
AProposta de Emenda
à Constituição (PEC)
nº 241 significa o
desmantelamento do
Estado e das

políticas públicas do país. Ela
congela, por vinte anos, as
despesas primárias federais, à
excepção dos gastos com
pagamentos de juros
(pagamento aos banqueiros e
especuladores). Assim, gastos
correntes (manutenção da
Administração pública),
salários e investimentos sociais
não poderão aumentar acima
da inflação. A medida –
proposta pelo Governo
ilegítimo de Temer – é
saudada pelo FMI, que exige
mais, como a extensão da
medida de congelamento aos
Estados e aos municípios e a
“abertura da economia”.
Popularmente chamada “PEC
da Morte” (ou “PEC do Estado
mínimo”), a medida levará à
destruição em massa dos
serviços públicos (Educação,
Saúde, Assistência social,
Saneamento, Segurança,
Ciência e Tecnologia, etc.) e à
queda do rendimento da
população pobre.

Esta medida foi proposta por
um Governo fraco, que
pretende fazer uma política
de guerra contra os
trabalhadores e o país.

Uma crise que
ameaça desagregar 
o país (1)

Desde a consumação da
destituição de Dilma e a posse
de Temer pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), a
situação só se deteriorou, e o
choque entre as instituições
(Senado, Ministério da Justiça,
Polícia Federal e STF) abre
uma crise crucial. O actual
regime afunda-se numa crise
sem precedentes – aberta em
2013 e galopante após o golpe

– numa disputa sem quartel
entre os golpistas dos
diferentes poderes (Judicial,
Legislativo e Executivo). 
Até o ministro do STF Gilmar
Mendes, golpista desde a
primeira hora, veio a público
dizer que “parece que eles
[promotores e juízes da Lava
Jato] imaginam que podem ter
licença para cometer abusos”
(Folha de São Paulo, 24/10). 
Todos eles são personagens
que encarnam as instituições
carcomidas que, se não forem
reformadas, ameaçam lançar o
país numa enorme
desagregação. 
É esta Câmara de Deputados
que pretende, sob comando de
Temer, entregar nossas
riquezas às multinacionais e
destruir os direitos dos
trabalhadores! 
É este Poder Judicial que –
instituindo um estado de
excepção – persegue Lula e o
PT! 
Trata-se de uma situação que
põe em risco a nação e que,
para ser travada, exige a acção
da classe operária para
protagonizar – com todos os
sectores oprimidos – a contra-
ofensiva ao imperialismo e aos
seus vassalos nativos.

A greve de 11 de
Novembro
A Central Única dos
Trabalhadores (CUT)
organizou, a 11 de Novembro,
um Dia Nacional de Greves e
Paralisações. Esta jornada de
mobilização teve uma adesão
maior que a anterior (22 de
Setembro), tendo maior
impacto nos trabalhadores da
Função Pública (em particular
nos professores de todos os
níveis e no sector da Saúde),
bem como no sector dos
tranaportes. Pelo contrário,
houve uma fraca adesão nos
centros industriais do ABC de
São Paulo, tal como nos
sectores dos químicos e da

construção civil.
Tornou-se evidente que a
derrota sofrida pelo Partido
dos Trabalhadores, nas
eleições municipais do
passado mês de Outubro,
não ajudou à mobilização.
Se a greve teve mais
impacto no Ensino, é
porque o congelamento
do Orçamento tem
consequências
catastróficas para a
Educação nacional.
Desde há algumas semanas
que se desenvolve, em todo o
país, um movimento de
ocupação das escolas. Antes da
greve, estavam ocupados pelos
estudantes, em todo o país,
mais de 1200 escolas públicas
do Secundário e 220 campus
universitários.
A 24 de Novembro, a PEC
241 será votada no Senado, o
que constituirá a última etapa
parlamentar antes da sua
adopção formal. Tanto a CUT

Brasil I A “PEC da morte”

Há necessariamente um
balanço a tirar sobre a
actuação do Partido dos

Trabalhadores (PT), e os 17
pontos que a Corrente “O
Trabalho” definiu para a
“reconstrução do PT” põem a
tónica sobre a adaptação da
sua Direcção às instituições,
desde o primeiro mandato de
Lula.
A política de alianças com os
que estiveram na origem do
golpe de Estado e as
concessões ao capital
financeiro durante o segundo
mandato de Dilma foram as
responsáveis pela situação
actual.
Esta adaptação teve
consequências na vida interna
do Partido desde há 15 anos,
onde o modo de eleição dos
dirigentes por assembleias de
militantes – conforme é
tradição no movimento

operário – foi substituído por
uma espécie de “primárias
internas” onde toda a
“sociedade civil” pode
participar.
Cada vez mais existe a
sensação de que as coisas no
PT não podem continuar como
estão.
A gravidade da situação exige,
antes de tudo, que a classe
trabalhadora possa dispor do
seu instrumento político para a
luta em defesa das suas
conquistas e da nação. Daí
toda a urgência da batalha pela
defesa do PT, e de Lula, e pela
reconstrução do partido.
Uma reconstrução na qual o
PT, para livrar o país das
actuais instituições, levante a
bandeira da luta por uma
Constituinte Exclusiva e
Soberana do Sistema Político,
única saída positiva para travar
a via do desastre.                   n

A situação em que está o PT

como as restantes Centrais
sindicais apelam a uma
concentração em Brasília no
dia da votação.                      n

(1) Transcrevemos um excerto do
Editorial do Jornal “O Trabalho” nº
797, da responsabilidade da Corrente
do PT com o mesmo nome, a qual
constitui a Secção brasileira da IVª
Internacional.

Situação actual no Brasil


