores chorando por
conta do cansaço físico, mental e emocional.

Ao se depararem comessa situação, algumas des-
sas pessoas da comunidade procuraram informa-
ções sobre o que estava ocorrendo. Analisando
documentos, contratos e medições obtidos via
Lei deAcessoà Informaçãoe conversandocomos
trabalhadores terceirizados, confirmaram que há
fortes razões para afirmar que a relação com os
trabalhadores terceirizados da limpeza da FMVZ
não é justa, correta e legal.

Uma das principais formas que a USP encon-
trou para diminuir seu déficit foi a redução
dos contratos de terceirização por meio de
“readequações”. Na FMVZ o quadro de funci-
onários diminuiu por volta de 65% (redução
de mais 30 funcionários para 13) em 2 anos,
ao mesmo tempo em que a área construída
da Faculdade cresceu significantemente. Essa
modificação radical só foi possível por artifícios

no contrato que escondeme falsificamo trabalho
efetivamente realizado pelos trabalhadores da
limpeza. A “economia” no contrato se deve a
quatro estratagemas que distorcem, no papel,
a realidade concreta do trabalho dos terceiri-
zados da limpeza: Classificações incorretas das
áreas e tipos de piso (ex: hospital veterinário
considerado piso comum); não contabilização
do deslocamento entre diferentes áreas a serem
limpas (o “circuito” percorrido por diversos
trabalhadores da limpeza éde vários quilômetros
por dia, realidade não contabilizada ou prevista
no contrato); contrato não leva em consideração
a nova realidade de acúmulo de sujeira (para
diminuir as áreas, diminuíram a frequência
da limpeza dos espaços, tornando a sujeira
acumulada e o trabalhomais difícil); serviços não
contabilizados no contrato: com a diminuição
drástica do quadro de funcionários da limpeza
e de funcionários da USP, tornou-se comum que
limpezas “extras”, fora da programação, sejam
demandadas, sem os equipamentos de proteção
individual, sem orientação e sem qualificação
adequadas. Além disso, há eventos promovidos
emespaços da Faculdade, gerandomais trabalho
extra não previsto em contrato.

Essas distorções contratuais e a posição extrema-
mente frágil dos funcionários da limpeza geram
consequências para a vida e para a saúde física e
mental dos trabalhadores, que sãomuitas e são
gravíssimas, por exemplo:

• Dois funcionários limpam por volta de 80
latrinas todos os dias;

• Equipamentos e treinamento inadequados ou
inexistentes para limpeza da sala de cubas
(no prédio da Anatomia), sala de necrópsia,
de laboratórios, do centro cirúrgico, etc., com
contato com cadáveres, fluidos e substâncias
químicas nocivas à saúde;

• Não há um espaço adequado para descanso
destes funcionários, sendo comum que rea-
lizem suas refeições no horário de almoço
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dentro do almoxarifado, oumesmo sentados
no chão;

• Funcionários deixam de receber a cesta básica
mensal caso faltem ao trabalho, inclusive no
caso de doença ou de levar o filho aomédico
(nesse caso, a partir do segundo atestado);

• Os funcionários da limpeza não gozam de
recessos e pontes entre feriados;

• Exclusão dos trabalhadores terceirizados de
todas as atividades da Unidade (invisibiliza-
ção), facilitando que sofram assédio, perse-
guição, negação de direitos, exaustão física,
sofrimento psicológico e isolamento social.

Depois do reconhecimentodos fatos, doacúmulo
de informações e da ampliação do debate e
consequente sensibilização da maior parte da
comunidade da Faculdade de Medicina Veteri-
nária e Zootecnia, funcionários, professores e
estudantes, via seus representantes, procuraram
diversas vezes soluções na Congregação da
Unidade, porém a Direção da Faculdade usou
de todos os artifícios para impedir qualquer
deliberação de melhoria no contrato e no dia-
a-dia dos trabalhadores terceirizados, o que fez
com que todo omaterial analisado e produzido e
a sequência dos fatos virassem uma denúncia
protocolada junto ao Ministério Público do
Trabalho.

Tal situação pode ser encontrada em outras
unidades da Universidade de São Paulo, como é

o caso, por exemplo, do Instituto de Psicologia,
que atualmente tem suas atividades de limpeza
realizadas pela mesma empresa terceirizada
que atua na FMVZ. Desde 2014, os sucessivos
cortes resultaram na perda de 50% do quadro de
profissionais da limpeza (de 18 para 9 pessoas),
sendo 2 responsáveis pela limpeza de todos
os banheiros e sendo que não há substituição
quando alguma trabalhadora entra em férias ou
licença, o que faz com que, em boa parte do ano,
o número seja efetivamente menor.

Ressaltamos que somos contra a terceirização
e toda e qualquer outra forma de precarização
do trabalho, porém, diante da realidade já posta,
entendemos que nosso sindicato não pode
se omitir. Acreditamos que os trabalhadores
terceirizados têmmuito a ganhar participandode
uma entidade que se organiza e que é combativa
e corajosa; e temos certeza que o SINTUSP
também tem muito a crescer e aprender com
a participação desses funcionários. Precisamos
de comprometimento total do SINTUSP e de
todos os seus ativistas e na aproximação e
defesa dos colegas terceirizados no dia a dia
das Unidades, e, para isso, sugerimos como um
dos caminhos a criação de um Observatório
da situação e das relações de trabalho dos
empregados Terceirizados da USP e realização
de encontros para tratar de suas reivindicações e
de sua participação junto ao SINTUSP.

Assinam: ▶ Vera H. Monezzi (ICB) ▶Marcelo Cardagi (IB) ▶ Rafael Borguin (FMVZ) ▶ Edison Miranda (ICB) ▶ Ricardo Martins (FMVZ) ▶ Ana Paula
(ICB) ▶ Leandro da Silva (IB) ▶ CarmenMoreno (ICB) ▶Marília Oliveira (ICB) ▶MariluMazzaro (ICB) ▶ Renato Algusto (ICB) ▶ Dourival Mascarelhas
(ICB) ▶ Gisela R. Terçalioli (ICB) ▶ José Brasilino (IB) ▶ Luca H. Pusceddu (IB) ▶ Paulo Diaz (IB) ▶ Felipe Faria Camargo (FMVZ) ▶ Amanda Capel
(FMVZ) ▶ Eudes Santos (FMVZ) ▶ Bernardo Ryoichi Dias Taniguti (FMVZ) ▶ Beatriz V. Freire (IB)
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Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário

A questão da educação

A educação é, ainda, um meio para a ascensão
social vertical das classes médias. Além disso,
o exercício da profissão desejada, embora seja
uma ficção para a maior parte das pessoas,
constitui um dos pilares da ideologia dominante.
Mas, afora as suas funções ideológicas, aquelas
relativas à divisão do trabalho, à concentraçãodo
poder, a educação é também um negócio, uma
alternativa econômica, sobretudo emmomentos
de crise, para os grandes capitalistas.

Do ponto de vista pedagógico, a educação formal
é ummero rebotalho do processo de formação in-
tegral do indivíduo sob as condições econômicas
e culturais mais gerais da sociedade. Sujeitos às
pressões do ambiente, à propaganda e ao ama-
durecimento domercado demassas, submersos
no salariato, na escassez crônica de recursos, os
filhosdos trabalhadores veemrefletidonoensino
formal um fractal das experiências vividas fora
do ambiente escolar. Muito se discute o papel
da educação na transformação estrutural tanto
do indivíduo quanto da coletividade, deposita-
se esperança na capacidade dissuasória do
professor, mas, ao fim e ao cabo, a educação
formal é um braço damesma dominação que se
estende a todos as áreas da vida social.

A política da burguesia funde, a um só tempo,
suas necessidades práticas às suas necessidades
ideológicas. Sem perspectivas de um cresci-
mento consistente, seguro e duradouro, passa
a cobrar a conta do fracasso econômico também
de alunos, professores e funcionários da rede
públicadeensino. As contradições sociais se refle-
tem na universidade, o movimento da economia
e da política redefine o papel da educação formal.
Aprofunda-se a disjuntiva entre o interesse social
e o papel das instituições de ensino. Cada vez
mais elitizadas, mais herméticas e voltadas para
umpúblico alheio àsmais urgentes necessidades
da população, essas instituições de ensino são
alvo fácil para os detratores do ensino público.
Simultaneamente aos fatores externos, as ca-
marilhas que dirigem as universidades, setores

abastados da comunidade acadêmica, de dentro
da universidade municiam aqueles que a tentam
dilapidar.

As tentativas de conter o avanço desse processo
são coibidas à força. À medida que a iniciativa
privada e interesses econômicos poderosos se
aproximam da universidade, os espaços de de-
bate e produção de conhecimento independente
se tornam mais indesejáveis, mais sujeitos à
investida de quem os quer calar. A descrença
do público em relação aos métodos empregados
no ensino superior, alimentada pela propaganda
intensa da burguesia, estimula um confronto
no qual servidores e alunos ficam isolados
e a situação se torna progressivamente mais
explosiva.

Fora do círculo universitário, uma cruzada ide-
ológica varre o ambiente escolar; as escolas do
ensino básico são asmais atingidas. Confrontado
com a superlotação, com a falta de manutenção
predial e com a sobrecarga de trabalho, resta
ao professorado se rebelar, distendendo ainda
mais o tênue acordo que permite preservar o
funcionamento regular das escolas. Quanto aos
resultados práticos para os alunos, além da
evasão crescente, mesmo as metas heterodoxas
e frouxas do IDEB não são atingidas.

Configura-se, então, o cenário propício para
experimentações de tipo liberal: cobrança de
mensalidade em cursos de pós-graduação lato
senso e cursos de extensão, encurtamento do
tempodeduraçãodomestrado, absorçãode incu-
badoras de empresas, criação de cursos voltados
a atender interesses privados ou segmentos
empresariais específicos, etc., e, por último, a
ameaça de fechamento dos institutos federais e
do fim da gratuidade nas próprias universidades
públicas.

Sem se associar aomovimento geral dos operá-
rios e do conjunto da população, a luta isolada
das universidades fracassará irrefragavelmente.
Mas, apesar da imperativa necessidade de for-
mação de um bloco amplo que extravase os
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limites da universidade, nem mesmo dentro
da universidade, nas faculdades, etc., observa-
se a realização de esforços sérios para definir
uma estratégia comum que congregue estudan-
tes, trabalhadores terceirizados, servidores e
docentes. As assembleias gerais dos setores são
postergadas, a defesa de uma pauta comum,
quando se concretiza formalmente, não vai além
das palavras. As propagandas mais comuns são
quase exclusivamente voltadas para satisfazer
necessidades imediatas e, muitas das vezes,
estão em oposição aos interesses damaioria da
população, quando não da maioria da própria
comunidade universitária.

