
FORA TEMER! FORA TODOS OS 
CORRUPTOS! 
NENHUM DIREITO A MENOS! 
GREVE GERAL JÁ! 

Situação Internacional 

    1. A crise econômica internacional iniciada no ano de 2008, nos Estados 
Unidos, marcou o início da atual crise capitalista. Trata-se de uma forte crise 
econômica que arrasou economias de países inteiros e ampliou o grau de 
dependência aos países mais ricos do mundo, especialmente Estados Unidos da 
América e Alemanha. 

2. Mesmo a economia chinesa, que apresentava percentuais de crescimento 
acima da média mundial, registrou no primeiro trimestre de 2015 uma taxa de 
crescimento do PIB de 7%, uma ligeira queda de 0,4 pontos percentuais, 
comparado aos 7,4% de 2014. A estimativa para 2016 é de mais uma queda, de 
0,2 pontos percentuais. 

3.Já a maior economia do mundo, os Estados Unidos, permanece com um 
desempenho econômico sombrio,  embora o PIB estadunidense tenha 
apresentado um crescimento de 2,6% em 2015, o crescimento real do PIB per 
capita estadunidense foi de apenas 1,4% ao ano, constituindo-se na mais fraca 
recuperação econômica depois de uma crise desde a década de 1930.. 

4.Donald Trump, recém-eleito presidente dos Estados Unidos pelo Partido 
Republicano, herdará uma economia instável e um país socialmente polarizado. 

5.A chegada de Trump à Casa Branca significou, antes de tudo, resultado da 
ampla insatisfação do povo trabalhador estadunidense com o Partido 
Democrata como responsável pela degradação das condições de vida do 
cidadão médio. É fundamental lembrar que Barack Obama frustrou, 
amargamente, os estadunidenses mantendo a guerra imperialista, o iníquo 
sistema de saúde pública estadunidense e o desemprego. Trump se ancorou 
num descontentamento de amplos setores de eleitores brancos das regiões 
rurais, de pequenos proprietários e, especialmente, no apoio de trabalhadores 
brancos empobrecidos, há muitos anos, afetados pela desindustrialização, a 
crise, os baixos salários, a precarização do trabalho e o desemprego. 

6.Neste setor, as explicações xenófobas, racistas e misóginas de Trump 
ecoaram, atraindo parte do eleitorado para posições à direita. No entanto, é 
preciso lembrar que milhões de pessoas se inclinaram à esquerda, depositando 
na candidatura de Bernie Sanders esperanças de reais mudanças políticas. 
Desgraçadamente, este não só permaneceu alinhado ao burguês Partido 
Democrata, como já anunciou que poderá trabalhar com Trump, caso esse 
governe para os trabalhadores. 



7.A eleição de Trump foi imediatamente seguida por intensos protestos de rua 
por todo país, demonstrando que as eleições não conseguiram fechar a 
indignação social, como de costume. E, num cenário econômico sombrio, a 
polarização e a insatisfação só tenderão a crescer no epicentro do capitalismo 
mundial. 

8.Ao mesmo tempo, a Europa que, tecnicamente, saiu da recessão, apresenta 
taxas de crescimento um pouco acima de zero. Na França, as medidas para 
tentar cumprir a ambiciosa meta de crescimento do PIB em 1,5% em 2016 
estão fundamentadas num vigoroso ataque do governo de François Hollande 
contra os direitos dos trabalhadores: fim da jornada semanal de 36 horas; 
aumento da duração do trabalho noturno; fim de um valor mínimo para 
indenização em demissão sem justa causa. 

9.Se a economia mundial, considerada de conjunto, não está se aproximando de 
um cenário de nova recessão, ela está longe de níveis normais de estabilidade. 

