NOTA SOBRE A MOBILIZAÇÃO NO DIA 05/12 CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

“O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos”
Simone de Beauvoir
Nós da APROFFESP e da APROFFIB temos denunciado as chamadas reformas do
governo golpista de Temer que já atacaram duramente o setor da educação com a absurda
reforma do ensino médio, cortes em investimentos e suspensão de programas importantes
como o Ciência sem Fronteira, dentre outras medidas que nos levam a questionar esta
ideologia positivista da “ordem e progresso” adotada como lema do atual governo numa
tentativa clara de usurpar das gerações futuras o direito a uma educação que possibilite o
livre pensar e o pleno desenvolvimento humano.
Como parte integrante da classe trabalhadora, recebemos com estranhamento e
preocupação o posicionamento das grandes centrais sindicais que, reunidas no dia 24 de
novembro, convocaram uma greve geral para o dia 05/12, tendo em vista estar em pauta
na Câmara dos Deputados a votação da reforma da Previdência para o dia 06 de dezembro,
calendário este que foi alterado (sem anúncio de nova data para votação) sem que o
governo e seus aliados acenassem com qualquer intenção de retirada da pauta, as
mesmas Centrais Sindicais (exceto Intersindical e Conlutas) anunciaram no dia 01/12 a
desconvocação da greve geral (!?)
Como entender esta decisão paradoxal num momento em que estamos sofrendo o
desmonte das leis trabalhistas? Não é possível conceber tal “recuo” das grandes centrais,
uma vez que a alteração da pauta é claramente uma estratégia do governo para reagrupar
suas forças e ter mais tempo para continuar suas negociatas a fim de obter apoio dos
fisiológicos e oportunistas do Congresso. Assim sendo, não deveríamos justamente
intensificar o ataque e a mobilização no momento em que o inimigo demonstra fragilidade?
Questionamos esta estratégia de recuo das centrais sindicais (CUT, Força Sindical,
UGT, CTB, Nova Central e CSB) e nos colocamos ao lado dos movimentos sociais
organizados que mantêm o chamado para o dia 05/12 como “dia de mobilização geral
contra a reforma da Previdência”!
São Paulo, 03 de dezembro de 2017.
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