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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

 Após o impeachment da presidente 
Dilma Roussef, o governo Golpista de Michel 
Temer programou diversas maldades contra 
a classe trabalhadora. Aprovou a Reforma 
Trabalhista, a Lei da Terceirização, a Emen-
da Constitucional 95 (conhecida como a EC 
da morte) congelando os investimentos pú-
blicos no período de 20 anos e deixou pavi-
mentado para o próximo governo um ataque 
contra o direito à aposentadoria, a Reforma 
da Previdência.

 O movimento sindical brasileiro pa-
tinou entre a combatividade e a conciliação 
com o governo Temer, tentando buscar uma 
saída negociada para recuperar o Imposto 
Sindical, tendo como estratégia a “pressão 
parlamentar”. Muitas forças políticas acaba-
ram caindo no canto da sereia e tendo postu-
ras vacilantes, o que deu força ao governo e 
demonstrou a fragilidade do movimento sin-
dical que foi desmobilizado, acreditando que 
haveria possibilidade de conciliação. O que 
não passou de uma mera ilusão.

 O presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
acompanhou a tentativa de aprovação da Re-
forma da Previdência no apagar das luzes da 
gestão de Temer, porém, devido a Interven-
ção Militar no Rio de Janeiro e o descontenta-
mento dos deputados que não conseguiram a 
reeleição, o plano aparentemente foi frustra-
do para esse ano. Mas o próximo governo já 
apresenta disposição para seguir o plano de 
destruir mais um direito dos trabalhadores, 
acabando com a aposentadoria.

O QUE PENSA O PRÓXIMO PRESIDENTE 
SOBRE A PREVIDÊNCIA

 As declarações de Jair Bolsonaro já 
apontam que o futuro governo atenderá aos 
interesses dos patrões, além de ser totalmen-
te subserviente aos interesses do imperialis-
mo Norte Americano, desconstruindo os pou-
cos avanços realizado pela socialdemocracia 
brasileira. 

 A equipe de transição já apresenta di-
versas afinidades com relação aos interesses 
políticos e a aplicação de uma agenda neoli-
beral ainda mais agressiva. O mentor intelec-
tual desse plano é o economista Paulo Gue-
des, que já foi confirmado como responsável 
por um superministério (Economia, Fazenda, 
Planejamento e Indústria) e que tem como ob-
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jetivo aplicar o modelo de previdência adota-
do pelo Chile, um dos piores do continente.

 Para Paulo Guedes a previdência so-
cial não deve mais ter uma ideia de solidarie-
dade geracional (onde os trabalhadores que 
chegaram à aposentadoria podem usufruir da 
riqueza gerada pelos que estão no mercado 
de trabalho agora), mas que seja feita como 
poupança individual. É exatamente ai que o 
exemplo chileno demonstra a sua total fragi-
lidade. Não existe garantia de rendimento e 
a perda monetária é gigantesca, sendo pago 
apenas 30% do salário mínimo chileno para 
mulheres e 35% para os homens do total arre-
cadado.

O PRÓXIMO GOVERNO QUER FATIAR A 
PROPOSTA

 Bolsonaro, em resposta a questiona-
mentos sobre a Reforma da Previdência, apon-
tou que é preferível apresentar uma proposta 
de reforma fatiada: “Não adianta você ter uma 
proposta ideal que vai ficar (parada) na Câ-
mara ou no Senado. Aí acho que o prejuízo se-
ria muito grande”, afirmou.

 A “tendência” é que o governo comece 
a estabelecer uma idade mínima para a apo-
sentadoria e depois vá completando o ciclo de 
ataques contra a classe trabalhadora, como 
uma regra especial contra o setor público para 
acabar com os “privilégios”.

 O próximo governo tem como objetivo 
destruir os nossos direitos sociais, completan-
do o ciclo de ataques contra a classe traba-
lhadora. É preciso manter as mobilizações, 
preparar fóruns, articulações políticas e não 
acreditar em promessas ou alimentar ilusões 
de classe com relação ao governo Bolsonaro. 
A Unidade Classista chama toda sua militân-
cia a continuar na luta contra a Reforma da 
Previdência e outros ataques anunciados pelo 
futuro governo.
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LUTA POR MORADIA

 No último dia 01 de dezembro, ocorreu 
em São Paulo o 2° Encontro dos Territórios pela 
Democracia. A iniciativa do encontro partiu da  
Frente Povo Sem Medo (FPSM), composta por 
vários movimentos sociais, correntes políticas, 
personalidades e independentes. A Unidade 
Classista (UC) e o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) estão entre as forças que constroem essa 
iniciativa de luta. 

 No encontro foram discutidas e socializa-
das as.experiências de construção dos Territó-
rios Sem Medo, que seriam os pólos de contato 
da FPSM com as populações dos bairros. A in-
tenção foi de instrumentalizar a militância nos 
Territórios com um maior arsenal organizativo 
e político, de forma a ampliar e melhorar a ca-
pacidade dos Territórios em organizar o povo 
pobre e trabalhador na luta por melhores con-
dições de vida onde reside. A UC participou do 
Encontro e vem contribuindo de forma decisiva 
na construção de vários Territórios sem Medo.

 No entanto, a atuação nos Territórios 
deve ser apenas um dos aspectos da luta popu-
lar dos militantes da UC. Até pela composição 
da FPSM e, consequentemente, dos Territórios, 
perdemos muito do dinamismo da luta cotidia-
na. Os comitês de base da UC podem e devem 
discutir a atuação no movimento de ocupações 
urbanas, luta por moradia e por melhorias dos 
bairros operários, independentemente de se es-

tarem organizados Territórios sem Medo na 
região ou não. 

