
Nota da CUt - A Direção Nacional da CUT, reunida extraordinariamente em Florianópolis no dia 06 de 
dezembro considera como muito grave a crise política e econômica que atinge nosso País, com consequências sérias 

para a classe trabalhadora.
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CliqUe e saiba mais
•	Alckmin,	o	“SAnto”,	recebeu	r$	2	
milhõeS	em	propinA,	diz	odebrechet	
em	delAção	(reviStA	Fórum)

•	populAção	AindA	eStá	pAgAndo	A	
contA	dAS	privAtizAçõeS	no	brASil	
(brASil	de	FAto)

•	pec	55	é	
drAmáticA	
porque	Abre	mão	
do	Futuro	(cArtA	
mAior)

“há	pelo	menoS	doiS	AnoS	há	umA	interFerênciA	deSmeSurAdA	do	
judiciário	Sobre	executivo	e	legiSlAtivo.	um	judiciário	que,	AliáS,	Ao	

contrário	doS	demAiS	podereS,	não	SoFre	FiScAlizAção	ou	interFerênciA	
nem	dA	SociedAde	e	nem	dA	imprenSA	–	de	FormA	orgAnizAdA	–	e	

mAntém	eStruturAS	herméticAS	de	AtividAde.	AcumulAndo	mAiS	poder	
do	que	o	normAl,	boA	pArte	dA	populAção	hoje	ApoStou	–	e	AindA	

ApoStA	–	SuAS	FichAS	Sobre	oS	togAdoS	e	SeuS	tentáculoS	repreSSivoS,	
como	Se	eleS	FoSSem	oS	únicoS	que	pudeSSem	reSolver	o	dilemA	dA	

corrupção,	elevAdo	pelA	mídiA	Ao	AltAr	de	mAior	problemA	nAcionAl.
há	várioS	nóS	A	Serem	deSFeitoS.	em	primeiro	lugAr,	o	dA	politizAção	

do	judiciário.	não	que	elA	não	exiStA,	o	que	é	impoSSível,	mAS	o	
deSprezo	pelAS	deciSõeS	técnicAS	AFrontAm	A	lógicA	dA	iguAldAde.	
há	poucoS	meSeS,	o	StF	proibiu	o	ex-preSidente	lulA	de	ocupAr	um	
miniStério	por	Ser	SuSpeito	em	AlgunS	proceSSoS.	há	poucoS	diAS,	o	

meSmo	StF	concordou	em	mAnter	renAn	cAlheiroS,	já	cArActerizAdo	
como	réu	pelo	próprio	Supremo,	como	preSidente	do	SenAdo,	depoiS	
de	o	pArlAmentAr	declArAr	Solenemente	que	não	cumpririA	A	deciSão.	

reSultAdo:	o	mAior	tribunAl	do	pAíS	é	deSmorAlizAdo	em	prAçA	
públicA.	o	cidAdão	comum	deve	penSAr:	quAl	A	SegurAnçA	jurídicA	
que	tenho	A	pArtir	de	AgorA?	por	que	devo	cumprir	A	lei	Se	elA	não	
FuncionA	pArA	todoS?”		leiA	mAiS	em:	brASil,	eSSA	ex-democrAciA…

Chegamos ao final de 2016 
com uma intensa trajetória de 
mobilizações,  manifestações de 
massa,  paralisações e greves  nas 
quais a CUT se destacou como 
uma das principais entidades 
nacionais na luta contra o golpe, 
em defesa da democracia e dos 
direitos trabalhistas, sociais e 
humanos.

No entanto, não conseguimos 
barrar o impeachment da 
Presidenta Dilma, condenada 
sem ter cometido crime de 
responsabilidade. (...)

Como a CUT sempre alertou, 
governo golpista  veio para retirar 
direitos da classe trabalhadora 
e para repassar para os setores 

mais pobres da população o 
ônus da crise em que estamos 
mergulhados, enquanto favorece  
os interesses do capital nacional 
e estrangeiro com uma agenda de 
retrocessos e de caráter neoliberal.

Apoiando-se numa maioria 
corrupta no Congresso, uma de 
suas primeiras iniciativas,  foi 
entregar o Pré-sal à exploração 
das multinacionais do petróleo, 
com a revogação do sistema de 
partilha criado no governo Lula, 
atingindo o fundo social que traria 
recursos para a saúde e educação.

O governo golpista anunciou, 
em seguida, a  proposta de 
emenda constitucional aprovada  
na Câmara dos Deputados 

(PEC 241) e que está prestes a 
ser votada em segundo turno 
no Senado, a chamada “PEC 
da Morte” (PEC 55). A medida 
altera a Constituição, engessa o 
orçamento por vinte anos e reduz 
drasticamente os recursos públicos 
para áreas essenciais como 
educação, saúde e assistência 
social.

Será, na prática, a eliminação 
de qualquer possibilidade de 
combater a fome e a miséria, 
de manutenção de programas 
sociais, de financiar o SUS. (...) Em 
outras palavras, é uma verdadeira 
descontrução do Estado, tal como 
concebido na Constituição de 
1988. (...)  Leia a nota compLeta aqui
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