
 

O Brasil depois do 15 de Março (1) 
 
 

 
 

A principal lição do que se viu no país – de norte a sul, de leste a oeste, nas capitais e no interior, onde 

greves, paralisações e manifestações marcaram o passado dia 15 – é que a classe trabalhadora está de pé. E, 

apoiada nas suas organizações, é a força capaz de liderar a luta para derrotar os golpistas e as suas medidas de 

regressão social, económica e política.  

A contra-reforma da Previdência (PEC 287) acendeu a chama (2). A classe trabalhadora não vai baixar a 

cabeça e entregar, de mão-beijada, as suas conquistas.  
A começar pelos seus sindicatos – e passando pelo Partido que ela construiu para representar os seus 

interesses, o PT – mais do que nunca as organizações estão chamadas à responsabilidade de avançar, após a porta 

aberta por um milhão de trabalhadores do campo e da cidade, de vários sectores e categorias, no dia 15.  
Com uma força ainda não vista desde o início do golpe, na luta para derrotar a contra-reforma da 

Previdência, com o “Fora Temer” ecoando em todas as manifestações, o dia 15 começa uma viragem na 

situação: é possível derrotar os golpistas!  



Agora é preciso não perder esta oportunidade. As condições estão-se reunindo para a convocação da 

greve geral.  

 
Do lado de lá, a burguesia e o Governo golpistas sentiram o abalo. Enredados numa crise institucional 

que só se aprofunda, desnudando o caráter podre das instituições, essa força que se colocou em marcha no dia 15 

pode amadurecer a luta para que uma Assembleia Constituinte deite abaixo as actuais instituições, 

desbloqueando o caminho para as reformas populares na via da soberania nacional, portanto da satisfação das 

necessidades da maioria oprimida do país.  

 
Os golpistas não darão trégua, pois sabem que o chão lhes faltará se não entregarem ao capital financeiro 

o resultado da tarefa que este lhe confiou. Seguirão em frente nos ataques e buscarão os meios para os 

realizarem.  

 
Três dias depois do 15 de Março, Donald Trump, presidente dos EUA, ligou ao usurpador Temer para o 

felicitar pelas contra-reformas. Recado dado.  

 
Porta-vozes dos golpistas, os jornais da imprensa burguesa quiseram apagar o dia 15, mas alertam para o 

rasto que ele deixou.  

 
O jornal Valor Económico, falando para o seu público empresarial, deu o recado: “As manifestações da 

semana passada foram expressivas, mas devem ser encaradas com naturalidade: em qualquer parte do mundo, o 

tema reforma da Previdência (Segurança Social) provoca protestos. A oposição deve ser ouvida e considerada, a 

proposta deve sofrer mudanças, desde que não inviabilizem o seu objectivo; mas a reforma precisa ser 

aprovada, sob pena de decretar o fim precoce do já curto mandato de Temer”. (Editorial, 20/3/2017)  

 
Temer e a sua política não sobreviverão, se as organizações dos trabalhadores – e, em primeiro lugar, a 

CUT – tirarem do dia 15 a lição que deve ser tirada.  

 
Também a Direcção do PT e sua bancada de deputados federais o têm que fazer.  

 
Em relação a luta contra a PEC 287, o que deve ser levado em conta não é a correlação de forças no 

Congresso Nacional golpista – esmagadoramente desfavorável ao povo trabalhador e aos interesses nacionais – e 

entrar na via de buscar o “mal menor”, com emendas à contra-reforma.  

 
A responsabilidade do PT é ajudar a construir, fora das paredes da Câmara Federal, com o passo dado a 

15 de Março, a correlação de forças capaz de travar os golpistas, impondo a retirada da PEC, na via para derrotar 

o golpe. 

 
Na preparação do 6º Congresso do PT, com vistas ao Processo Eleitoral Directo (PED) de 9 de Abril, as 

listas “Unidade pela Reconstrução do PT”, estarão em campanha para conquistar os votos dos filiados e apelá-

los à luta pelo “Fora Temer, nenhum direito a menos”, ponto que encabeça os cinco pontos das listas, para fazer 

com que o PT se empenhe no apoio à preparação da greve geral. 

 

-------------------------- 

 

(1) Editorial do jornal “O Trabalho”, na sua edição de 23 de Março de 2017. Este jornal é da 

responsabilidade da Secção brasileira da IVª Internacional (cujos militantes fazem parte da Corrente 

do Partido dos Trabalhadores, PT, com essa mesma designação). 

(2) PEC significa Projecto de Emenda Constitucional. Na Previdência está incluída a Segurança Social. 

 



 

CUT apela a greve geral no decurso do mês de Abril 

Num Comunicado intitulado “Mais um golpe contra os direitos dos trabalhadores”, datado de 22 

de Março de 2017, a Direcção Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) apela a 

um Dia nacional de Mobilização a 31 de Março e a uma Greve geral a realizar no decurso do mês de 

Abril. 

Apresentamos alguns extratos desse Comunicado. A sua versão integral pode ser vista em 

http://www.cut.org.br/noticias/mais-um-golpe-contra-os-direitos-dos-trabalhadores-9c2b/  

 

(…) Depois do presidente da Câmara dos Deputados (Parlamento) ter submetido ao voto (sem 

discussão prévia) um Projecto de Lei (PL 4302) que é, na prática, uma mini-reforma laboral regressiva que 

permite a terceirização (1) de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, atacando todos os seus direitos 

– como férias, 13º Salário, jornada de trabalho, garantias de convenções e acordos colectivos. 

(…) A CUT não reconhece qualquer legitimidade a essa votação, feita pela calada da noite e a toque 

de caixa, da actual Câmara dos Deputados, desacreditada perante a opinião pública nacional e internacional 

pelos sucessivos atropelos da sua maioria à democracia e aos direitos da classe trabalhadora. 

A CUT apela a toda a classe trabalhadora, às demais Centrais sindicais e a todos os sectores da 

sociedade – que compreendem que os direitos laborais são parte essencial dos direitos humanos – a 

realizarem a mais ampla mobilização para derrotar, nas ruas e locais de trabalho esse golpe desferido com a 

aprovação da terceirização em todas as actividades das empresas, abrindo a via para transformar empregos 

formais e regulamentados, em “bicos” (“biscates”) de trabalho precário, temporário e parcial, com salários e 

direitos rebaixados, inclusive na Administração Pública. 

A CUT confia na capacidade de luta do nosso povo e da classe trabalhadora, demonstrada na grande 

jornada de 15 de Março passado contra o desmantelamento da Previdência (Segurança Social) e os ataques 

aos direitos laborais. Vamos combater a terceirização ilimitada, a PEC 287 (Reforma da Previdência) e o PL 

6787 (Reforma Laboral) que rasga a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

A CUT aponta a realização da Greve Geral de toda a classe trabalhadora para o próximo mês de 

Abril e convoca, desde já, um Dia Nacional de Mobilização a 31 de Março. 

 

Nenhum Direito a Menos! 

Abaixo o PL da Terceirização Ilimitada! 

Retirada da Reforma da Previdência e da Reforma Laboral! 

Todos Juntos na Greve Geral! 

 

 

NOTA 

(1) Até aqui, a terceirização no Brasil significava a contratação de outras empresas para a realização de 

serviços secundários em relação às actividades principais de uma dada empresa. Com este PL a 

terceirização poderá ser estendida às próprias actividades principais da empresa. Por exemplo, na 

Administração Pública, isto poderá levar à destruição dos próprios Concursos para admissão de 

funcionários e dos respectivos Quadros de Pessoal. 