Como fazer passar a educação à frente das
condições econômicas e sociais que condicio-
nam o ensino, senão por meio da introdução
da luta política das classes potencialmente
revolucionárias no universo prático, semântico
e cultural de alunos, servidores e professores? A
educação, por si só, mesmo a educação crítica,
é a educação prática para o mundo tal como
ele está configurado. Eis que a educação só
desempenha um papel revolucionário como

subproduto dos antagonismos de classe e do
desenvolvimento da luta dos trabalhadores.

A universidade do povo e para o povo é o ponto
de convergência entre todas as tecnologias e
conhecimentos teóricos e o desenvolvimento
contínuo de novas soluções práticas para a vida
de todos. A universidade como instrumento de
seclusão e de diferenciação entre as classes é
o oposto da universidade popular. A defesa da
universidade pública não deve estar dissociada
da defesa de um novo modo de operação das
universidades, que inclua todos dentro delas,
como agentes produtores e aplicadores do
conhecimento produzido e desenvolvido nos
estabelecimentos de ensino. Só em torno da luta
por estanovauniversidadeépossível esperar que
os setores marginalizados e a classe operária se
agrupem.

Por fim, reforçamos o chamado a que o sindicato
integre a FASUBRA. A luta pela unidade dos
trabalhadores, assim como pela unidade dos
trabalhadores das universidades com os traba-
lhadores em geral, depende de abarcar todas
as organizações de defesa dos interesses dos
trabalhadores.

Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário
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SEMPRE NA LUTA

O governo Bolsonaro anuncia inúmeras medidas que
retroagem sobre os avanços da classe trabalhadora,
com discursos de ódio, colocando para a população
um horizonte de retrocesso de direitos e de cercea-
mentodas liberdadesdemocráticas, umataquebrutal
contra as mulheres, negros(as) e LGBT.

Assim, se faz necessário, fortalecer o debate e ações
com as trabalhadoras(es) que visem debelar o pre-
conceito, adiscriminação,omachismo,o racismo,a
xenofobia e a LGBTfobia, resistindo e fazendo a luta
contra as politicas bolsonarista.

Gênero
Falar de gênero significa falar das diferenças que não
são naturais, biológicas ou físicas.

Falar de gênero significa falarmos das diferenças
sociais que as sociedades patriarcais e machistas,
tratam as mulheres.

O índice de feminicidio noBrasil é alto, sendo o 5º país
do mundo, aonde mais morre mulheres assassinadas.

Contra o Feminicidio epela aplicabilidade real da
Lei Maria Penha.

Antes de ter a sua vida tirada pelo homem, a mulher
convive com vários tipos de violência, como: desqua-
lificação intelectual, agressão moral e psicológica,
falta de apoio institucional, violência sexual e física,
assédio sexual e moral, coerção e a violência em
função de etnia ou da identidade de gênero ou da
orientação sexual.

Muitasmulheres trabalhadoras da USP convivem com
estes tipos de violência e algumas tiveram as vidas
ceifadas pelo feminicidio.

As mulheres na USP são as que mais sofrem com o
ASSÉDIO MORAL e SEXUAL.

A grande vitima do assédio moral que tivemos foi
a companheira Regina Celia Leal, que devido a
discriminação, o preconceito contra a sua negritude,
as injustiças, as violências psicológicas no trabalho e
as físicas no âmbito doméstico, à levou ao suicídio.

Regina se transformou numa grande militante, que
muito contribuiu para que hoje o assédio moral fosse
CRIME.

• Que cada mulher vítima da violência se torne
uma militante da Secretaria de Mulheres e de
Combate ao Assédio Moral.

• Nos organizarmos na Secretaria de Mulheres e
em todas as frentes de organizações demulheres
dentro e fora da Universidade. UNIDAS somos
mais fortes.

• Defesa das proposituras da Secretaria de Mulhe-
res neste Congresso, bem como, as proposituras
do Movimento Mulheres em Luta da CSP/CONLU-
TAS.

• Lutar por politicas acolhitivas para as mulheres
que são violentadas em seus lares, á fim de
poderem se livrar da opressão, cobrando dos
governos a criação de “Casas Acolhedoras”.

• Suporte jurídico para se defenderem dos seus
agressores.

• A favor do aborto.
• Por emprego e mais investimentos em politicas
públicas de combate a violência machista.

• Não existem desculpas: ASSÉDIO SEXUAL É
CRIME. Lembrando: “QUANDO UMA NÃO QUER,
DOIS NÃO FICAM. NÃO É NÃO!”.

Combate ao Assédio Moral
OSindicato ao longo dos anos, acolheu e junto comas
vitimas de Assédio Moral, tem devolvido a superação
e a vontade de viver, à centenas de mulheres que
sofreram assédio moral.

Hoje o SINTUSP acompanha uma Ação Civil Pública
doMinistério PúblicodoTrabalhoqueacusa aUSPpor
Assedio Moral Coletivo, aonde a universidade deverá
desembolsar 800 mil reais, que irá para o Fundo
de Amparo ao Trabalhador, mediante denuncias do
sindicato e das próprias trabalhadoras(es).

No 6º Congresso dos Funcionários, criamos a Secreta-
ria de Combate ao Assédio Moral e Sexual, que busca
e lutará pelo TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, junto
ao Ministério Público do Trabalho, que é negado pela
reitoria, portanto, ainda muito temos para fazer á fim
alcançarmos este objetivo. Estamos na luta CONTRA
A PRIVATIZAÇÃO DO CEREST, através de Fundações,
nosso grande parceiro.

LGBT

NECESSIDADE DE NOS EDUCARMOS MAIS PARA
COMBATERMOS A DISCRIMINAÇÃO E A HOMOFO-
BIA NOS NOSSOS LOCAIS DE TRABALHO E EM
TODOS OS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTE PAÍS.
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Negros e Negras
As demandas da população negra — nos morros, nas
favelas, no campo e na cidade — que utilizam as
politicas públicas da saúde, educação, habitação e
assistência social, demonstra claramente a exclusão
social desta população. Avançamos na Educação com
as COTAS, porém o não investimento em permanên-
cia estudantil, não permite ainda na plenitude os(as)
negros(as) terem acesso às escolas e universidades.

Na saúde, a doença que mais atinge os negros, é a
anemia falciforme, pouco falada e diagnosticada e
quase nada ensinada nas Faculdades de Medicina
deste país, onde a maioria da população negra não
consegue o diagnóstico cedo para se tratar e o exame
é caro. Na USP devemos REIVINDICAR, NOS EXAMES
PERIÓDICOS DOS FUNCIONÁRIOS NEGROS(AS), O
EXAME QUE DIAGNÓSTICA A DOENÇA E UM TRATA-
MENTO DIGNO.

A história dos negros(as) no país e sua inserção nos
hábitos alimentares, cultural, musical, nas suas lutas
e como vivem nos dias de hoje, com os avanços e
retrocessos nos direitos sociais, na educação e na
inclusão social, não é contada. Contamos a história
dos lutadores negros dos EUA, mas não contamos a
historia dos negros desta terra.

Devemos fazer um “chamamento da categoria para
se aproximar das pautas do movimento negro
numa conjuntura neoconservadora é fundamental.
A violação dos direitos humanos acontece majori-
tariamente com as mulheres negras, nas periferias.
E isso é expressão de uma realidade que é racista
e oprime a população. Diante dessa conjuntura
adversa, iremos nos posicionar com a classe traba-
lhadora, emdefesa dos pretos e pretas”. (Julio Cesar
de Andrade/ASocial). Este será o nosso compromisso.

Assistam o DOCUMENTÁRIO “AUTOS DE RESISTÊN-
CIA”—direção de Nathasha Neri/Lula Carvalho, 2018.

Contra toda forma de opressão, discriminação e
exploração! Basta de racismo.
Para romper com os preconceitos, discrimina-
ções, violência contra as mulheres e homossexu-
ais, transexuais e o racismo contra os negros(as),
necessitamos de um processo educacional que
rompa com o conservadorismo. E romper com o
conservadorismoé ter umaperspectivade classe,
somando a luta para a educação que queremos e
não a educação que querem nos impor, através
de um governo autoritário, militarizado de ultra
direita.

Assinam a tese: ▶Magno de Carvalho Costa – ECA ▶ Neli Maria Paschoarelli Wada – HRAC/Bauru ▶ Solange Conceição Lopes Veloso – SAS ▶ Givanildo
Oliveira dos Santos – HU ▶ Alexandre Pariol Filho – Faculdade de Direito ▶ RosaneMeireVieira – 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
FernandesMarinho– ICB ▶ Daniel Candido dos Santos – PUSP/São Carlos ▶ Diego JesusTalarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Allan Eleutério deMello – PUSP
Piracicaba ▶ Alessandra Pontual da Silva– Instituto deQuimica ▶ Andre Luis Orlandin–PUSPRibeirão Preto ▶ OnyRodrigues de Campos– ESALQ ▶ Carlos
Alberto Verissimo – ESALQ ▶ Anibal Ribeiro Cavali – Faculdade de Direito ▶ Antonio de Padua Lima de Souza – CEPEUSP ▶ Zelito Souza Santos – CEPEUSP
▶ Sandra Regina de Oliveira Pedroso – HU ▶ Vitor Jose Belchior – FCF ▶ Vitor Jose do Amaral Alves – EEL ▶Maicon Barbosa da Silva – EEFE ▶Marco
Antonio da Silva – Poli ▶ Tania Del Nero – MAE ▶ Ricardo Pimentel Nogueira – HRAC/Bauru ▶ Claudinei Candido Scarpin de Souza – PUSP/Bauru ▶ Luis
Carlos Lodino Nicomedes – FOB ▶ Carlos Pedroso – ICB ▶ Antonio Carlos Diniz Quintino – Pró reitoria de Extensão e Cultura ▶ Patricia Murad – Segurança
▶ Paulo Roberto Costa – Pirassununga ▶Maria Rosa Alberto – Aposentada da GEOCIENCIAS ▶ Nair Maria Pereira – Aposentada da Faculdade de Odontologia
▶ Antonio de Padua Lima de Souza– CEPEUSP ▶ Zelito Souza dos Santos – CEPEUSP ▶ BeneditoVitorino–Aposentado da ECA ▶ Daniel Candido dos Santos –
PUSP/São Carlos ▶ Diego Jesus Talarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Jaime Araujo Gonçalves – Instituto de Psicologia ▶Manoel Spildora Munhoz – CEPEUSP
▶ Vanessa Regina Teixeira Ramos – HU

Apoiadores: ▶ Robson de Paula Araujo— PUSP-RP ▶ Dulce Helena de Brito— Aposentada da FMRP ▶Marcos Geraldo da Costa— PUSP-RP ▶ Paulo
César Teixeira Barbosa — PUSP-RP ▶ João K. Kajiwara — FMRP ▶ André Luis Orlandin — PUSP-RP ▶ Samuel Filipini — FMRP ▶ Danilo Alberto dos
Santos— PUSP-RP ▶ Adigio Antônio de Oliveira— PUSP-RP ▶ Thiago Bruleni— PUSP-RP ▶ Rita de Cássia Ribeiro— FFCL-RP ▶ Roberto Carlos Lopes
—PUSP-RP ▶Mara Elisa Ferreira Oliva— FFCL-RP
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Resoluções aprovadas no III Encontro de
Trabalhadores Negros da USP

Ao longo domês de novembro de 2018, a Secre-
taria de Negras, Negros e Combate ao Racismo,
do Sindicato dos Trabalhadores da USP realizou
o III Encontro de Trabalhadores Negros da USP
com tema “Luta e resistência do povo negro e
indígena na atualidade”. As atividades realizadas
ao longo domês foram um riquíssimo espaço de
debate, troca de conhecimentos, organização e
confraternização de trabalhadores e estudantes
negros e brancos para lutar contra o racismo
dentro e fora dos muros da universidade.

