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É necessário entender o que aconteceu

Porque não conseguimos derrotar o governo e seus capachos

A centrais sindicais não organizaram o combate para
valer. Fizeram a greve geral limitada, para lavar as mãos
diante dos trabalhadores. E para mostrar ao governo e ao
Congresso Nacional que não queriam derrubar a reforma
com um levante geral dos oprimidos.
Os sindicalistas vendidos, do tipo Paulinho da Força,
não iriam atacar a Câmara dos Deputados. Esses capachos
dependem dos partidos da burguesia para o controle dos
sindicatos. CUT, Força Sindical, CTB, CGTB, etc. estiveram todo o tempo esperando as negociatas entre os partidos

(DEM, PSDB, MDB, PSL). Os deputados da oposição (PT,
PCdoB, PSB, PDT e PSOL) participaram dessa farsa com
discursos radicais. Isso para mostrar que estavam contra a
reforma de Bolsonaro. Mas, não usaram seu posto no Congresso Nacional para defender a greve geral, como única
forma de derrotar o governo.

O Boletim Nossa Classe denuncia a traição
das direções sindicais, que fizeram corpo mole. E
que submeteram nosso movimento à votação no
Congresso Nacional.

Vergonhosa votação da
oposição

Onze deputados do PSB e oito do PDT votaram a favor da reforma da Previdência. De nada adiantou o PDT ameaçar de expulsão a deputada Tabata Amaral. Os dezenove votos da oposição reforçaram a campanha mentirosa de que era
para o bem do Brasil e para criar empregos. Certamente, não vão ser expulsos.
Esse tipo de infidelidade partidária é típico de parlamentares e da política burguesa. O PT, PCdoB e PSOL votaram na sua totalidade contra o
projeto. Logo mais, vão poder se valer do voto oposicionista para as eleições. Votar contra era o mínimo que poderiam fazer. O inaceitável é que
participaram com emendas, para remendar o projeto de Bolsonaro.
A diferenciação de policiais, militares e professores criou um privilégio
diante da classe operária. A modificação da situação da mulher não deixa de
penalizar a trabalhadora, principalmente aquelas que recebem baixos salários, e arcam com a dupla jornada.
Diante de tudo isso, vemos porque os parlamentares da oposição não
fizeram campanha pela greve geral e não condenaram o corpo mole das
centrais sindicais.

O Boletim Nossa Classe lutou e luta para derrubar e enterrar a reforma da Previdência. Denunciou e denuncia a posição das centrais de submeter nosso movimento às negociatas
no Congresso Nacional. Exigiu e exige que os partidos e parlamentares de oposição se colocassem contra qualquer versão
e qualquer participação com emendas, que somente serviam
para enganar os explorados.

Continuar a
luta contra as
reformas de
Temer e Bolsonaro
Temos pela frente a batalha contra a
reforma trabalhista, a terceirização e a reforma da Previdência. Essas três medidas
vão aumentar a exploração do trabalho, a
redução salarial, e sacrificar a vida dos trabalhadores na velhice. A promessa do governo de que os empregos e o subemprego
serão reduzidos não passa de palavreado.
Os trabalhadores vão ser ainda mais empurrados para a pobreza. Não temos alternativa, senão continuar a luta.

O Boletim Nossa Classe trabalha
por organizar o movimento operário contra essas reformas malditas.
Companheiros, participem dos esforços do Nossa Classe por construir uma nova direção classista
nos sindicatos, e pôr em pé o Partido Operário Revolucionário.

Precisamos de uma direção classista

As direções sindicais se mostraram colaboracionistas e
incapazes de lutar contra a reforma da Previdência. Os partidos de oposição fazem parte da política burguesa. Nossa
luta contra a Previdência ficou na dependência dessa direção, comprometida com a classe capitalista, e não com a
classe operária. Isso quer dizer que temos de construir novas direções sindicais, e um partido revolucionário.
A maioria da classe operária estava pela derrubada da
reforma. Mas, uma parte não confiou na luta. Não se convenceu de que a greve geral e as manifestações de rua eram
o caminho da vitória. O governo, as igrejas, principalmente
as evangélicas, e a imprensa chegaram a convencer parte da

população de que a reforma da Previdência seria boa para os
pobres. Tamanha mentira dependia da luta para ser desfeita.
Para exigir a organização de uma nova greve geral contra
a finalização da votação, em agosto, é preciso denunciar as
direções que fizeram corpo mole, e que submeteram nosso
movimento ao jogo dos deputados e do governo. É preciso
mostrar nas fábricas que não aceitamos a aprovação do primeiro turno, e que estamos pela greve geral.

O Boletim Nossa Classe trabalha por construir novas direções classistas e o partido operário revolucionário. É com uma direção de luta
que venceremos as próximas batalhas.

Divulguem e participem do Boletim Nossa Classe. É um Boletim que vive apenas da contribuição
de seus militantes e dos trabalhadores. Façam sua contribuição. Mais do que isso, participem denunciando a
exploração nas fábricas.

