
Brasil: Jornada de greves e mobilizações realizadas a 30 de Junho 

Contra a “reforma” das leis laborais e pelo “Fora Temer” 

 

Concentração em São Paulo, a 30 de Junho. 

 

No meio do cenário de incertezas e de crise política que atinge a nação, com o cadáver insepulto do 

presidente Michel Temer procurando apoiar-se na maioria golpista do Congresso Nacional para se defender 

de denúncia de corrupção feita pelo Procurador-geral da República, ocorreram importantes mobilizações em 

todo o país, no dia 30 de Junho, embora menores do que as da jornada de greve geral de 28 de Abril.  

O que tem uma explicação fundamental: a divisão entre as cúpulas das Centrais sindicais. No Brasil 

há várias Centrais “reconhecidas”, oficialmente, por critérios de representatividade (1) – sendo a maior a CUT, 

com cerca de 35% do total de sindicatos, seguida pela Força Sindical com 19%, e as outras repartem o resto. 

Com efeito, após as Centrais sindicais terem decidido, a 5 de Junho, a data para uma nova greve geral 

para o dia 30, dirigentes da Força Sindical, da UGT e da CSB procuraram negociar com o governo da Temer 

a aprovação da “reforma” laboral em troca de uma Medida Provisória (espécie de Decreto presidencial) que 

garanta o financiamento dos sindicatos através do imposto sindical (existente há décadas), além de minorar 

alguns aspectos dessa “reforma”, mas não o seu centro – que é fazer o articulado negociado entre patrões e 

trabalhadores, ao nível das empresas, valer mais do que o estabelecido em lei (CLT). 

É preciso notar que o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira, é também deputado da base de 

sustentação de Temer, tendo sido um golpista de primeira hora.  

Uma semana antes do 30 de Junho, em reunião das Centrais, o Secretário-geral da Força Sindical opôs-

se à convocação da greve geral, propondo em alternativa “concentrações, paralisações e mobilizações”. 

Mesmo se, no recente Congresso da Força Sindical, o ministro do Trabalho foi recebido pelos delegados aos 

gritos de “Fora Temer”, a sua cúpula alinhou-se com a defesa do Governo que está por um fio e desmobilizou 

as suas bases, sendo acompanhada pela UGT, a CSB e a Nova Central. 

Vontade de luta 

Rompida a unidade das Centrais no apelo à greve – posição mantida pela CUT e outras Centrais – a 

jornada de 30 de Junho teve mobilizações e concentrações de massa em todo o país, sendo que em alguns 



Estados, como Minas Gerais, Ceará e Baía, e na capital Brasília (DF), houve de facto greve geral, com 

paralisação dos transportes e de todos os sectores da economia. O mesmo não ocorreu em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Porto Alegre, onde houve manifestações de massa, mas poucas greves. 

Um movimento, portanto, heterogéneo e menor que o de Abril, mas que registou também a paralisação 

total dos trabalhadores em cidades médias do interior de Estados, como Sorocaba (em São Paulo).  

Assim, apesar dos obstáculos e hesitações de algumas Direcções sindicais, a vontade de luta da classe 

trabalhadora reapareceu no 30 de Junho. A CUT anunciou – nas diversas mobilizações de massa que 

ocorreram ao longo do dia – uma concentração em Brasília, para 12 de Julho, data da votação do projecto de 

lei da “reforma laboral” no Senado, bem como a preparação de uma nova greve geral em Agosto, quando 

começar o debate da “reforma” da Previdência (Segurança Social) na Câmara dos Deputados. A luta continua! 

Júlio Turra 

(Membro da Comissão Executiva da CUT) 

  

(1) As principais Centrais sindicais são: a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Força Sindical (FS), a União Geral dos 

Trabalhadores (UGT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Nova Central Sindical de 

Trabalhadores (NCST), e a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB). 

 
 


