
Sindicato dos Trabalhadores da USP

Abaixo à repressão aos estudantes e docentes de Córdoba

Queremos transmitir de São Paulo, Brasil, o nosso mais caloroso apoio à justa luta dos 
estudantes e docentes de Córdoba, e manifestar nosso grande repúdio à brutal repressão 
ocorrida em 16 de dezembro a mando do governador Schiaretti. Nosso sindicato, o 
SINTUSP (Sindicato de Trabalhadores da USP), também luta contra a privatização e a 
elitização da universidade em nosso país, de modo a que esta seja arrancada da influência 
dos grandes monopólios para que seja posta a serviço dos interesses da ampla maioria, os 
trabalhadores e o povo. Tal como os estudantes e docentes de Córdoba, também fomos 
atacados e reprimidos pela polícia por termos nos mobilizado em defesa de nosso direito 
elementar à greve em defesa da universidade pública.

Portanto, não poderíamos deixar de apoiar ativamente a justa luta dos estudantes e 
docentes de Córdoba pelo ensino laico e contra a participação das grandes empresas 
privadas, que querem ampliar ainda mais seus lucros com a educação, um direito que 
deveria ser assegurado a todos, mas que é transformado em um negócio pelos capitalistas. 
E também apoiamos o combate à influência crescente que a Igreja, - aliada de ontem da 
ditadura e de hoje dos grandes empresários -, consegue ao aprovar o ensino religioso, 
lançando por terra o direito democrático ao ensino laico. 

Com esta repressão, o governador Schiaretti demonstra que sua política contra os que se 
mobilizam está alinhada a de Macri que perseguiu e reprimiu os setores mais explorados e 
precarizados dos trabalhadores imigrantes, abrindo as vias para a atuação assassina de 
bandos xenófobos. Não à repressão aos que lutam! Recebam nossa mais calorosa 
saudação a todos os companheiros que estão na linha de frente desta importante luta. 
Desde São Paulo nos colocamos ombro a ombro com cada estudante, docente e 
trabalhador que se levanta contra a reforma da igreja, das universidades privadas e dos 
monopólios. 
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