Marielle e Mestre Moa vivem!! Não esquecemos
nem perdoamos os assassinos de Marielle, An-
derson e Moa!! Nenhuma confiança nas forças
repressivas! Que o Estado garanta as condições
para uma investigação independente!!

Contra Bolsonaro, Dória, os racistas e as refor-
mas!! Nenhuma confiança no Judiciário racista!!
Abaixo a Reforma da Previdência! Anulação da
Reforma Trabalhista e da Lei de terceirização
irrestrita!!

Toda solidariedade à caravana de imigrantes em
direção aos Estados Unidos!! Basta de negros
mortos no Mediterrâneo!! Solidariedade a todos
os imigrantes no Brasil, especialmente venezue-
lanos, haitianos, africanos e bolivianos!!

Nenhum ser humano é ilegal!! Garantia de
emprego digno, vistos humanitários, moradia
e direitos civis e trabalhistas aos imigrantes
no Brasil! Reconhecimento e convalidação dos
documentos, títulos de graduação eprofissionais
dos imigrantes no Brasil! Que as universidades
garantam isenção de taxas, informações e cotas
para os imigrantes solicitantes de visto humani-
tário e refugiados!

Liberdade para Múmia Abu Jamal e todos os
Panteras Negras!!

Pelo fim do genocídio da população negra! Basta
de chacinas policiais e militarização dos morros
e favelas!! Anulação de todas as condenações de
Rafael Braga!!

Em defesa dos direitos das mulheres e LGBTs!!
Basta de feminicídios e assassinatos de LGBTs!!
Em defesa das mulheres negras! Basta de traba-
lho precário, igualdade salarial entre mulheres e
homens, salário mínimo do Dieese para todos!!
Dignidade da maternidade da mulher negra
assegurando o direito ao acompanhamento
da saúde escolar e saúde dos filhos; Creches
próximas aos locais de trabalho na USP, garantia
de pediatria no HU, direito ao parto humanizado
e a amamentação. Basta de sexualização das mu-
lheres negras e assédio moral e sexual nos locais
de trabalho; Medidas especificasd e combate a
violência contra as mulheres negras.

Por iguais direitos e salários entre trabalhadores
negros e brancos! Iguais direitos e salários entre
efetivos e terceirizados! Pela efetivação dos
trabalhadores terceirizados, sem necessidade de
concurso público!

Fora tropas brasileiras e estrangeiras do Congo
e de todo o continente africano!! Fora Petrobras,
grandes mineradoras brasileiras e estrangeiras
e o agronegócio do continente africano. Pela
não criminalização domovimento estudantil sul
africano!

Basta de perseguição e intolerância as religiões
de matrizes africanas! Estado laico e liberdade
de culto!!

Em defesa das cotas étnico-raciais!! Pelo fim do
filtro social do vestibular! Por uma universidade
pública, gratuita, laica, democrática, a serviço
dos trabalhadores e do povo pobre! Retirada
de todos os processos contra os ativistas que
lutam pelas cotas raciais!! Cotas para PPIs nos
concursos públicos e ações afirmativas nos
planos de carreira.

Por politicas de saúde especifica para a popula-
ção negra no HU e em toda a rede de saúde!! Em
defesa do HU!! Por um SUS público, 100% estatal
e sob controle dos trabalhadores e usuários!!
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Indenização à todas as famílias atingidas pelas
inundações emMariana!

Pela demarcação dos territórios indígenas e
quilombolas! Basta de lideranças assassinadas
e ocupação dos territórios pelo agronegócio,
empreiteiras e latifundiários!!

Abaixo o projeto Escola Sem Partido!! Pela
implementação da Lei 10.639/04 e 11.645/08,
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, em
todos os cursos!

Viva a Revolução Haitiana!! Viva a luta negra nos
EUA!! Viva a grevedosmineiros deMarikana edos
estudantes na África do Sul!!! Viva a luta negra no
Brasil!! Abaixo o racismo e o capitalismo!!

Secretaria de Negras, Negros e Combate ao Racismo, do SINTUSP
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Pela organização das mulheres e LGBT’s trabalhadoras
para combater Bolsonaro, o capitalismo e o patriarcado

1) A opressão às mulheres existe há séculos
e, embora hoje não sejam consideradas posse
do marido, ainda são mortas porque tentam
sair de um casamento, terminar um namoro ou
porquedizemnão. Comsaláriosmenores e como
trabalho doméstico e cuidado dos filhos pesando
sobre seus ombros as mulheres não recebem
nenhum amparo do Estado quando tentam sair
de relacionamentos violentos. Não há pra onde
ir, auxílio-financeiro e mesmo nas delegacias
de mulheres são maltratadas e desacreditadas.
Só nos primeiros meses do governo Bolsonaro
foram mais de 200 feminicídios, sem contar
os casos de violência doméstica, estupros e
assédios.

A junção entre a exploração capitalista e a
opressão patriarcal resulta em precarização e
violência. Cercade70%dapopulaçãomaispobre
mundial é formada por mulheres. São mais de
1.200 mortes 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. As mulheres ganham emmédia 30%
menos que os homens, as negras, 60% amenos.
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.

OgovernoBolsonaroquer imporqueasmulheres
continuemmorrendo 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, aomesmo tempo que
impedem a criminalização da homo e transfobia.

• Contra a violência de gênero, por um plano
emergencial de combate à violência às mu-
lheres e LGBTs.

• Apoiamos as resoluções do 8º encontro de
mulheres trabalhadoras da USP!

• Por creches, lavanderias e restaurante garan-
tidos pelo Estado!

• Por Igualdade Salarial, já!
• Defendemosodireitoaoaborto 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 dirigida pelo PC do B de Manuela
D’Avilla, 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 parla-
mentares rifam as pautas das mulheres e LGBTs
em troca de favores com a direita. O exemplo
mais categórico foi na campanha presidencial
de Dilma que lançou a “carta ao povo de Deus”
se comprometendo com os setores religiosos
conservadores a não legalizar o aborto, fechando
os olhos para a morte de milhares de mulheres
vítimas de abortos clandestinos.

O PSOL, umpartidos de esquerda, comparlamen-
tares eleitas a partir de pautas feministas, tam-
bém participa da mesma lógica de separar a luta
das mulheres contra a opressãomachista da luta
contra a exploração capitalista. Aonãoapostar na
potencialidadedomovimentodemulheresunido
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 deumostras
de que não estão do lado das mulheres e dos
trabalhadores.

• Fortalecer a Secretaria de Mulheres do Sin-
tusp e a Secretaria LGBT e de Diversidade
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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 opres-
são a serviço da exploração é a terceirização.
São milhares de trabalhadoras nos postos de
trabalho mais precários. Ganham pouco mais
de um salário mínimo, recorrentemente sofrem
atrasos de salários, assédios e demissões. Seu
é extremamente lucrativo para os donos das
empresas terceirizadas, a maioria ligada à buro-
cracia universitária. Não podemusar 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
situaçãoprecária das trabalhadoras terceirizadas,
das trabalhadorasdas creches, dosbandejões, 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 con-
tra 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 tercei-
rização, no desmonte da universidade, apro-
fundando os assédios e a precarização do
trabalho, fecha creches e restringe o direito
a maternidade plena das trabalhadoras.

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas
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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 pais 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 bran-
cos. A realidademostra 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. A desigualdade salarial é uma face
visível e cruel do racismo, o valor do salário dos
homens negros não chega a 54% do valor dos
homens brancos e a diferença salarial entre uma
mulher negra eumhomembranco é emmédia de
60%, podendo chegar a 80% em alguns cargos.
O rebaixamento salarial e a retirada de direitos
dos negros — e em primeiro lugar das mulheres
negras — serve como instrumento para fazer isso
com toda a classe trabalhadora.

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 racismoemumaescala aindamaior.
Não a 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 amorte de Marielle, uma ferida
aberta do golpe institucional. Bolsonaro é um
herdeiro do golpe que levou Temer ao poder e
que tem como principal objetivo neste momento
aprovar a Reforma da Previdência. Esta reforma

tão desejada pelos empresários e pelo capital
estrangeiro é a forma de fazer com que sejam os
trabalhadores que paguem a crise criada pelos
capitalistas. Esta reforma recairá commuitomais
força nas costas dasmulheres e dos negros que já
vem sendo duramente atacados com a reforma
trabalhista e a lei de terceirização aprovadas por
Temer para garantir os lucros dos capitalistas.

Desde o golpe institucional denunciamos o
fortalecimento do Judiciário que sob a justi-
ficativa 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 quando este tinha 40% de intenções de
voto, atacando o direito elementar da população
de decidir em quem votar. Os métodos que
levaram Lula a prisão estão fortalecendo ainda
mais a repressão contra a população negra. É
esse mesmo judiciário que cinicamente fala em
defesa das cotas raciais que faz do Brasil o 4°país
commaior população carcerária (sendomais de
70% negros), 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 quer aprovar um
pacote supostamente anti-crime para legalizar
os assassinatos da juventude negra pela polícia.

3) Tampouco podemos nos enganar com a
estratégia impotentedeoposiçãomeramentepar-
lamentar 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,UGTqueatuamcomoumfreio
na luta de classes e separama luta do povo negro
das lutas econômicas mantendo sua trégua com
o governo e com os patrões.

SINTUSP
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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 Trabalhado-
res Negros do Sintusp.

