
Estã o mãrcãdãs pãrã o diã 13/10 duãs mã-
nifestãço es sepãrãdãs de setores do funcionãlis-
mo pu blico de Sã o Pãulo, umã em frente ã  Cã -
mãrã Municipãl, ã s 14h, e outrã nã Alesp 
(Assembleia Legislativa de SP), a s 17h, dos mu-
nicipãis e estãduãis, respectivãmente. Os pri-
meiros, encãbeçãdos pelo SINPEEM (sindicãto 
dos trãbãlhãdores dã Educãçã o de SP), estã o em 
lutã contrã o conjunto de medidãs de ãtãque - 
cujo centro estã  nã novã reformã previdenciã riã 
- proposto pelo prefeito Ricãrdo Nunes/MDB; os 
estãduãis estã o combãtendo o PLC 26, que e  ã 
reformã ãdministrãtivã encãminhãdã por Dori-
ã/PSDB; todos, no discurso, estã o contrã ã PEC 
32, da reforma administrativa proposta por Bol-
sonãro. 

O sentido gerãl dãs medidãs de ãtãque e  de 
descãrregãr o peso dã crise econo micã sobre os 
ombros dos explorãdos. No centro do problemã 
estã  ã gigãntescã e extorsivã dí vidã pu blicã. De 
ãcordo com o Bãnco Centrãl, ã dí vidã pu blicã e  
de R$6,79 trilho es (dãdos de julho), o que equi-
vãle ã 83,8% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Trãtã-se de umã somã fãbulosã de riquezãs que 

e  tomãdã pelo cãpitãl finãnceiro, o quãl exige 
dos governos que reãlizem mãis e mãis cortes 
orçãmentã rios, que destruãm conquistãs histo -
ricãs dos oprimidos e continuem com ã sãngriã 
dã dí vidã. Estã  ãí  ã verdãdeirã rãiz dos ãtãques. 
Os governos buscãm reduzir ã folhã sãlãriãl, pe-
nãlizãr os ãposentãdos, ãcãbãr com o regime de 
estãbilidãde, destruir direitos, terceirizãr, privã-
tizãr, ãumentãr ã explorãçã o e proteger ãs fun-
ço es pãrãsitã riãs do Estãdo, tudo pãrã mãnter 
intãctos os interesses de rãpinã do grãnde cãpi-
tãl monopolistã. 

Considerãndo, entã o, que os ãtãques que 
ve m dos ã mbitos federãl, estãduãl e municipãl 
possuem umã fonte comum, tornã-se incompre-
ensí vel que sejãm feitos dois ãtos sepãrãdos. 
Cãso se mãntenhã esse divisionismo, os ãtãques 
continuãrã o desgrãçãndo os ãssãlãriãdos! Os 
trãbãlhãdores precisãm superãr ã polí ticã divi-
sionistã dãs direço es e recorrer ã  mãis ãmplã 
unidãde, no cãmpo dã independe nciã de clãsse, 
pãrã derrotãr ãs contrãrreformãs. O combãte 
mãssivo e unitã rio e  umã necessidãde premente 
dos explorãdos de conjunto. Jã  pãssou dã horã 
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de colocãr em movimento os empregãdos e de-
sempregãdos, o funcionãlismo, os trãbãlhãdores 
dã iniciãtivã privãdã e ã juventude oprimidã, os 
ãposentãdos e os dã ãtivã, enfim, po r em mãr-
chã um movimento nãcionãl sob um progrãmã 
de reivindicãço es comuns e sob ã direçã o dã 
clãsse operã riã, pãrã lutãr em defesã dos em-
pregos, dos sãlã rios, dos serviços pu blicos e dos 
direitos. 

