
Da capitulação das centrais ao silêncio dos reformistas: a Greve Geral de 30 de junho

 Um balanço  da  greve  geral  do  dia  30  de  junho  é
necessário. Apesar de importante, ela representou um
claro declínio em relação ao movimento de ascenso de
Abril  e  Maio.  Esse  declínio  não  foi  consequência  de
uma queda da atividade e disposição de luta da classe
trabalhadora.  Foi,  ao  contrário,  o  resultado  de  uma
política  deliberada  de  desmobilização  conduzida  pela
cúpula  da  burocracia  sindical  em  conluio  com  o
Governo Federal. Mas para isso colaboraram também a
fragilidade de organização de base e o próprio papel
titubeante  das  correntes  de  “oposição”  (ligadas  ao
PSOL,  PSTU,  PCB).  Também  colabora  a  fragilidade
organizativa dos setores autonomistas e libertários, que
pouco  avançaram  na  organização  de  base
consequente, deixando esse terreno quase que livre ao
reformismo e oportunismo.     

A greve geral convocada para o dia 30 de junho
vai ficar marcada pela capitulação das centrais sindicais
(CUT, Força Sindical, UGT, CTB) e pela reação pouco
efetiva das  correntes  sindicais  de  oposição  (como  a
CONLUTAS),  em  especial  no  Rio  de  Janeiro.  Essa
fraqueza  da  reação  se  dá  em razão  do  reboquismo
histórico  em  relação  às  centrais  e  em  razão  da
fragilidade  da  organização  de  base  das  categorias,
fragilidade  esta  também induzida  por  estes  mesmos
grupos e correntes, que optam por ação de cúpula e
desorganizam  as  organizações  de  base  com  muita
frequência.  

 Como no 28A, a greve geral do dia 30 também
foi  marcada  por  fechamento  de  vias  importantes  da
cidade, embora com menor força em função de todo
desmonte  realizado  pelas  centrais.  O  ato  da  tarde,
embora cheio, com pelos menos umas 20 mil pessoas,
não teve o mesmo impacto e folego que o 28A ou o
24M em Brasília.  Aqui  o  silêncio  dos  reformistas  diz
mais que mil palavras.  O ato marcado para às 17:00 h
na candelária deveria seguir em direção à Cinelândia, e
depois  de  muito  tempo  de  concentração  (que  foi
montado  para  ser  um  palanque,  que  demorou
começava a rumar a rio branco, quando do nada parou
após  200  metros  de  caminhada  e  parado  ficou  por
cerca de 1 hora. Após todo este tempo, o carro de som
composto tanto pelas centrais quanto por dirigentes  
dos  partidos  citados  anunciam que  o  ato  iria  andar

rumo a Central do  Brasil. Essas manobras expuseram
grande  parte  da  massa  presente  à  ação  de
provocadores  e  a  repressão  policial,  e  de  forma,
digamos,  suspeita,  deixou  o  bloco  autônomo  e
combativo do ato exposto durante um longo tempo aos
olhares  da  repressão  e  depois,  com  a  manobra  de
redirecionar o ato para a Central do Brasil, procurou-se
reforçar a ideia de que os mesmos não fazem parte do
“ato  legítimo”  (campanha  de  desqualificação  iniciada
em Junho de 2013). Mesmo que isso não tenha sido
intencional,  sejamos  ingênuos,  essas  decisões  de
cúpula dificultam a organização da resistência e mostra
um  profundo  descolamento  entre  as  direções  (que
tomam decisões sem qualquer debate justificativa) e as
bases, que são jogadas de um trajeto para outro sem
saberem a razão, ficando assim à mercê da repressão
policial.   Na rua, a mudança do trajeto do ato gerou
confusão e mostrou a inexistência de uma tática clara,
e  as  decisões de mudar  o  trajeto  do  ato  são  feitas
quase  sempre  para  desqualificar  os  “Black  Bloc”,  o
grande bode expiatório para os crimes do reformismo.

 A  capitulação  das  centrais  evidencia  duas
coisas: 1) todo o seu apego ao Estado; 2) e o medo de
perder o controle das bases que controlam, tendo em
vista  o  acirramento  cada  vez  maior  entre  base  e
direção e a disposição da massa para a luta radical que
ficou evidente nas últimas mobilizações no Rio  e no
país. O reboquismo frente às centrais pelos reformistas
fica claro pelo silêncio frente ao ocorrido pelo chamado
a unidade com as centrais sindicais.

                Após a greve geral do dia 28 de abril e o
ocupa  Brasília  de  24  de  maio,  onde  as  bases
demonstraram  sua  real  disposição  para  luta  e  os
trabalhadores  romperam  a  barreira  policial  e
destruíram  vários  ministérios,  as  principais  centrais
sindicais  do  país  convocaram uma  nova  greve  geral
para 30 de junho. Embora esta greve tenha demorado
a sair, era necessária sua convocação. Nesse intervalo
de tempo, as centrais sindicais, através da negociação
de  cúpula  com  o  governo  federal,  conseguiram  a
promessa de veto a alguns pontos da reforma sindical,
em  especial  o  ponto  que  acabava  com  o  imposto
sindical, fator que garante a reprodução da burocracia
sindical  no  controle  dos  sindicatos.  A  partir  deste
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momento, elas começaram a destruir e desmobilizar a
greve geral, inclusive mudando o nome para “dias de
paralisações e lutas”.