• Abaixo os discursos nacionalistas e xenófo-
bos contra os imigrantes. Reafirmamos todo
apoio aos trabalhadores imigrantes africa-
nos, haitianos, bolivianos e venezuelanos.

• O fortalecimento e apoio às lutas do povo
negro contra o racismo no Brasil e inter-
nacionalmente. 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 ne-
gros:

• A igualdade salarial entre negros e bran-
cos.

• O fim das chacinas e da violência poli-
cial! Júri popular, para que os “autos-de-
resistência” sejam julgados pelo próprio
povo!

• A efetivação dos trabalhadores terceiriza-
dos sem a necessidade de concurso pú-
blico.

• A demarcação dos territórios quilombolas
e indígenas.

• A separação entre Estado e Igreja, fun-
damental para a liberdade de culto e o
fim da perseguição às religiões de matriz
africana.

• Emdefesadas cotas raciais rumoao fimdo
vestibular!

• Contra o projeto Escola semPartido e pela
implementação da lei 10.639 (ensino de
história da África) em todas as escolas e
cursos.

• Por justiça para Marielle! Por uma investi-
gação independente.

• Toda solidariedade ao povo de Moçambi-
que que teve seu país destruído por uma
tragédia!! Fora imperialismo do continente
africano!

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas
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Resoluções do 8º Encontro de Mulheres Trabalhadoras da USP

Nacional

1) Abaixo governo golpista de Temer! Pela re-
vogação imediata da Reforma Trabalhista e
Lei da terceirização! Barrar a Reforma da
previdência!

2) Aborto legal, seguro e gratuito garantido pelo
SUS. Abaixo aPEC181. Garantia de assistência
à saúde em todos os sentidos às mães e
crianças.

3) Pela liberdade sexual e gênero, contra a
“CuraGay”, que discrimina a orientação/opção
sexual tratando-a como doença.

4) Contra o projeto Escola sem partido, por
educação sexual e de gênero nas escolas.

5) Abaixo a Censura às artes!
6) Contra a imposiçãode valores religiosos sobre

o corpo e a vida dasmulheres e LGTBs. Por um
Estado laico de fato!

USP Geral

7) Abaixo as gestõesde Zago e Vahan. Em defesa
da educação, contra o desmonte da prefeitura,
bandejões, Creches, Centros de Saúde da USP
e Hospitais (HU e HRAC) que afetam principal-
mente as condições de vida, trabalho e estudo
das mulheres. Arrocho, não! Contratação de
efetivos, já!

8) TODO APOIO À LUTA DOS ESTUDANTES EM
DEFEFSA DO HU! Contra o fechamento do PS
infantil e adulto, que atinge principalmente as
mães estudantes trabalhadoras e a população.
Contração imediata de funcionários via USP.
Pelamanutenção do HU como hospital escola
sob responsabilidade financeiro e didática da
USP, pois é de fundamental importância na
formação dos estudantes, na pesquisa e na
extensão à população.

9) Pela manutenção do projeto de creches da
USP. Pela reabertura das creches da Oeste, já
determinado pela justiça. Pela manutenção
das creches Central e Saúde. Pela efetiva-
ção imediata dos funcionários terceirizados
da Fundação atuantes na creche saúde e
manutenção das vagas para as famílias já

matriculadas. Pela reabertura da creche do
HU e incorporação a divisão de creches. Pela
reposição do quadro de funcionários de todas
as creches através de contratação de efetivos,
com o funcionamento em suas capacidades
totais. Pela permanência das crianças já
matriculadas e abertura regular de vagas para
2018.
Ampliação e abertura de vagas nas creches
de acordo com a demanda para atender
todos os filhos dos trabalhadores efetivos
e terceirizados e estudantes da USP para
garantir o direito à educação e amamentação
da criança e os direitos dos pais ao trabalho e
estudo. Contratação de funcionários efetivos
já!

10) Pela garantia ao direito à amamentação, em
repúdio à determinação da reitoria na aplica-
ção da reforma trabalhista que aprofunda o
desrespeito às preconizações da saúde em
relação à amamentação e à relação mãe-
bebê e o desrespeito à necessidade de creche
nos locais de trabalho. Pela manutenção do
intervalo intrajornada para amamentação de
acordo com as necessidades da criança e da
mulher.

11) Licença maternidade até os 6 meses de idade
da criança.

12) Contra o desmonte da escola de aplicação.
Pela contratação de funcionários efetivos
e não temporários precários e efetivação
dos professores temporários já contratados.
Revitalização de sua estrutura. Pela garantia
da merenda escolar para as crianças.

13) Contra o racismo institucional da USP.
14) Pela desvinculação entre as cotas sociais e

étnico raciais. Pela manutenção das cotas so-
ciais. E pela implementação de cotas étnicos-
raciais proporcionais aplicadas de acordo
com a totalidade de vagas. Pela derrubada
do vestibular! Por políticas de permanência
estudantil a todos quenecessitarem. Amulher
negra também tem direito de estudar!

15) Abaixo a violência e perseguição da Reitoria e
da PM aos trabalhadores e trabalhadoras que
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lutam! Repudiamos a ação repressiva da PM a
mando da reitoria no dia 7 demarço de 2017.

16) Fim da terceirização e do trabalho precário.
Efetivação imediata sem concurso público.
Igual trabalho, iguais direitos e igual salário
(Direito às creches, ao BUSP, ao HU e todos
os benefícios sociais). Pelo direito à acompa-
nhamento médico sem desconto de salário)
inclusive aextensão da licença maternidade
de 6meses às trabalhadoras terceirizadas.

17) USP Mulheres: a ONU, as empresas privadas e
a reitorianão representamasmulheresdaUSP.
Pela organização independente das mulheres
na defesa de seus direitos e condições de vida.

18) Acesso garantido ao exame Papanicolau e
exames preventivos para as mulheres que
assim os solicitarem.

19) Direito a seausentaremdo trabalho (incluindo
afastamento e licença médica como acompa-
nhante) para mães e pais com filhos e depen-
dentes familiares doentes sem compensação
de horas ou desconto do salário e benefícios
pelo número de vezes que forem necessários.

20) Direito para mães e pais de se ausentarem
para acompanhar a vida escolar de seus filhos
sem compensação de horas ou desconto do
salário e benefícios pelo número de vezes que
forem necessários.

21) Combate ao racismo, ao assédio moral e
sexual nasUnidadesdaUSP.AbaixooRacismo,
a Homofobia, o Machismo e a Transfobia.
Respeito ao nome social e à circulação de

mulheres ehomens trans emtodosos espaços
da Universidade.

22) Repúdio ao funcionamento institucional da
USP que se isenta, permite ou reproduz
violências contra a mulher e de gênero. Ma-
nutenção e reconhecimento das atribuições
da comissão paritária de mulheres das três
categorias para acompanhamento e apuração
dos casos de violência.

23) Contra a implementação da Reforma traba-
lhista na USP. Afastamento de gestantes e
lactantes dos locais insalubres em qualquer
grau durante a gravidez e lactação sem a
necessidade de atestadomédico.

Plano de Lutas

24) Por uma greve internacional de mulheres
(Chamado internacional do Ni Una Menos
Argentina). Que no 8demarço trabalhadoras e
trabalhadores paralisem pelas demandas das
mulheres!

25) Seminário de formação de combate ao ma-
chismo oferecido ao CDBs e à categoria.

26) Implementar atividades nas unidades relacio-
nadas as opressões e questões das mulheres.

27) Aprofundar a unidade com as estudantes
na luta contra o machismo e os ataques da
universidade que afetam principalmente às
mulheres.

Nota:OEncontro dasMulheres Trabalhadoras daUSPocorreu entre
os dias 9 e 10 de dezembro de 2018, na cidade de Cajamar, interior
de São Paulo.

Secretaria de Mulheres Trabalhadoras da USP – SINTUSP
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Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário

Liberdades democráticas (combate às
opressões)

Via de regra, os direitos democráticos da popu-
lação estão conectados uns aos outros. A falta
de acesso ao emprego inviabiliza o acesso à
educação, o depauperamento familiar afasta a
criança da escola, o encarecimento do transporte
público isola comunidades inteiras e as distancia
domercado formalde trabalho,doensinoescolar,
dos museus, dos parques, dos bens de consumo
e serviços, etc. O aumento das jornadas de traba-
lho reduz o tempo do convívio dos pais com seus
filhos, impedeodesenvolvimentoprofissional do
trabalhador, aumenta seu risco de adoecimento
laboral, agravado pela dificuldade em conseguir
ter reconhecido o direito ao afastamento por
doença pelo Sistema de Seguridade Social.

Diante da ausência de alternativas, da margi-
nalidade social na qual uma parcela expressiva
da população é lançada, o tráfico de drogas,
o contrabando, o roubo, etc., passam a ser
opções atraentes de ascensão social oumesmo
de complementação da renda familiar. Nas
prisões, o processo de degradação do indivíduo
se acelera exponencialmente, depois de apartá-
los do meio social, subtrai-se desses presos os
poucos direitos que ainda os assistiam, sem,
contudo, se dar qualquer resposta efetiva ao
problema social do qual a criminalidade deriva.
Resultado: o aumento contínuo do número de
assassinatos, do número de viciados em droga,
do papel econômico do tráfico nas comunidades
mais carentes.

Do outro lado, fora do sistema prisional, a
população integrada ao mercado de trabalho
também se degrada àmedida que seus salários
são reduzidos e que seu ritmo de trabalho
se intensifica. Vivendo para trabalhar e tendo
como recompensa umminguado salário, esses
trabalhadores perdem qualquer sentido de co-
munidade e compartem entre si apenas o vício,
o ódio e os preconceitos que a desumanização
do trabalhador alimentam. Lutando pelos seus
próprios interesses individuais, esse trabalhador

se torna um desvalido diante do capitalista,
submetendo-se aos regramentos mais selvagens
em troca domínimo necessário à sua subsistên-
cia.

Os elos mais fracos do tecido social são os mais
afetados: os estrangeiros, os homossexuais, os
portadores de deficiência mental, os índios, os
pobres, os pretos, as mulheres pobres, os idosos,
etc. Descarrega-se sobre esses setores os efeitos
mais deletérios da crise econômica e, além disso,
acusa-se-os de serem responsáveis por esta crise,
instiga-se o ódio contra esses setores.