10.Provavelmente, a Grécia é o país que exprime com maior nitidez os efeitos 
da crise econômica nos países de economias periféricas na Europa. Com uma 
dívida criminosa e impagável que representa, atualmente, cerca de 177% do 
PIB grego e estrangula sua economia, o povo grego foi às ruas e às urnas e 
elegeu o Syriza, em janeiro de 2015. A vitória do Syriza representou, 
fundamentalmente, uma vitória do povo grego contra a política de austeridade 
da troika (FMI, BCE, UE). Mas o Syriza traiu o povo grego: mesmo após o 
relatório preliminar da Comissão da Verdade sobre a Dívida Pública 
coordenado por Maria Lucia Fatorelli, Ilias Bantekas e Contargyris Thanos 
afirmar, em junho de 2015, que a Grécia não deveria pagar a dívida porque ela 
é ilegal, ilegítima e odiosa, Syriza realiza um amplo e nebuloso plebiscito sobre 
o pagamento ou suspensão da dívida pública, em julho; 61% dos gregos que 
foram às urnas disseram não ao pagamento; entretanto, o Syriza assinou o 
acordo para pagar a dívida, Tsipras expulsou parte da esquerda da coalizão, 
depois expulsou mais membros da “esquerda” da coalizão incluindo o próprio 
ministro das finanças; chamou novas eleições, e, atualmente, o Syriza governa 
a Grécia para os banqueiros alemães, franceses e gregos e reprime, duramente, 
as greves que ocorrem. Para nós, estes acontecimentos devem servir de 
experiência para os trabalhadores em todo o mundo. 

  América Latina 

11.No início do século XXI, a América Latina viveu uma situação 
revolucionária marcada pela derrubada de vários governos pela ação das 
massas, ou pela via eleitoral. Surgiram daí novos governos de conciliação de 
classes ou nacionalistas burgueses apoiados no crescimento econômico, nas 
ilusões das massas e na ausência de uma alternativa revolucionária. Estes 
governos conseguiram fechar essa situação revolucionária. 

12. Em consequência, de 2005 a 2012, a América Latina viveu uma situação 
marcada por uma estabilidade, ainda que relativa. Um período sem grandes 
turbulências, e praticamente sem ocorrências de greves gerais. Agora, nós 
estamos diante de mudanças profundas e importantes, ainda que desiguais nos 



países da América Latina. As principais características desse período na 
América Latina são: a) a chegada da crise econômica; b) crises políticas dos 
governos que implementaram os planos neoliberais; incluindo os governos da 
direita clássica; c) ruptura do movimento de massas com as maiores expressões 
do reformismo (PT) e movimentos nacionalistas burgueses; d) ascenso do 
movimento de massas. 

13.A chegada da crise econômica é, evidentemente, de grande importância 
à medida que dá os fundamentos para a crise política na América Latina. 
A desaceleração da economia chinesa e a queda do preço das commodities 
(mercadorias de baixo valor agregado) levaram a uma retração do PIB da 
América Latina: - 0,9% em 2015. 

14. O Brasil teve queda de 3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016, a Venezuela 
caiu 5,7% em 2015, com previsão de queda de 7 ou 8% em 2016. A Argentina 
registrou um saldo de 2,5% no PIB, mas deve cair 1% neste ano. A Colômbia 
registrou 2,7% em 2015, mas terá queda de 0,3 pontos percentuais e a previsão 
é de que o PIB do Chile caia de 2,1% em 2015 para 1% em 2016. 

15. Nesse cenário, uma recessão mundial aprofundaria a crise na América 
Latina. 

16. É importante destacar, também, que há um processo de recolonização 
imperialista na América Latina com o NAFTA (México) e o TPP (Acordo 
Transpacífico de Associação econômica, com México, Colômbia, Peru e 
Chile). E agora em Cuba. 

17. Embora de forma heterogênea, a aplicação dos planos neoliberais na 
América Latina redundaram no crescimento do descontentamento social e 
subsequente polarização social. Brasil (Jun. 2013), México (2014), Argentina 
(Greves Gerais em 2012 e 2014), Paraguai (Greves Gerais em 2014 e 2015 que 
enfraqueceram Lugo). 

18. Para nós, um dos eixos que caracterizam a conjuntura latino americana é 
que o regime democrático burguês está desgastado na América Latina. Os 
trabalhadores e a juventude odeiam os políticos e os partidos, e isto é 
totalmente compreensível, considerando os sucessivos ataques dos governos, as 
traições das direções políticas e os escândalos de corrupção. O mecanismo da 
dívida pública, na América Latina, aprofunda o drama social e o roubo da 
riqueza produzida nos países em ritmo anualmente crescente. 