                Aqui no Rio de Janeiro, diversas categorias
(SEPE, SINDISCOPE, CEFET, UFRJ, ADUR, entre outras)
decidiram pela manutenção da chamada da greve geral
e  através  do  Sepe  foi  convocada  uma  plenária  de
entidades  para  organização  da  mesma.  Foram
realizadas duas plenárias, sendo a última realizada no
dia 27 de junho. Nesta, nós do FOB e o SOS EMPREGO
foram os únicos a defender a necessidade de garantir
um grande ato combativo no final do dia e que este se
dirigisse à ALERJ, em função desta casa não somente 
ser  o  centro  de  poder  do  governo  estadual,  como
também  os  grandes  protagonistas  da  aprovação  de
reformas  de  austeridade  que  prejudicam  os
trabalhadores públicos do Estado e consequentemente
a classe trabalhadora usuária dos serviços públicos. As
demais  correntes  políticas  presentes  (PSOL,  PSTU,
PCB)  nada  indicaram  de  ação  para  a  greve  geral,
embora tenha de forma genérica criticado o desmonte
da  greve  pelas  centrais  sindicais.  Essa  postura,  na
prática induz ao reboquismo em relação à política das
centrais, reproduzindo os ecos da famigerada política
de  unidade  de  ação  que  imobilizou  as  resistências
desde há muito tempo.

Esse  silêncio  mostra  que  tanto  as  centrais,
quanto  essas  correntes  reformistas,  não  querem
imprimir uma estratégia e uma tática a greve geral. As
centrais  sindicais  temem  a  greve  geral.  Elas  não
querem  também  ações  radicais  contra  o  Governo
temer. Por isso, limitam a greve geral a um dia e não
organizam  ações  radicalizadas.  Por  sua  vez,  as
correntes  sindicais  reformistas,  mesmo  chamando  a
greve  geral,  consideram  que  esta  só  pode  ser
construída  pela  cúpula,  com  as  centrais.  Como  as
centrais não formulam uma estratégia, e a estratégia

dessas correntes é seguir as centrais, ficamos presos
num  círculo  vicioso.  E  esse  círculo  conduz  a
inefetividade do principal instrumento de luta da classe
trabalhadora, a greve geral. Precisamos reconhecer: a
greve geral do 30J não alcançou seus objetivos. Mesmo
que  tenhamos  tido  importantes  momentos  de
resistência, isso não é suficiente. Uma greve geral não
deve  e  não  pode  ser  apenas  um  momento  para
demonstrar  numero.  Uma  greve  geral  e  a  ofensiva,
deve  realizar  resultados  concretos,  ou  ela  se
desmoraliza. E a greve geral não fez isso porque ela foi
meticulosamente desorganizada pelas centrais,  e não
encontrou nas bases outro centro organizador.

A greve geral precisa de uma estratégia e uma
tática.  A  greve  geral  deve  ter  como  estratégia,  a
paralisação  não  apenas  da  produção,  mas  a
paralisação das  condições  de  funcionamento  dos
centros de poder. Em termos táticos, uma greve geral
tem de ser ofensiva, suas ações devem ser realizadas
por meio de piquetes e marchas que garantam seus
objetivos  estratégicos.  Marchas  sem objetivos  táticos
claros (como no dia 28 de abril e 30 de junho) e shows
não são as táticas para uma greve geral. Marchas para
demonstrar número, atividades culturais são aceitáveis
apenas em momentos de preparação, de educação das
bases, não no momento da ofensiva. Toda greve geral
deve  ser  convocada  com  movimentos  de Ocupa os
centros de poder e deve ter uma preparação real para
realizar ocupações de fabricas e tomar o controle da
produção.

Greve geral  precisa ter  tática e estratégia.  As
Centrais não irão elaborar essa tática e estratégia, pois
elas sabotam a greve geral, elas temem a greve geral
tanto ou mais que a própria burguesia.  A tática e a
estratégia  da  greve  geral  será  elaborada  somente  a
partir  da  base. Das  direções  sindicais  temos  visto
desmobilização e capitulação. 

 Romper com as centrais sindicais e o sindicalismo de Estado: construir plenárias de
base autônomas e construir a greve geral pela base!

               Não podemos ficar a mercê da política das centrais sindicais que visa apenas se manter controlando a
burocracia sindical e fortalecer a campanha eleitoral do PT e Lula em 2018 ou mesmo o chamado para uma nova
eleição através do slogan “diretas já”. Ao mesmo tempo, não podemos nos submeter a política dos partidos
reformistas, seja na formação de um bloco classista e combativo (termos usados apenas como fraseologia por
estes setores), muito menos na palavra de ordem “Fora Temer”, que sem uma estratégia coerente é tão vazia
quanto “diretas já”. Ambas as políticas levaram o povo a derrotas, perda de direitos e o aumento considerável da
precarização da vida.
                Nesse  sentido,  nós  do  FOB  chamamos  a  construção  da  greve  geral  pela  base agregando
diferentes categorias, movimentos sociais e estudantes para organizar a luta e a resistência contra as reformas de
austeridade. Essa greve não pode ser uma greve de 24 horas numa sexta-feira com um trajeto aleatório, que
caminha de uma praça para outra. Devemos caminhar para uma  greve geral por tempo indeterminado,
combinado com ações de ocupa para uma verdadeira paralisação dos centros de poder e produção, fechando as
vias centrais do centro da cidade, parando a produção de petróleo e os bancos, além dos serviços públicos. Tomar
o controle da produção efetivamente. Essa greve somente será construída por uma  Plenária Autônoma de
Delegadas e Delegados de Base, e não por centrais e mesmo reuniões de dirigentes, por mais sinceros que
estes possam ser.  