Recentemente, uma ampla campanha contra
os beneficiários do bolsa família, famílias de
baixa renda, a maior parte delas concentradas
no Norte e no Nordeste do país, sacudiu o país.
Atribuía-se a essas famílias um papel relevante
no desencadeamento da recessão de 2015 e 2016,
quando, na verdade, nenhum observador isento
poderia deixar de testemunhar o fato de que
os recursos escassos usados para o pagamento
desses benefícios não só não poderiam explicar
nenhumacrise, comohaviam tido, ao contrário, a
função de retardar e suavizar o impacto da crise
nos municípios mais pobres. Associada a esta
campanha, uma outra campanha permanente,
não menos sutil, culpa a população pobre pelo
fraco desempenho da economia nacional. É a
campanha dos defensores do recrudescimento
da repressão estatal e das penas impostas pelo
Estado a ladrões, traficantes, estupradores, etc.,
a campanha pelo fim das quotas sociais e raciais
nas universidades, pela liquidação dos serviços
assistenciais prestados pelo Estado.

Prisão não é, nem nunca foi, uma solução
satisfatória para nenhum dos graves problemas
que afetam nossa sociedade. Não é uma solução,
nemmesmo um paliativo. A pobreza e a falta de
perspectiva são fontes inesgotáveis de onde jor-
ram pequenos infratores. O que o conhecimento
empírico nos permite dizer é que tanto mais
hediondos são os crimes quanto mais acintosos
são os contrastes sociais, quanto mais violenta é

SINTUSP
FILIADO À CSP-CONLUTAS



7º Congresso dos Trabalhadores da USP: Caderno de Contribuições 45

a exploração do trabalho, quanto mais odiosa é
a opressão sobre os mais pobres.

Não tomamos partido em favor das classes
médias e contra a população desesperada que
recorre ao crime e à violência, por mais abjeta
que seja essa violência. A dominação de uma
classe sobreoutra, aindaqueassumaumformato
legalista e pormais justificável que possa parecer,
é a mesma dominação exercida nos campos da
política e da ideologia e ambas produzem os
mesmos efeitos: fazem subsumir os problemas
decorrentes da exploração do trabalho, da escra-
vidão assalariada que caracteriza o regime atual,
do antagonismo entre as classes, em questões
individuais, morais, institucionais, de gestão,
etc., que servem apenas de cobertura para a
preservação das injustiças e, consequentemente,
dos crimes e da violência que dizem combater.
Ampliar o debate e o elenco de direitos é a única
forma que o movimento popular conhece para
reduzir e, eventualmente, eliminar virtualmente
a violência do nosso meio social.

Nos últimos anos, temos assistindo a um verda-
deiro show de horrores da esquerda nacional

apoiando reinvindicações do aparato policial,
tais quais: melhores armamentos para a polícia,
melhores fardamentos, ampliação do quadro
de policiais militares efetivos, etc. Houve quem
dissesse que a esquerda precisaria oferecer
saídas repressivas para o crime capazes de
concorrer com o programa da direita. Sendo
assim, no entanto, se a esquerda assumisse o
programa da direita, não precisaríamos nem da
direita oficial.

É preciso recolocar o debate sobre o seu eixo
real, exigir a soltura imediata de todos os presos
condenados por crimes contra o patrimônio,
de todos os envolvidos na comercialização
de drogas, etc., oferecer trabalho e renda a
toda a população, distribuir o total do produto
social demaneira equânime, confiscar grandes
propriedades, tornar obrigatório o trabalho para
todos os adultos aptos, universalizar o acesso ao
ensino superior, enfim, resgatar o projeto de uma
sociedade sem classes.

Os grupos mais atingidos devem se vincular
aos operários e formar organizações próprias de
autodefesa.

Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário
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SEMPRE NA LUTA
SINDICATO CLASSISTA, INDEPENDENTE, AUTONOMO E DEMOCRÁTICO

Classista
O principal objetivo do sindicato é a defesa dos
interesses da classe trabalhadora, pois os traba-
lhadores isolados ou divididos em corporações,
tendema limitar a luta pelos direitos da categoria
e se torna incapazes de fazer respeitar estes
direitos e se torna corporativo.

O sindicalismo classista une os trabalhadores
dando-lhes uma consciência coletiva comba-
tendo o individualismo e a concorrência entre
os próprios trabalhadores, criando uma relação
de forças favoráveis na luta de classes.

Independente e Autônomo
O sindicato surgiu no Brasil e no mundo como
uma organização livre, independente e autô-
noma, isto é, sem qualquer atrelamento com o
estado, patrões e partidos.

A luta por esta independência te que estar
presente nas direções sindicais combativas, mas
esta luta não pertence a nenhum grupo ou
pessoas e sim aos próprios trabalhadores.

Democrático
A democracia operaria no sindicato é um prin-
cipio que se realiza nas decisões coletivas e na
própria forma da organização sindical.

Devemos nos orgulhar do avanço democrático
que nosso sindicato desde o início da nossa
organização a partir de 1979, quando formamos
um Comando de Greve com representantes
eleitos nas unidades, este foi o modelo para
a formação do nosso CDB – Conselho Diretor
de Base, que é uma instância formada por
representantes de unidades, compensamentos e
posições de tôdas matizes politicas e partidárias,
mais os membros da diretoria colegiada, sendo
esta instância deliberativa superior à diretoria.

Em 1988 acabamos com o Presidencialismo
e já na eleição seguinte para a diretoria, em
1989 elegemos uma “diretoria colegiada”, sem

presidente e ou coordenador geral, etc., com
todos os diretores com direitos iguais.

Cometemos o erro em nome da democracia, de
aprovarmos a proporcionalidade na composi-
ção da diretoria e tivemos o pior período deste
sindicato, juntando a corrente majoritária com a
oposição, que já no discurso de posse, anunciou
que estavam assumindo a direção, mas como
oposição.

Foram 3 (três) anos de disputas, confrontos e
paralisia do sindicato, levando a redução drástica
e emmassa de sindicalizados.

A Democracia maior do sindicato com espaço
para todas as correntes e partidos se expressa-
rem, esta na composição do CDB – Conselho
Diretor de Base, com a representação real de
todas as correntes e independentes, como um
organismo de deliberação superior a diretoria e
só inferior a Assembleia Geral da categoria e dos
sócios, além do próprio Congresso.

Por isto propomos amanutenção do CDB, como
é hoje, com eleição majoritária da diretoria.

RotatividadedeDiretoresLiberadoseDiretores
na direção: sempre defendemos que tanto na
diretoria colegiada, como os diretores liberados,
isto é afastados para o exercício do mandato
sindical, haja uma composição quemescle dire-
tores experientes co os novos, o que garante uma
direção eficiente e com a incorporação dos que
chegam, na execução das politicas deliberadas
em diretoria, CDB, Assembleis e Congresso.

O rodizio “por decreto” levaria à situações de
descontinuidade, falta de experiência de todos
os liberados, que são os principais responsáveis
pelo sindicato no cotidiano.

Solidariedade: sempre nos relacionamos com
os Movimentos Sociais e Populares, temos três
demitidos políticos com todos os seus direitos
trabalhistas, somos solidários diante das grandes
tragédias humanitárias e principalmente com os
trabalhadores(as) da base.

SINTUSP
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Defesa da CSP/CONLUTAS como
Alternativa das Lutas e Direção do
Movimento

Seguimos fortalecendo a CSP/CONLUTAS “como
ponto de apoio às lutas e mobilizações de
nossa classe contra governos e patrões e, com
independência de classe, para fortalecê-la como
a nossa ferramenta no chamado terreno da
reorganização, bem como, mantendo-a à serviço
da construção da mais ampla unidade de ação,
em defesa de um programa mínimo emergen-
cial e objetivo para a construção da GREVE
GERAL. Devemos nos debruçar sobre as tarefas
fundamentais que agora é imposta à nossa
Central, como um instrumento vivo e classista
domovimento sindical e popular de nosso país.

Temos a tarefa de hierarquizar a construção e
a realização do 4º CONGRESSO NACIONAL DA
CSP/CONLUTAS, como forma de estendermos ao
conjunto de lutadores(as) de nosso país, a nossa
ferramenta organizativa e o nosso método de
ação na necessária luta de classes. Dessa forma,
reforçando a independência da Central em
relação aos demais projetos sindicais oupolíticos
de colaboração ou conciliação de classes, assim
como, reforçando uma alternativa de direção
para omovimento demassas.

O caráter sindical e popular da nossa Cen-
tral carrega, nesse momento, ainda mais peso
estratégico por expressar de forma efetiva a
confluência orgânica e viva para todos os setores
e segmentos que vivem do trabalho, em toda a
sua dimensão territorial, camponesa e urbana”
(última Coordenação Nacional).

Assinam a tese: ▶Magno de Carvalho Costa – ECA ▶ Neli Maria Paschoarelli Wada – HRAC/Bauru ▶ Solange Conceição Lopes Veloso – SAS ▶ Givanildo
Oliveira dos Santos – HU ▶ Alexandre Pariol Filho – Faculdade de Direito ▶ RosaneMeireVieira – 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
FernandesMarinho– ICB ▶ Daniel Candido dos Santos – PUSP/São Carlos ▶ Diego JesusTalarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Allan Eleutério deMello – PUSP
Piracicaba ▶ Alessandra Pontual da Silva– Instituto deQuimica ▶ Andre Luis Orlandin–PUSPRibeirão Preto ▶ OnyRodrigues de Campos– ESALQ ▶ Carlos
Alberto Verissimo – ESALQ ▶ Anibal Ribeiro Cavali – Faculdade de Direito ▶ Antonio de Padua Lima de Souza – CEPEUSP ▶ Zelito Souza Santos – CEPEUSP
▶ Sandra Regina de Oliveira Pedroso – HU ▶ Vitor Jose Belchior – FCF ▶ Vitor Jose do Amaral Alves – EEL ▶Maicon Barbosa da Silva – EEFE ▶Marco
Antonio da Silva – Poli ▶ Tania Del Nero – MAE ▶ Ricardo Pimentel Nogueira – HRAC/Bauru ▶ Claudinei Candido Scarpin de Souza – PUSP/Bauru ▶ Luis
Carlos Lodino Nicomedes – FOB ▶ Carlos Pedroso – ICB ▶ Antonio Carlos Diniz Quintino – Pró reitoria de Extensão e Cultura ▶ Patricia Murad – Segurança
▶ Paulo Roberto Costa – Pirassununga ▶Maria Rosa Alberto – Aposentada da GEOCIENCIAS ▶ Nair Maria Pereira – Aposentada da Faculdade de Odontologia
▶ Antonio de Padua Lima de Souza– CEPEUSP ▶ Zelito Souza dos Santos – CEPEUSP ▶ BeneditoVitorino–Aposentado da ECA ▶ Daniel Candido dos Santos –
PUSP/São Carlos ▶ Diego Jesus Talarico Ferreira – ICMC/São Carlos ▶ Jaime Araujo Gonçalves – Instituto de Psicologia ▶Manoel Spildora Munhoz – CEPEUSP
▶ Vanessa Regina Teixeira Ramos – HU

Apoiadores: ▶ Robson de Paula Araujo— PUSP-RP ▶ Dulce Helena de Brito— Aposentada da FMRP ▶Marcos Geraldo da Costa— PUSP-RP ▶ Paulo
César Teixeira Barbosa — PUSP-RP ▶ João K. Kajiwara — FMRP ▶ André Luis Orlandin — PUSP-RP ▶ Samuel Filipini — FMRP ▶ Danilo Alberto dos
Santos— PUSP-RP ▶ Adigio Antônio de Oliveira— PUSP-RP ▶ Thiago Bruleni— PUSP-RP ▶ Rita de Cássia Ribeiro— FFCL-RP ▶ Roberto Carlos Lopes
—PUSP-RP ▶Mara Elisa Ferreira Oliva— FFCL-RP
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REERGUER O SINTUSP PARA DEFENDER A CATEGORIA!