19. A vitória de Mauricio Macri na Argentina, o impeachment de Dilma (PT) 
no Brasil, a derrota eleitoral de Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da 
Venezuela) na Venezuela, em dezembro do ano passado, e a vitória do liberal 
Pedro Pablo Kuczynski sucedendo Ollanta Humala ( Partido Nacionalista 
Peruano) – que foi eleito alimentando esperanças do povo peruano, em 2011, 
mas manteve os compromissos assumidos com as federações patronais e que 
chegou a decretar feriado nacional no Peru por conta da visita do Banco 
Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), no ano passado – são 



expressões da falência dos projetos nacionalistas burgueses e de conciliação de 
classes. 

20. A ruptura das massas com esses governos é produto da experiência de 
ataque e traições desses governos. Portanto, no que se refere à luta de classes, 
há um elemento importante de toda essa nova situação latino americana 
que é a ruptura de massas com suas principais direções nas últimas 
décadas. 

21.É importante anteceder a análise da conjuntura nacional com esses 
elementos internacionais, pois eles fundamentam a crise econômica brasileira 
e, por conseguinte, fornecem os contornos que conformam, em certa medida, a 
crise política no país. 

Brasil em crise: a esquerda precisa soltar a alça do caixão do PT 

22. O cenário de lutas aberto em junho de 2013 no Brasil ainda não se 
encerrou. Pela primeira vez na história recente do país, o movimento de massas 
não só, não foi dirigido pelo PT, mas se chocou com seu governo. De lá para 
cá, uma nova situação política se abriu com um aumento da polarização social 
no país marcada pelo crescimento das lutas e por um grande desgaste do 
regime político. 

23 .Por isso, o argumento daqueles que dizem que o Brasil vive uma onda de 
direita, ou pior, uma onda fascista não se sustenta. A prova disso é o aumento 
no número de greves no país. 

24. Houve um crescimento no número de greves no país registrado pelo 
DIEESE entre 2010 e 2013. Em 2010 houve 446, no ano seguinte houve 554, e 
em 2012 houve o pico de 873 greves por todo o país! Mas 2013 marcou, 
realmente, um grande crescimento nas lutas no país. Segundo o recente 
relatório do DIEESE houve 2.050 greves no Brasil, o que significa um aumento 
de 134% em relação a 2012, que já foi um ano com muita greve. Foram 1.106 
greves na esfera privada e 933 na esfera pública. 

25. No total, em 2013 foram 111.342 horas paradas e é provável que os dados 
sobre os anos de 2014, 2015 e 2016 sejam superiores! 

26. Além disso, quando consideramos a radicalidade e a capilaridade das 
ocupações de escolas de 2015 e as que se seguiram em 2016, vemos quão 
insustentável é a tese de que há uma “onda conservadora” no país. Estas lutas 
apresentam um método radicalizado e são conduzidas por uma juventude 
negra, feminina, pobre e LGBT. 

A crise política do Governo Dilma deve ser compreendida pela ruptura 
massiva da classe trabalhadora com o Governo do PT! E esse é o fato mais 
importante para a luta dos trabalhadores nesses últimos anos. 

27.Em junho de 2015, Lula declarou que Dilma estava no volume morto, que o 
PT estava abaixo do volume morto, e ele (Lula) também estava no volume 



morto. Essa declaração foi dada ao jornal O Globo, logo após o resultado de 
uma pesquisa de opinião no ABC paulista revelar que o Governo tinha apenas 
7% de aprovação e Dilma tinha 75% de rejeição entre os eleitores do ABC! 
Justamente no seu berço histórico! 

28. Vale recordar que, em 2014, a vitória de Dilma (PT) foi muito apertada e 
novamente foi acenado no discurso um giro à esquerda. Aécio expressou os 
votos da direita tradicional, mas, também, acabou canalizando (de forma 
distorcida) os votos de milhões de trabalhadores insatisfeitos com o governo do 
PT, seus ataques e escândalos de corrupção. 

29. Por outro lado, muita gente, de forma sincera e, até mesmo, ingênua, 
defendeu seu voto em Dilma qualificando-o como um voto "crítico". Muitos 
desses e, tantos outros, esperavam ver um governo do PT à esquerda. Mas a 
realidade (nacional e internacional) simplesmente não dava fundamentos para 
essa expectativa: quem ganhasse ia ter que aplicar um ajuste profundo. Não 
havia espaço para medidas compensatórias. 