 É importante reforçar a importância 
de.nos.enraizarmos nos bairros operários e 
nas periferias das cidades, pois é lá que re-
side o trabalhador em idade produtiva e sua 
família. Nas atuais condições de exploração 
do capitalismo brasileiro, a remuneração do 
trabalho não permite que o trabalhador mé-
dio ocupe bairros melhor estruturados, que 
foram periferia há décadas atrás, mas que 
hoje apresentam melhores condições urba-
nas. O trabalhador em atividade nas fábri-
cas, o terceirizado, o comerciário e mesmo 
professores, auxiliares de enfermagem, mo-
ram cada vez mais em áreas afastadas do 
centro. Esse trabalhador e trabalhadora, 
muitas vezes isolados em seus postos de tra-
balho e receosos de fazer a luta sindical por 
medo de.perderem seus empregos precários, 
podem se engajar na luta pela melhoria de 
seu lugar de.moradia. Basta acompanhar o 
noticiário local pelo Brasil afora para termos 
uma noção do potencial organizativo dessa 
modalidade de atuação.

 Como realizar essa tarefa? Os comi-
tês de base da UC podem destacar compa-
nheiros para realizar essa tarefa em luga-
res próximos a sua residência, se morador 
de.periferia, ou para acompanhar e prestar 
solidariedade a movimentos de ocupação da 
região. Esse trabalho pode.ser desenvolvido 
em comitês de base que possuem grande in-
fluência em determinada categoria, de forma 
que o destacamento de um ou dois camara-
das para a tarefa do movimento popular não 
prejudique o trabalho sindical. Outra for-
ma é mobilizar camaradas desempregados 
que possam conciliar a tarefa política com 
a necessária busca por emprego. Também 
é possível costurar com a UJC uma atuação 
conjunta nos bairros. Enfim, estas são ape-
nas algumas sugestões para se iniciar esse 
debate nos comitês de base. O importante é 
buscar soluções criativas para resolvermos 
esse problema fundamental da nossa con-
juntura: enraizar-se profundamente no povo 
trabalhador brasileiro.

INTENSIFICAR A LUTA POR 
HABITAÇÃO DIGNA, ENRAIZAR-SE 
NOS BAIRROS OPERÁRIOS: 
TAREFAS CENTRAIS DA UC

Atividade da Unidade Classista na Ocupação Gregório Brezerra, Fortaleza/CE.
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INTERNACIONAL

 Desde o processo eleitoral no Brasil, 
diversas entidades e ativistas têm se mani-
festado por todo o mundo contra Bolsonaro. 
O conteúdo das críticas que se proliferam 
internacionalmente se referem às diversas 
manifestações e atitudes do presidente eleito 
contra os direitos humanos, as liberdades re-
ligiosas e democráticas, além de sua política 
econômica ultra-liberal que levará o país ao 
colapso no próximo período.

 Ainda em outubro, um manifesto inter-
nacional contra o fascismo no Brasil foi di-
vulgado com milhares de assinaturas de per-
sonalidades artísticas, políticas, cientistas 
e outras, em que se afirmava: “O candidato 
de extrema-direita defende abertamente os 
métodos violentos utilizados pelas ditaduras 
militares, inclusive torturas e assassinatos. 
Tais posições atentam contra uma sociedade 
livre, tolerante e socialmente justa”. Dentre 
as assinaturas deste manifesto estão: Angela 
Davis, Bernie Sanders, Costa-Gravas, Danny 
Glover, José Mujica e Noam Chomsky. Outras 

personalidades artísticas também manifes-
taram-se contrárias ao fascismo e ao então 
candidato Bolsonaro, como Roger Waters 
(Pink Floyd) e Madonna que expuseram fotos 
e imagens em apoio à campanha #EleNão.

 Também são diversas as entidades 
sindicais de outros países que se manifes-
taram contra Bolsonaro. O presidente do 
PIT-CNT (Central Sindical do Uruguai), Fer-
nando Pereira, disse que “estamos diante de 
um personagem que se aplicar o anunciado 
durante a campanha eleitoral será muito pe-
rigoso para a América Latina, em particular 
para o Uruguai que integra um mesmo pro-
cesso de integração regional”.

 A Federação Sindical Mundial (FSM), 
na qual a Unidade Classista é entidade filia-
da, publicou o manifesto intitulado: Solida-
riedade com o Povo do Brasil, cujo conteúdo 
está logo abaixo.

 “A Federação Sindical Mundial (FSM) 
em representação dos sindicatos militantes 
e classistas em 130 países dos cinco conti-
nentes, expressa sua protesta contra o ultra-
direitista candidato presidencial Bolsonaro 
quem, com suas declarações racistas, anti-
laborais e antidemocráticas tenta intimidar o 
povo brasileiro e a classe operária.

 A Federação Sindical Mundial, em 
nome de seus 95 milhões de filiados, expres-
sa sua solidariedade e seu internacionalismo 
proletário com o movimento sindical classista 
do Brasil, com os membros e amigos da FSM 
que estão na primeira linha da luta contra as 
políticas antilaborais, contra o sistema capi-
talista apodrecido que gera injustiça social e 
corrupção.

 Apoiamos e juntamos nossa voz à de 
nossas organizações filiadas no Brasil, na 
luta por um mundo sem exploração capita-
lista, sem intervenções imperialistas, sem 
guerras. Por um mundo onde os povos serão 
os que vão decidir livre e democraticamente 
sobre seu presente e seu futuro”.

O MUNDO 

CONTRA OS ATAQUES 

DE BOLSONARO


