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feitos das massas com a iminente reforma da Previdência,
o PT apenas vem oferecer um calendário de mobilização
subordinado ao calendário de votação no Congresso Nacional. Isso porque não são totalmente contra a reforma.
É válido lembrar que Haddad defendeu em campanha
uma reforma previdenciária. Além de ter sido o primeiro responsável pelo Sampaprev, aprovado em São Paulo,
cujo projeto inicial foi de responsabilidade dele, enquanto prefeito da cidade.
É preciso iniciar imediatamente a luta contra o governo de Bolsonaro, a começar por se opor à reforma da Previdência. Abaixo a reforma de Bolsonaro/Guedes! É preciso convocar as assembleias nas fábricas, nas escolas e
nos bairros, constituir os comitês de base locais, regionais

e nacionais. Pôr em pé uma frente única de ação direta
contra a reforma da Previdência. Aprovar uma plataforma
de reivindicações contra o desemprego, a redução salarial, a miséria e a fome. Combater a reforma trabalhista e
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greve geral.
A derrota de Bolsonaro no Brasil será a derrota do imperialismo em sua investida na América Latina. Pôr abaixo
a reforma da Previdência será um primeiro passo nesse
sentido. E, quando a classe operária brasileira chegar a
esse estágio de organização e radicalidade, ao ponto de
cumprir com essa tarefa, então, isso será um passo concreto na resistência no continente, das nações oprimidas
contra a nação opressora.

Governo do estado de São Paulo
A vitória de João Doria demonstra que as tendências luta do conjunto dos estudantes, pelo ensino público e graautoritárias e ultraliberais ganham força a nível estadual. tuito PARA TODOS, laico, científico, único (público a todos),
O Estado de São Paulo é o mais rico da federação, concen- e unindo teoria e prática (vinculado à produção social).
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mente, o maior contingente da classe operária. Essas ca- a luta dos explorados contra os exploradores e seus goverracterísticas fazem com que esse estado tenha importância nos. É nesse quadro que defendemos a real democracia e
singular para a burguesia e, sob o comando de Dória, será autonomia universitárias, que são incompatíveis com o doum pilar de sustentação do governo de Bolsonaro.
mínio do reitorado e da casta burocrática que hoje goverAssim sendo, não se pode esperar outra coisa, senão nam autoritariamente a universidade.
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Daqui decorre a importância da depelo Estado, sem ingerência.
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O Governo Tripartite é a forma
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dos capitalistas e seu governo sobre a USP que a tem feito autonomia universitárias. Uma reivindicação democráticada vez mais precarizada, terceirizada, privatizada e elitis- ca, não cumprida pela burguesia, mas necessária para se
ta. Enquanto a universidade estiver sobre o controle de uma defender o caráter público e acesso universal. A conquista
casta burocrática, a mando do Estado burguês, a educação dessa forma de governo será imposta em unidade com a
pública será alvo de ataques do grande capital, que procura classe operária, quando esta se levantar e tomar em suas
se valorizar artificialmente, parasitando a educação.
mãos a defesa da educação, em sua luta coletiva contra o
Nossa defesa da USP pública e gratuita deve se ligar à poder da burguesia e seus governos.
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