O Sintusp tem, se comparado à maior parte
dos sindicatos do país, uma estrutura bastante
democrática, que é um legado a ser mantido.
Realizamos assembleias com regularidade, per-
mitindo a participação direta da base. O CDB é
uma instância com representantes eleitos nas
unidades e que, pelo estatuto, está acima da
diretoria. A diretoria é colegiada, não havendo
cargos como presidente ou secretário geral. E há
ainda uma tradição importante, emmomentos
de greve é constituído um comando com delega-
dos eleitos na base, e a diretoria se dissolve no
comando até o final da greve.

Além disso o Sintusp tem no seu estatuto o
classismo. Sabemos que não basta constar no
estatuto, e que a crise mais geral do sindicalismo
também exerce pressão na nossa entidade, pu-
xando por vezes para o corporativismo ou ainda
para métodos de pressão “parlamentar”. Porém,
temos exemplos importantes de superação disso,
como na construção da CSP-Conlutas como um
polodeaglutinaçãodos sindicatos emovimentos
sociais combativos e anti-burocráticos, ou ainda
em diversas lutas travadas na universidade em
defesa dos terceirizados, ou no apoio ativo a
lutas de outras categorias e movimentos. São
exemplos a seremmantidos e aprofundados.

Apesar de todos esses aspectos positivos do
SINTUSP, há questões queprecisamser alteradas,
para aprofundar a democracia operária que a
entidade já possui, e corrigir problemas que se
cristalizaram na entidade e abrem margem à
burocratização.

Apresentaremos algumas reflexões mais gerais,
as propostas concretas para os pontos que le-
vantarmos pretendemos aprofundar com setores
mais amplos e apresentá-las diretamente no
congresso.

Finanças

A entidade passa hoje por uma grave crise
financeira. Isso tem causas políticas profundas,
relacionadas à crise geral do sindicalismo. Porém,

há também questões de gestão que contribuí-
ram pra isso, que refletem um problema de
concepção. Nós consideramos que as entidades
da classe trabalhadora devem ter a estrutura
que a contribuição financeira dos seus associ-
ados permitir. Portanto, em um contexto de
diminuição da categoria e dificuldades para
ampliar a filiação, temos que adequar o tamanho
do aparato às condições concretas atuais. O
sindicato é uma ferramenta de luta da classe
trabalhadora, e o aparato sindical tem que
estar a serviço da luta, e não passar a ser um
entrave. Nesse momento, consideramos que é
necessário um plano emergencial para salvar
o sindicato da insolvência, e isso passa, em
primeiro lugar, por realizar todos os cortes que
forem necessários para adequar a estrutura do
sindicato às atuais condições financeiras, e em
conjunto com isso, algumamedida de aumento
da mensalidade temporariamente para sanar
as dívidas acumuladas. É preciso realizar por
diversos meios a prestação de contas regular
do sindicato. Além, é claro, de um plano mais
ousado de filiação.

Demitidos políticos

Outra questão sensível é sobre os demitidos
políticos. Em primeiro lugar, reivindicamos a
tradição que tem o Sintusp de solidariedade
aos camaradas que sejam demitidos por lutar.
E achamos que esse princípio solidário deve
permanecer. Porém, pensamos que é preciso
discutir esse tema com mais profundidade.
Sabemos que é delicado, mas consideramos
fundamental buscar pensar em critérios gerais,
sem que pareça algo pessoal contra um ou outro
dos atuais demitidos.

Nesse ponto, a primeira reflexão que fazemos
é que o pagamento feito pelo sindicato aos
demitidos políticos não deve ser considerado
como “salário”, mas sim como uma ajuda de
custo, no sentido de auxiliar o camarada nesse
momento de dificuldade. Isso significa que não
deve ser considerado como um princípio que a
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pessoa receba omesmo valor que recebia como
salário da USP, com benefícios e afins. O valor a
ser pago deve considerar também as condições
concretas da entidade.

Além disso, opinamos que é necessário que
se estabeleça um limite de tempo para que o
demitido seja custeado pela entidade. Para além
de uma questão financeira, há uma questão
política importante, que é evitar a burocratização,
que acabe se consolidando uma relação de
dependência material do demitido em relação à
entidade.

De resto, consideramos adequadooque já consta
no estatuto, de que o demitido deve dedicar o
seu tempo auxiliando o sindicato e que deva ser
realizada uma assembleia de sócios anualmente
para avaliar a situação.

Organização da Diretoria

Atualmente o sindicato conta com 6 diretores
que são liberados integralmente do trabalho
para se dedicar à atividade sindical. Isso é uma
conquista da nossa categoria, e consideramos
muito importante ter camaradas que possam ter
dedicação exclusiva à organização da categoria,
pois o estado e os patrões tem inúmeros burocra-
tas que podem se dedicar a nos atacar.

No entanto, avaliamos que é necessário que
haja rotatividade desses liberados. Isso permite
que mais companheiros da diretoria tenham
a experiência de liberação e de conhecimento
mais profundo da estrutura do sindicato e da
categoria. Além disso, também representa um
combate às pressões que estar liberado do
trabalho exercem no sentido de afastamento das
condições concretas vivenciadas pela categoria
no cotidiano do trabalho.

Quanto à forma de gestão, se através de pro-
porcionalidade (com a presença de todas as
chapas que concorrem na eleição na proporção
dos votos que obtiveram) oumajoritária, defen-
demos a manutenção do modelo atual, com
a chapa vencedora assumindo integralmente
a gestão. Consideramos que o modelo de pro-
porcionalidade faz sentido em categorias muito
grandes e espalhadas, com a presença de muitas
organizações políticas e afins, como ocorre na
APEOESP, por exemplo. Nossa categoria, mesmo
tendo presença estadual, é bastante concentrada
no campus Butantã. Além disso, o CDB já cumpre
o papel de ser um fórum de direção no qual
estão presentes as distintas correntes de opinião
presentes na categoria. Assim, consideramos que
uma gestão com proporcionalidade mais confun-
diria a categoria do que ajudaria o sindicato a se
enraizar na base.

Assinam: ▶ Amanda Ferreira (FAU) ▶ Ana Kazuie (FD) ▶ Bruno Coturri (FD) ▶ Felipe Cavalheri (SESMT) ▶ Felipe Sunaits (FFLCH) ▶ Gustavo Carneiro
(IP) ▶ João Borghi (FFLCH) ▶ Reinaldo Souza (FE) ▶ Aline Benetti (MZ) ▶ Evandro Barboza (SESMT) ▶ Regiane Rocha (SESMT) ▶ Vanessa Santos
Maciel (FE)
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Tese apresentada pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Proposta 1: Mudança de estatuto artigo 9º –
Associado demitido por motivos políticos.
O conceito de “Demitido Político”, por ter um
grande aspecto subjetivo, deve ser estabelecido
e aprovado na primeira assembleia dos funcio-
nários da Universidade de São Paulo, após atual
congresso e registrado em Ata.

O Sintusp deve custear mensalmente, em forma
de dinheiro, os mesmos valores que o demitido
político recebia de salário em razão de seu
contrato trabalhista, com todos os benefícios
atualizados até a data da sua rescisão contratual.
Este custeio deve se iniciar no quinto dia útil
após o desligamento do funcionário “demitido
político” edeve ter aduraçãode6meses, período
que auxiliará, até o final do julgamento de sua
causa trabalhista, o restabelecimento temporário
do funcionário. Permanecerá por prazo indefi-
nido o apoio jurídico do Sintusp, ao funcionário
demitido político, para contestação na Justiça
do ato da demissão até sua recolocação nos
quadros da USP ou até o esgotamento de todos
os recursos legais cabíveis.

Proposta 2: Mudança de estatuto artigo 42º –
Rotatividade dos diretores liberados.
Osmembros da diretoria colegiada do Sindicato
dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo

deverão indicar aqueles que serão liberados
de suas atividades profissionais e se dedicarão
exclusivamente às atividades sindicais. Esta
indicação terá validade de 12 meses, após esse
prazo nova indicação deverá ser feita. Os indi-
cados anteriormente não poderão ser liberados
novamente numa mesma gestão, a menos que
não hajam candidatos para substituí-los.

Esta proposta visa o aprendizado político de toda
categoria e a isonomia entre osmembros de uma
mesma gestão, contribui também para que o
diretor não se distancie de sua base, sobretudo
aqueles que dirigem algum departamento.

Proposta 3: Direção do sindicato.

A chapa vencedora na eleição de diretoria do
Sintusp poderá se candidatar para nova eleição
apenas mais uma vez na sequência, caso ganhe
cumprirá a nova gestão mas não poderá se
candidatar novamente, tendo que aguardar
o período de uma gestão para se candidatar
novamente, refazendo, assim, o ciclo, e evitando
o continuísmo.
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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 traba-
lhadores defenderem seus direitos diante dos
capitalistas.

A estrutura sindical brasileira, porém, buscou
desde os anos 1930 atrelar os sindicatos ao
Estado, através do que é conhecido como im-
posto sindical e também por uma série de
leis e normas como a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Também determina que só
pode haver um sindicato por categoria (ramo
produtivo) por base territorial (geralmente uma
cidade ou região), e quem determina qual é o
sindicato legítimo é o Estado, e não os próprios
trabalhadores.

Oobjetivodesta estrutura sempre foi controlar os
trabalhadores, buscando integrar os sindicatos
ao regime da classe dominante, determinando
sua função como um órgão auxiliar do Estado
e também buscar dividir os trabalhadores em
categorias, evitando que sejam “uma só classe”.