As direço es sindicãis, contudo, te m justificã-
do ã divisã o pelo fãto de ãs propostãs de modifi-
cãçã o dã legislãçã o trãmitãrem em instã nciãs 
distintãs, o que supostãmente exigiriã do movi-
mento exercer pressã o sepãrãdãmente sobre 
vereãdores e deputãdos. Nã bãse desse ãrgu-
mento se encontrã ã tã ticã dã lutã institucionãl, 
como se fosse possí vel “convencer” os pãrlã-
mentãres ã nã o votãrem ou votãrem contrã os 
projetos governistãs. Quãndo criticãdos por es-
sã ilusã o nã viã institucionãl, ãte  ãdmitem, em 
pãlãvrãs, ã necessidãde de combinãr essã inter-
vençã o com ã mobilizãçã o nãs ruãs. Nã prã ticã, 
pore m, nã o dã o forçã ã  convocãçã o dos trãbã-
lhãdores pãrã ãs mãnifestãço es, e ãcãbãm su-
bordinãndo os limitãdos ãtos de ruã ã  necessi-
dãde de “pressionãr” os pãrlãmentãres. O que 
significã ãnulãr o reãl potenciãl que tem ã lutã 
rãdicãlizãdã e mãssivã nãs ruãs, substituindo-o 
pelo frãcãssãdo me todo de disputã institucionãl. 
E  o que revelã ã experie nciã ãmãrgã dãs derro-
tãs diãnte dãs contrãrreformãs trãbãlhistã e 
previdenciã riã. 

Os representãntes dã burguesiã, nã o impor-
tã em quãl ãlçãdã do Estãdo, vã o se posicionãr, 
viã de regrã, pelos seus interesses gerãis como 
clãsse dominãnte, ou por interesses corporãti-
vos. Curvãm-se, em u ltimã instã nciã, ãos ditã-
mes do poder econo mico e nã o ã  forçã dos ãrgu-
mentos. Seriã co mico, se nã o fosse trã gico, o 
ãpelo dãs direço es sindicãis pãrã que os trãbã-
lhãdores enviem mensãgens virtuãis e que per-
corrãm os gãbinetes dos pãrlãmentãres, pãrã 
“virãr votos” em fãvor do nosso movimento. Co-
mo se ve , o cretinismo pãrlãmentãr dã esquerdã 
reformistã, centristã e estãlinistã pãrece nã o ter 
limites... 

A linhã polí ticã do movimento deve ser ou-

trã: devemos lutãr pelã retirãdã imediãtã e inte-
grãl dos projetos. E ã u nicã formã de constituir ã 
correlãçã o de forçãs pãrã ãtingir esse fim e  se 
ãpoiãr no poderio dã mobilizãçã o coletivã dos 
explorãdos, pãrtindo dãs suãs reivindicãço es 
elementãres. E  preciso ãproveitãr ã forçã nume -
ricã e sociãl dos trãbãlhãdores, pelã suã cãpãci-
dãde de golpeãr os interesses dã burguesiã in-
terrompendo ã produçã o e ã circulãçã o de mer-
cãdoriãs. Dãí  ã importã nciã do me todo dã ãçã o 
diretã, isto e , dãs greves, piquetes, bloqueios de 
ãvenidãs, ocupãço es etc. O primeiro pãsso pãrã 
constituir um poderoso movimento unitã rio, 
orgãnizãdo sob um plãno de lutãs comum, e  ã 
convocãçã o dãs ãssembleiãs presenciãis. Sã o os 
pro prios trãbãlhãdores, reunidos em seus fo -
runs de discussã o e deliberãçã o, que devem de-
cidir como orgãnizãr ã resiste nciã coletivã. Con-
cretãmente, no momento ãtuãl isso implicã em 
ãprovãr: 

A Corrente Proletária na Educação chama 
a vanguarda com consciência de classe a lu-
tar por essas bandeiras. Rechaçamos o divisi-
onismo burocrático e exigimos a unificação 
de todo o funcionalismo nas ruas, no dia 
13/10. É possível vencer, mas, para isso, os 
trabalhadores devem confiar apenas em suas 
próprias forças. A retirada definitiva das con-
trarreformas somente será conquistada atra-
vés do combate radicalizado, no campo da in-
dependência de classe. Nenhuma confiança 
no Parlamento e na Justiça burguesa! Todos 
às ruas no dia 13/10! 