30.Foi sob o termo técnico de “ajuste fiscal”, que Dilma lançou um dos 
maiores ataques à classe trabalhadora brasileira neste jovem século XXI. 
Retirando inúmeros direitos que, ao fim e ao cabo, visavam preservar os lucros 
da burguesia: MPs 664, 665, PPE, corte na Educação, na Saúde, Lei antiterror, 
PLP 257, Reforma Política, Reforma da Previdência etc. 

31. O Governo do PT foi um governo atípico da burguesia (de conciliação de 
classes). Programaticamente, era um governo burguês, mas trazia consigo 
setores populares para dentro de seu governo ou para sua órbita. Assim, 
cumpriu um papel preventivo de fechar o ascenso de massas que varria a 
América Latina, no início dos anos 2000, e chegou a derrubar 04 presidentes na 
Argentina em poucos meses. 

32. Quando Lula ascendeu ao Planalto, em 2003, levou para sua órbita a maior 
central sindical do país, o maior movimento social da América Latina, e o mais 
expressivos movimentos sociais contra as opressões. Assistimos, a partir 
daquele momento, um brutal processo de cooptação dos movimentos sociais 
pelo PT  

33.O crescimento econômico num período de oito anos permitiu conceder 
bilhões para a grande burguesia e migalhas para a população nos termos de 
políticas públicas. Mas com a chegada da crise econômica, o que vimos foi 
justamente o fim das migalhas. O propalado crescimento do emprego formal no 
período de 2003 a 2013 se deu nos seguintes termos: 94% dos empregos 
formais nesse período pagavam até 1,5 salários mínimos. Não à toa foi o 
trabalhador precarizado que saiu às ruas em Junho reivindicando direitos 
sociais. 

34. De lá pra cá, houve um aumento expressivo das lutas e greves e isso soou o 
alarme para a oposição de direita que ao farejar a debilidade do PT ao perder a 
sua base social – exatamente, por atacar a classe trabalhadora – lançou uma 
ofensiva para tentar tirar Dilma da presidência, uma vez que ela não conseguia 



mais cumprir o papel de frear as lutas e aplicar o ajuste fiscal necessário para a 
burguesia resolver a crise que criou fazendo os trabalhadores pagarem a conta 
por ela. 

35.O processo de impeachment de Dilma retornou à cena política e foram 
convocados grandes atos pelo país. De um lado, grandes manifestações de 
oposição ao Governo do PT exigiam o fim da corrupção, a saída de Dilma 
Rousseff e a prisão de Lula. De outro lado, manifestações convocadas pelo 
próprio PT, pela CUT e aliados tinham como tônica a defesa do Governo sob o 
argumento difuso de “defesa da democracia”, contra o golpe. 

36. No entanto, segundo os dados do Datafolha, o perfil dos manifestantes do 
dia 13 e 18 de março foi semelhante: Dia 13: 77% declararam-se da cor branca, 
e os demais declararam ser pardos (15%), pretos (4%) e amarelos (3%) e a 
idade média é de 39 anos, com participação de 78% de pessoas com nível 
superior. Dia 18/03 62% declararam-se brancos e a idade média dos 
participantes era de 45,5 anos, com participação de 77% de pessoas com nível 
superior. Isto é, a classe trabalhadora e seus setores mais explorados e 
oprimidos não foi, de forma organizada (com suas bandeiras e pautas) a 
nenhuma dessas duas manifestações. 

37. Os atos subsequentes mostraram que o perfil sócio-econômico de ambas as 
alas de manifestantes era semelhante. 

38. A grande virtude do PT, enquanto governo de conciliação de classes, foi 
posta à prova. A peãozada não parou as máquinas em São Bernardo do Campo 
para ir em socorro de Lula quando este foi chamado para depor na PF e nem 
quando este foi indiciado na Lava Jato. E aqui é preciso dizer: sem dúvida, o 
juiz Sérgio Moro não merece nenhuma confiança dos trabalhadores e a Lava-
Jato é parcial. No entanto, não é tarefa da classe trabalhadora defender corrupto 
algum. É preciso exigir cadeia para corruptos e corruptores, com confisco de 
seus bens, seja de que partido forem. 