A ofensiva reacionária de Bolsonaro com uma
Medida Provisória que pretende retirar o des-
conto sindical da folha de pagamento dos traba-
lhadores é um ataque pela direita na estrutura
sindical brasileira, pois tem com objetivo de
destruir os sindicatos como instrumentos de luta
dos trabalhadores para aprovar ataques como
a reforma da previdência. O espaço para que
ele faça isso foi permitido pela defesa do PT
dessa estrutura sindical, que foi fortalecendo
— durante os 13 anos de seu governo — a
separação aindamaior das direções sindicais das
massas trabalhadoras. 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 contrárias à cobrança do imposto

sindical. Rechaçamos a MP 873, uma inter-
venção do governo sobre os sindicatos que
pretende dificultar o seu financiamento e
ingerir por decreto sobre a organização dos
trabalhadores!

2) A estrutura sindical brasileira atrelada ao
Estado não foi suficiente pra conter os tra-
balhadores. 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 mãos destes burocratas
sindicais e não nas mãos dos trabalhadores.

A maior expressão dessas burocracias encontra-
mosnas grandes centrais dirigidaspeloPSB,DEM,
PSDB e cia. (UGT, NCST, CSB e CGTB), tendo aUGT,
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
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trabalhista. Fica evidente na trégua que essas
centrais sindicais estão dando ao governo Bol-
sonaro 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 SINTUSPé filiado àCSP–Conlutas (dirigida pelo
PSTU). Criticamos a CSP por não denunciar o
papel de trégua que as demais grandes centrais
sindicais tem dado ao governo Bolsonaro e
terminar assim cobrindo pela esquerda essa
traição. Achamos que a unidade se faz com
críticas e denúncia destas traições e não como
resultado de acordões em reuniões de cúpula.
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, como tem se visto
no papel de coordenadores das reuniões da buro-
cracia sindical que os dirigentes da CSP–Conlutas
vem assumindo. 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
estejammuito bem articuladas. Tão necessário
quanto superar essa unidade acrítica, também é
necessário superaro sectarismoe isolamentodas
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 or-
ganizem 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 fili-
ado à FASUBRA.

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas
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A importância, o papel e a relação das Secretarias com o Sindicato

1) Os governos e os patrões buscam todas as for-
mas de dividir a classe trabalhadora para melhor
explorá-la. A divisão entre homens e mulheres,
brancos e negros, etc., é extremamente lucrativa.
Mulheres ganhammenos que os homens, negros
ganhammenos que os brancos, mulheres negras
menos ainda. Nos trabalhosmais precários estão
asmulheres negras, os LGTB’s. A divisão da nossa
classe não rebaixa os salários de apenas uma
parte de nós trabalhadores, mas de todos.

Nesse sentido o machismo, o racismo e a LGBT-
fobia são pilares de sustentação da sociedade
capitalista. Em nossas fileiras, a opressão de
um grupo sobre o outro só nos divide e nos
enfraquece diante da luta contra os patrões e os
governos. A emancipação da classe trabalhadora
só se dará se ela, unida, combater os patrões
e também a ideologia a serviço da dominação.
Por isso é fundamental que organizemos esse
combate também entre nós.

2) O governo Bolsonaro utiliza de um forte
discurso ideológico contra negros, mulheres,
homossexuais. Desde sua campanha eleitoral
já dizia que as mulheres eram fruto de uma
fraquejada, que deveriam ganhar menos que os
homens. Empalestrasdestilouódioprofundoaos
negros. Já anunciou que se tivesse um filho gay,
espancaria até a morte. Agora Bolsonaro, com o
mesmo discurso machista, racista e homofóbico
anuncia uma reforma da previdência que é um
gigantescoataqueaoconjuntodos trabalhadores
e que, sobretudo às mulheres é um ataque ainda
maior. Soma-se esseataqueà reforma trabalhista:
isso significa um legado às mulheres, aos negros,
aos LGBTs e à juventude de trabalhar até morrer
sob condições precárias e nos piores postos de
trabalho.

É tarefa dos sindicatos buscar a unidade das
fileiras da classe trabalhadora para golpear com
um punho só os patrões. Homens e mulhe-
res, brancos e negros, LGBTs unidos a classe
trabalhadora para responder aos ataques. A
construção dessa unidade não passará sem
discutir e combater no interior da nossa classe o

machismo, o racismo e a LGBTfobia. E construir
uma unidade de luta profunda contra os ataques
dos governos e dos patrões passa por compre-
ender que para derrotar os trabalhadores de
conjunto os governos também lançam ataques
aos oprimidos.

Por isso, é fundamental que se impulsione
em todos os sindicatos secretaria de mulheres,
negros e LGBTs. Essas secretarias são um forte
ponto de apoio à organização da nossa classe
para um combate efetivos contra a burguesia.

3) No Sintusp a Secretaria de Mulheres, a Se-
cretaria de Negras e Negros e de Combate ao
Racismo, a Secretaria LGBT e de Diversidade
Sexual e a Secretaria de Combate ao Assédio
Moral e Sexual cumprem um papel crucial para
avançar entre os trabalhadores no combate à
opressão. Nesse sentido, as secretarias não são
pequenos sindicatos alheios à política nacional,
não são “coisas de mulher” ou espaços só
“deles” em oposição ao espaço de todos. São
instrumentos poderosos da nossa categoria. Mas
a sua existência depende de compreender que
existe o machismo, o racismo e a LGBTfobia
tambémnas nossas fileiras. E que essa existência
buscou nos dividir, dificultou nossa organização
e a nossa unidade. Hoje o meio sindical ainda
é um espaço dominado por homens. A tradição
sindicalista que se construiu no Brasil, graças
inclusive ao PT e PC do B, separou a luta dos
oprimidos da luta contra a exploração. Isso
significa que a construção da unidade das nossas
fileiras passa por entendermos as condições
objetivas que nos encontramos e as razões para
isso.

A existência das secretarias é fundamental pra
garantir os espaços que por muito tempo foram
negados às mulheres, aos negros e LGBTS para
discutir suas demandas aliadas a luta contra
os patrões. Os encontros de mulheres, de ne-
gros, as assembleias e plenárias commulheres
trabalhadoras e estudantes não é um espaço
para discutir “coisas de mulher”, as coisas que
só importam à “eles”. Mas primeiro se trata de
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garantir quepossamexistir esses espaçosquepor
muito tempo não existiram. Porém, a discussão
do combate às opressões não podemser restritas
aos oprimidos. Precisam incendiar toda a classe
e ser tomada pelo seu conjunto. Pois, se a
exploração feita pelos patrões se sustenta a
partir da opressão à mulheres, do racismo e da
LGBTfobia, o combate à exploração, ou seja a luta
em torno das demandas econômicas, não pode
se dar separadamente da luta contra a opressão,
pelas demandas das mulheres, negros e LGBTs.

Como parte das resoluções do 7º Congresso de
Trabalhadores da USP propomos:

• O fortalecimento das secretarias existentes
de combate à opressão (Secretaria de Mulhe-
res, Secretaria de Negras e Negros e de Com-
bate ao Racismo, Secretaria LGBT e de Diver-
sidade Sexual). O Conselho diretor de Base e
a Diretoria Colegiada devem contribuir para
que as políticas traçadas pelas secretarias
sejam discutidas e implementadas na base
da categoria.

• DefendemosqueasSecretarias tenhamauto-
nomia para:

• Organizar boletins especiais informativos
e de debate de ideias e que sejam impres-

sos e difundidos pelosmeios de comunica-
ção do sindicato.

• Organizar atividades, encontros e discus-
sões sobre o combate às opressões, com o
objetivo de construir a unidade da classe
trabalhadora na luta contra a opressão e
exploração. Essas atividades podem ser
direcionadas a um grupo ou ao conjunto
da categoria conforme o debate interno e
as necessidades das secretarias.

• Decidir a partir de encontros, plenárias
e assembleias específicas participação ou
incorporação em atos e organismos am-
plos de debate do movimento de mulhe-
res, negros ou LGBTs ou da organização
sindical desde que alinhadas às políticas
votadas em assembleias gerais da catego-
ria.

• Defendemos que as Secretarias tenham
como dever:

• Fomentar os debates na categoria e nos
seus fóruns deliberativos, sobre o com-
bate às opressões.

• Debater e implementar campanhas de
combate às opressões votadas nos fóruns
deliberativos.

• Seguir a linhapolíticaaprovadanos fóruns
da categoria.

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas
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Fortalecer a democracia operária em nosso Sindicato para fortalecer
a luta revolucionária por uma sociedade sem exploração

1) No capitalismo, a fonte dos lucros dos ca-
pitalistas é a exploração da força de trabalho
os trabalhadores. Por isso, sempre buscam
aumentar a exploração, e diminuir o que pagam
pelo trabalho. E por isso os trabalhadores sempre
precisam lutar para defender seus salários e
direitos. Mas mesmo quando os trabalhadores
conseguem vencer, logo os capitalistas buscam
arrancar de volta o que tinha acabado de ser
conquistado. O que fica de cada umadessas lutas
é o avanço na organização e na consciência dos
trabalhadores, de que nossa luta é a de toda a
nossa classe, contra a exploração. Nesse sentido,
nossa luta é sempre política.

Mas a burguesia busca apagar essa verdade,
propagando a ideia de que os trabalhadores não
devem fazer luta política, e de que os sindicatos
devem servir para lutar somente por salários
e direitos econômicos, melhores condições no
marco da exploração. Para se manter no poder,
e conservar a exploração, a burguesia usa as
leis, a justiça, o governo, a polícia, a imprensa.
Nós trabalhadores também devemos usar tudo o
que estiver a nossa disposição para lutar contra
toda a exploração, inclusive os sindicatos, que
organizam um grande número de trabalhadores.
Além disso, os sindicatos também devem servir
como um treinamento, uma escola, para os
trabalhadores, sobre como tomar decisões, para
aprender, enquanto organizamos nossa luta, os
princípios para organizar toda a sociedade.

Colocamos aqui dois objetivos que defendemos
para os sindicatos: ferramentas da luta revoluci-
onária pelo fim de toda exploração e opressão,
e escolas para os trabalhadores aprenderem a
dirigir essa sociedade sem exploração e opressão.
E é por esses dois objetivos que lutamos com
todas as forças para que os sindicatos sejam
controlados pela mais profunda democracia
direta dos trabalhadores; pra que haja a mais
ampla liberdade de tendências políticas entre
os trabalhadores nos sindicatos; para que não
haja nenhum tipo de privilégios para parte dos

trabalhadores ou seus dirigentes; para que os
sindicatos organizem o conjunto dos trabalha-
dores, efetivos, ou precários; pela total indepen-
dência política e financeira dos sindicatos em
relação ao Estado, aos governos e instituições
burguesas; para que os sindicatos não defendam
somente os interesses de uma categoria, mas
de todos os setores explorados e oprimidos da
população, das mulheres, dos negros, das LGBTs;
pelo internacionalismo e solidariedade às lutas
dos trabalhadores independentemente da sua
nacionalidade. Pois todos esses são princípios
necessários, tanto para a luta revolucionária por
uma sociedade sem exploração, quanto para que
os trabalhadores se preparempara governar essa
sociedade, buscando construir um futuro sem
classes e sem nenhuma forma de opressão.

2) Reivindicamos o SINTUSP como um dos
sindicatos mais democráticos e combativos do
país. Isso se expressa em sua história, em sua in-
dependênciadoEstado, emsuapráticaorientada
pela luta de classes, não corporativa, combativa,
não conciliadora e totalmente subordinada à
democracia operária, e também em seu estatuto,
que deixa claros esses princípios. As propostas
apresentadas aqui são para avançar aindamais
nesse sentido.

• Pela proporcionalidade na diretoria do sin-
dicato! Cada chapa que se apresentar nas
eleições deve ter membros na diretoria em
número proporcional aos votos que obtiver,
desde que atinja um percentual mínimo de
votos, para evitar chapas patronais e sem
apoio dos trabalhadores.Isso busca garantir
que todas as posições existentes entre os
trabalhadores se expressem na diretoria, e
estimular o avanço da consciência dos traba-
lhadores permitindo que conheçam e tirem
lições da experiência na prática com essas
posições.

• Pela rotatividade na diretoria do sindicato!
Cada associado deve poder participar de
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no máximo dois mandatos consecutivos da
diretoria, ficando depois inelegível por um
mandato. É uma forma de garantir sempre
a renovação na diretoria do sindicato, e a
formação de mais trabalhadores como di-
rigentes. Qualquer exceção deve ser funda-
mentada e aprovada por uma Assembleia.

Cláusula de transição: não se aplica nas
próximas eleições, pois implicaria na ine-
legibilidade simultânea de quase toda a
atual diretoria.

• Pela rotatividade na diretoria executiva do
sindicato! Cada diretor deve poder parti-
cipar da diretoria executiva, que fica inte-
gralmente liberada do trabalho para atuar
em defesa da categoria, por no máximo
meio mandato. É uma forma de garantir a
proximidade dos dirigentes sindicais com a
base dos trabalhadores e os problemas coti-
dianos do ambiente de trabalho, e evitar a

acomodação na liberação do trabalho, como
um privilégio consolidado em relação aos
demais trabalhadores. Em caso de persegui-
ção política sobre esses diretores, ou por
outros fundamentos, uma Assembleia pode
aprovar exceções, com prazo determinado
prorrogável somente por nova Assembleia.

• O lazer, o esporte e a cultura são cotidia-
namente negados aos trabalhadores. Que
o SINTUSP promova festas, atividades cul-
turais, esportivas visando integrar todos os
trabalhadores da USP, efetivos ou terceiriza-
dos, sócios ou não-sócios, comprofessores e
estudantes.

• O SINTUSP é umexemplo nacional na defesa
dos terceirizados. Para avançar mais em sua
organização, propomos que os trabalhado-
res terceirizados eprecários que se associem
ao sindicato paguem um valor simbólico
comomensalidade.

Assinam a tese: ▶Movimento Nossa Classe ▶ Grupo de Negros Quilombo Vermelho ▶ Grupo de Mulheres Pão e Rosas

SINTUSP
FILIADO À CSP-CONLUTAS



7º Congresso dos Trabalhadores da USP: Caderno de Contribuições 59

ALTERNATIVAS PARA FORTALECER O SINTUSP

Concepção Sindical
Defendemos a volta do SINTUSP ao quadro de
filiados da FASUBRA – Federação de Sindicatos
de Trabalhadores Técnicos Administrativos das
Universidades Brasileiras.

Investir e fortalecer o funcionamento da Secre-
taria de Combate ao AssédioMoral do SINTUSP
que vem sofrendo um sério boicote pela própria
diretoria do Sindicato.

Mudanças Estatutárias
Defendemos que o 7° Congresso dos Trabalha-
dores da USP aprove e adote o critério da

Proporcionalidade direta e qualificada entre as
chapas concorrentes nas eleições para a escolha
da Diretoria Colegiada do SINTUSP nas próximas
eleições. Garantindo às mesmas a correspon-
dência entre o número de votos obtidos e o
número de cargos na diretoria. Entendemos que
esta forma de escolha da direção contribuirá
para unir os trabalhadores da USP em torno do
Sindicato. Este modelo é adotado no Sindicato
dos funcionários (STU) na UNICAMP, APEOESP e
FASUBRA.

Assinam: ▶ Vera H. Monezzi (ICB) ▶Marcelo Cardagi (IB) ▶ Rafael Borguin (FMVZ) ▶ Edison Miranda (ICB) ▶ Ricardo Martins (FMVZ) ▶ Ana Paula
(ICB) ▶ Leandro da Silva (IB) ▶ CarmenMoreno (ICB) ▶Marília Oliveira (ICB) ▶MariluMazzaro (ICB) ▶ Renato Algusto (ICB) ▶ Dourival Mascarelhas
(ICB) ▶ Gisela R. Terçalioli (ICB) ▶ José Brasilino (IB) ▶ Luca H. Pusceddu (IB) ▶ Paulo Diaz (IB) ▶ Felipe Faria Camargo (FMVZ) ▶ Amanda Capel
(FMVZ) ▶ Eudes Santos (FMVZ) ▶ Bernardo Ryoichi Dias Taniguti (FMVZ) ▶ Beatriz V. Freire (IB)
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Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário

Concepção sindical

O papel revolucionário recorrentemente desem-
penhado ao longo da história pelos trabalhado-
res, e pelo movimento operário mais especifica-
mente, é menos o produto de uma ideologia e
mais o resultado do desenvolvimento inevitável
dos conflitos entre esses trabalhadores e operá-
rios com os seus antípodas sociais, que vivem
às custas do seu trabalho: os capitalistas. Uma
ideologia, por mais radical que esta ideologia
possa parecer, quando tem por porta-voz um
setor da classe média não é mais do que uma
roupagem descartável dos interesses políticos,
sociais e econômicos desta classe média, deste
setor particular da pequena burguesia.

Omovimento dos trabalhadores, para repousar
sobre uma base firme, deve se apoiar na mais
ampla democracia direta e estar sob a direção
dos setores mais numerosos da sociedade, que
coincidemde ser os setoresmais explorados tam-
bém. O papel de vanguarda da militância mais
experiente, mais conhecedora dos processos
políticos que estruturam o regime e a exploração
progressivamente maior do trabalho assalariado,
é integrar-se ao movimento das massas, dotar
este movimento do conhecimento da necessi-
dade de um programa revolucionário, o único
capaz de libertá-la do jugo da necessidade e
da insegurança permanente em que vivem, sem
saber se comerão, se terãoonde viver, se poderão
sustentar seus filhos ou se estarão empregados
no próximomês.

Embora as oposições sindicais, os sindicatos
e as centrais sindicais menores adotem, como
regra geral, um discurso aparentemente radical
que as diferenciaria da direção majoritária do
movimento operário, nosso critério para aferir
a posição política de cada organização não é
o seu discurso, mas sua prática política e os
interesses sociais e econômicos das classes e das
frações de classe que dirigem estas organizações,
o quanto estas organizações contribuem para
a organização e para a ampliação da influência
de um projeto revolucionário entre as massas

trabalhadores e a população de conjunto, o
seu empenho em aproximar os interesses par-
ticulares de cada setor ao desenvolvimento de
uma consciência coletiva voltada a agrupar o
maior contingente possível em torno de um
programa e da realização prática de uma nova
sociedade, fundada não mais na exploração,
mas no trabalho coletivo e na distribuição
equânimeda riqueza social; fundadanãomais na
propriedade privada, mas no acesso público aos
bens e serviços produzidos pelos trabalhadores.

Somos partidários da tese de que omovimento
precisa permanentemente renovar sua direção
e, por princípio, rejeitamos as reconduções
sucessivas, a reeleição, desde a base até o
topo da representação sindical. A permanência
delongada de uma direção no comando de uma
entidade sindical é indício de que omovimento
não cumpriu sua tarefa mais básica: ampliar
suas bases de apoio, incumbir das tarefas prá-
ticas, políticas e teóricas uma nova geração de
militantes, preparar os trabalhadores para o
desempenho das atividades relativas ao seu bem-
estar. A criação de uma burocracia vinculada ao
aparelho sindical degenera o funcionamento das
organizações operárias, cria elementos sindicais
estranhos ao quotidiano laboral, com interesses
particulares.

Somos favoráveis ao encurtamento dos manda-
tos, à flexibilização dos instrumentos de controle
do sindicato, tornando-os abertos a todos os
trabalhadores, assim como defendemos o funcio-
namento do sindicato em caráter de assembleia
permanente, onde todos os trabalhadores pos-
sam apresentar propostas a qualquer tempo e
vê-las discutidas nas instâncias deliberativas do
sindicato. Fazemos uma crítica específica a uma
das propostas que certamente serão feitas neste
Congresso: a eleição proporcional da direção
colegiada do sindicato. Ampliar a burocracia,
em alguns casos, pode servir como instrumento
de controle desta mesma burocracia, mas, em
outros casos, pode servir para emascular a
oposição, para integrá-la ao aparato burocrático,

SINTUSP
FILIADO À CSP-CONLUTAS



7º Congresso dos Trabalhadores da USP: Caderno de Contribuições 61

desguarnecendo a categoria. A democratização
do sindicato não pode prescindir do enfraqueci-
mento contínuo dosmecanismos de concentra-
ção do poder nas mãos de um círculo dirigente,
seja ele qual for. Essa democratização é o que há
de essencial.

A contribuição com o sindicato deve ser com-
pulsória. Sobre ninguém deve recair um peso
maior pelos custos envolvidos na manutenção
das atividades sindicais.

Lutamos pela formação de uma central sindical
única de trabalhadores. Defendemos que o
sindicato faça um chamado à CUT, à CTB e à
Intersindical para viabilizar a unificação de todas
as centrais de esquerda, sejam quais forem as

divergências que haja entre elas. O alcancemaior
das decisões tomadas por esta central unificada,
afastando centenas demilhares de trabalhadores
da estreiteza política das suas direções locais, é
capaz de dar um contorno realmente popular
às mobilizações sindicais, de rivalizar, como não
acontece hoje, com o regramento impeditivo à
organização sindical aplicado pelos governos, é
condição para alçar a classe operária à posição
de dirigente domovimento demassas.

Os serviços jurídicos do sindicato devem, por
regra, ser oferecidos gratuitamente aos filiados.

Reforçamos nossa disposição em ampliar o
quanto for possível a inserção do sindicato na
luta política que se avizinha.

Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário
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