39. Para nós, não existiu nenhum golpe no país, nem militar ou 
parlamentar. Houve, sim, uma disputa entre facções de frações da burguesia. 
Sob o ângulo dos trabalhadores, um golpe pressupõe um ataque às liberdades 
democráticas da população e do movimento de massas, em meio a uma ruptura 
das regras da democracia burguesa que culmina numa mudança do regime 
político. Para haver um golpe o governo do PT teria que ter, além do mais, 
contradições insolúveis com a burguesia e o imperialismo. O que vimos, 
porém, era o contrário disso. 

40. O impeachment ocorreu porque um setor da burguesia percebeu que o 
governo Dilma, por seu desgaste, já não conseguia mais aplicar sua política, 
por mais que tentasse. Tratou-se, portanto, de uma disputa entre dois campos 
burgueses para ver quem assumiria o governo para aplicar o ajuste fiscal de 
forma mais profunda, jogando o peso da crise nas costas dos trabalhadores. 
Disputa, porém, que corre por dentro do jogo da democracia burguesa que, 
sabemos, não tem nada de democrática: é uma democracia dos ricos e que 



comporta todo tipo de manobra, articulação espúria e todo jogo sujo desse 
parlamento de corruptos financiados pela burguesia de diferentes setores. 

41. Novamente, a queda de Dilma só ocorreu porque houve uma ruptura 
de massas, da população e da classe trabalhadora, com o governo. Seria 
impossível, por exemplo, imaginar uma situação dessas com o governo com 
80% de popularidade. 

42. Há um enorme sentimento na classe trabalhadora de revolta, aberto em 
junho de 2013, onde os “de baixo” (negros, mulheres, LGBTT’s, sem tetos, 
desempregados, juventude periférica) não aceitam serem governados pelos “de 
cima” (PT, PSDB, PMDB, ambos representantes dos grandes empresários e 
latifundiários). Estes, ao verem seus poderes ameaçados, apostam todas suas 
fichas na repressão e criminalização dos movimentos sociais e lutadores. 
Afinal, como explicar a aprovação de Dilma, quando ainda era presidente, da 
Lei Antiterror que na prática colocará ativistas na cadeia? 

43. É importante dizer que nem o PT levou a sério a tese do Golpe que ele 
próprio formulou. Dilma foi afastada da Presidência com o “talão de cheques 
na mão”, isto é, tentando negociar apoio parlamentar com os chamados 
“golpistas” até o último minuto. Anunciou, ainda, no dia anterior à votação da 
Câmara que se o processo de impeachment não fosse aprovado faria um 
governo de unidade nacional com aqueles que o próprio PT denominava por 
“golpistas”. 

44. Por último, a Direção Nacional do PT manteve as alianças eleitorais com os 
“golpistas” para 2016 e não conseguiu fugir da mais amarga derrota eleitoral já 
experimentada. Nas eleições municipais marcadas por abstenções e anulações 
de votos, o PT foi o grande derrotado político.  

45. Em nossa avaliação, a ascensão de Michel Temer à Presidência do Brasil 
implica numa contradição insolúvel até aqui: trata-se de um governo mais 
fraco, mas que precisa executar um ajuste fiscal mais forte sob os 
trabalhadores e os direitos sociais. 

 46. Apesar disso, a política dos ex-governistas é clara: desgastar Temer, 
mas não derrubá-lo. Não querem lutar seriamente contra o ajuste fiscal – até 
porque têm acordo com grande  parte dessas medidas – e seguem agitando o 
discurso falacioso do “golpe” e da “onda conservadora” para defender uma 
ampla unidade eleitoral da “esquerda” para eleger Lula em 2018, ou erguer 
outro projeto de colaboração de classes no país. 

47. Precisamos combater mais essa manobra, que afasta os trabalhadores da 
luta direta em troca de promessas eleitorais que nunca se confirmam. 

 48. A classe trabalhadora brasileira tem condições de derrotar a política de 
ajuste fiscal de Temer. Para isso, precisa organizar uma Greve Geral 
imediatamente, que unifique todas categorias contra as reformas da previdência 
e trabalhista. O dia internacional de luta das mulheres, 8 de Março, e o dia 



15/03, foram mais uma demonstração das possibilidades  que temos de derrotar 
Temer e suas reformas. 

49. É necessário continuar a luta implacável contra o ajuste fiscal, seja ele 
implementado por Dilma, Temer ou qualquer governo burguês de plantão, e 
apostar na unidade da classe trabalhadora para derrotar esses planos. Não 
podemos requentar ilusões na reedição de um governo burguês maquiado de 
progressista com quem a classe trabalhadora já rompeu majoritariamente. 

Temer, o congresso e empresários querem tirar a nossa 
aposentadoria e se safar da cadeia. 

50. Banqueiros, grandes empresários e empreiteiros estão jogando peso da crise 
nas nossas costas. Por isso impõe uma Lei de Responsabilidade Fiscal para 
encher ainda mais os bolsos dos banqueiros e grandes empresários, roubando 
nossas aposentadorias e retirando bilhões da Saúde e Educação nos próximos 
anos.  

51.A reforma da Previdência é para garantir ainda mais recursos para os 
banqueiros, grandes empresários e multinacionais. É um grande cano que suga 
as riquezas do Brasil e o suor dos trabalhadores para garantir os lucros deles. 

52. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma da Previdência, trabalhista, 
assim como os efeitos da crise que estamos sentindo, como o desemprego e a 
carestia, tem um único sentido: aumentar a exploração, fazer com que 
trabalhemos mais, ganhemos menos, percamos direitos e os empregos para que 
possam manter seus lucros. Nisso, as mulheres trabalhadoras e a população 
negra, que ocupam os piores postos de trabalho, são os mais atingidos. 

Os ricos e corruptos devem pagar pela crise 

Fim da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por uma Lei de 
Responsabilidade Social! 
53. A prioridade tem que ser o emprego, o salário, a aposentadoria e demais 
direitos da classe trabalhadora, e não o lucro exorbitante e indecente de um 
punhado de banqueiros e de uma corja de corruptos. Por isso, apontamos 
abaixo algumas medidas que obrigariam os ricos a pagarem pela crise, ao 
contrário do que está fazendo o governo. 

Suspensão do pagamento da dívida aos banqueiros 
54. Por ano, é repassado aos banqueiros quase metade do Orçamento do 
Governo Federal. Isso tudo para pagar uma dívida de agiota que já foi paga 
muitas vezes, com as maiores taxas de juro do mundo. Quanto mais se paga, 
mais se deve! Essa dívida é um roubo legalizado. 

55. Só em 2015 foram pagos o equivalente a 42% do Orçamento com a dívida, 
ou R$ 962 bilhões. Isso representa quase 10 vezes o Orçamento da Saúde para 
este ano, ou 16 vezes todo o dinheiro previsto para a Educação. 



 

Fim da remessa de lucros das multinacionais para o 
exterior 
56. Uma outra torneira em que "escorrem" as riquezas produzidas no país são 
os lucros que as multinacionais remetem para fora. Só em 2016 foram 24 
bilhões de dólares mandados para fora, ou R$ 72 bilhões. 

Fim das isenções fiscais para empresários 
57.Ao mesmo tempo em que reclama de um "rombo" na Previdência, o 
governo Temer liberou os empresários de pagarem R$ 42, 4 bilhões à 
Previdência. 

Cadeia e expropriação dos bens e das empresas de 
corruptos e corruptores 
58. Hoje no país, cadeia é para pobre, principalmente a juventude negra. Os 
ricos, quando são presos, ficam pouco e depois podem ir com tornozeleira 
eletrônica para as suas mansões. Além disso, pagam uma multa mixuruca e 
continuam donos das suas empresas. 

Estatização, sem indenização, e sob controle dos 
trabalhadores de todo o sistema financeiro! 
59. Para que não fujam com o dinheiro e capitais do Brasil, e coloquem seus 
dinheiros no exterior, o sistema financeiro tem que estar sob controle dos 
trabalhadores e estatizado. Com esse dinheiro podemos garantir emprego, 
saúde, educação, moradia popular. 

Plano de Obras públicas para gerar empregos  
60. Com todo o dinheiro usado hoje para pagar juros aos banqueiros, ou que é 
remetido como lucro para fora, ou ainda das isenções fiscais, daria para colocar 
em pé um plano de obras públicas para gerar empregos e ainda resolver o grave 
problema de déficit habitacional ou de saneamento básico. 

A mentira do "rombo" da Previdência 

61. Para atacar as nossas aposentadorias, o governo mente e diz que ela dá 
prejuízo. Afirma que só no ano passado foi de R$ 149 bilhões. Metade disso 
seria resolvido só acabando com as isenções às empresas. 

62. Mas na verdade, o orçamento da Seguridade Social, do qual a Previdência 
faz parte, tem lucro. O problema é que vai tudo para pagar a dívida aos 
banqueiros. 

Construir a Greve Geral  

63.Os trabalhadores não estão aceitando tudo isso passivamente. Existem 
grandes lutas acontecendo neste momento em todo o país. 



64. Esse mês tivemos fortes atos no 8 de março e no dia 15  um grande dia de 
paralisações (várias categorias em várias cidades  pararam) e manifestações. 
 Mas o próximo passo precisa ir além. É preciso que as centrais sindicais como 
a CUT, Força Sindical e outras, atendam ao chamado da CSP-Conlutas e 
convoquem como passo seguinte depois do dia 15, uma Greve Geral que pare 
tudo. O dia 15 foi um esquenta para uma Greve Geral. Podemos derrubar essa 
reforma, mas para isso precisamos parar tudo! 

65. Até o momento, porém, nem Força Sindical, nem UGT e nem CUT 
aceitaram marcar uma data para uma Greve Geral.  Pior, lideranças da Força 
Sindical e UGT aceitam negociar com o governo a reforma e a retirada de 
direitos. Inclusive, sindicatos de base da Força se opuseram a essas 
negociações. É isso aí! Não devemos permitir que negociem em nosso nome 
abrir mão de nossos direitos.  

Fora Temer e todos os corruptos 

66. Devemos também defender botar para fora Temer e todos os corruptos! 
Esse governo e Congresso cheio de bandidos querem nos esfolar. E é absurdo 
que PT e PCdoB, apoiem o candidato do Temer para liderar o Senado, quando 
sabem que eles vão encaminhar o fim da nossa aposentadoria e dos nossos 
direitos. 

Eleições Gerais Já 

67.A corrupção e os ataques aos direitos dos trabalhadores são praticados pelos  
governos municipais, estaduais, e federal que, por sua vez, contam com a 
conivência e o apoio da maioria do Congresso e a omissão do Judiciário. 

68.Por isso, não podemos aceitar que, caso saia o Temer ou qualquer 
governante, seja colocado em seu lugar um representante do congresso ou do 
Judiciário. 

69.Temos que exigir eleições gerais já e com outras regras. Sem financiamento 
de empresas aos candidatos e partidos, com tempo de propaganda igual em 
todos os meios de comunicação para todas as candidaturas, com mandatos dos 
políticos revogáveis  e  salários dos parlamentares iguais aos dos professores. 

 

Precisamos construir um governo dos trabalhadores 
que governe através de conselhos populares 

70. Nas últimas eleições, a soma das abstenção, os votos brancos e nulos foi 
superior à votação de muitos eleitos. A classe trabalhadora brasileira não 
aguenta mais a corrupção escandalosa , promessas e mentiras contadas tantas 
vezes nas campanhas eleitorais e está farta de votar a cada dois anos e nada 
mudar,   



 71.De fato, para garantir emprego, salário, terra, moradia, enfim uma vida 
digna, sem opressão e exploração, precisamos construir desde já um governo 
verdadeiramente dos debaixo. Não como fizeram Lula e Dilma, que 
governaram com o PMDB, esse Congresso, banqueiros e patrões. Não! Os 
trabalhadores é que devem governar, desde baixo, através de Conselhos 
Populares nos bairros, locais de estudo, nas fábricas, para que sejamos nós a 
definir o que fazer com o dinheiro e as riquezas deste país, que são construídas 
por nós trabalhadores, mas apropriadas pelos ricos e corruptos. 

Assinam: Ana Luiza (Aposentada e diretora de base TRF3), Angélica 
Olivieri (JF Execuções Fiscais /Diretora Sintrajud) Cleber Aguiar ( TRF3 / 
diretor do Sintrajud), Cleide Navas(Aposentada do TRF3), Eliseu 
Trindade ( TRF3), Inês Leal de Castro (JT Barra Funda/Diretora 
Sintrajud), João Carlos Carvalho (JF de Marília/Diretor Sintrajud), José 
Carlos Sanches (JF Franca), Maria Helena Garcia Leal(Aposentada 
TRF3/Diretora Sintrajud) Miriam Bastos (JF Capital), Raquel Morel 
(TRE/Diretora Sintrajud), Ronald Fumagalli (JT Barra Funda).  
 
 

 


