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RESOLUÇÕES 

 

A Direção Executiva da CUT, reunida no Instituto Cajamar no dia 28 de 

fevereiro, avaliou a situação política e as recentes medidas do governo ilegítimo de 

Michel Temer que continuam a violentar a democracia, aprofundando o regime de 

exceção em vigor no País desde o golpe que depôs a Presidenta Dilma Rousseff. 

 

 As forças reacionárias que patrocinaram o golpe enfrentam problemas 

crescentes. A população continua manifestando seu repúdio ao governo golpista, 

cuja aprovação popular é uma das mais baixas da nossa história recente. O 

desemprego continua em torno de 12,2%, atingindo cerca de 12,7 milhões de 

pessoas. A população sente na pele a deterioração das políticas públicas como a 

educação e a saúde. A economia patina, não mostra os resultados prometidos e o 

governo não conseguiu emplacar a antirreforma da previdência, uma de suas 

principais promessas ao mercado. A direita continua fragmentada, sem encontrar 

um candidato que a unifique e tenha chance de vitória para continuar 

implementando a agenda neoliberal. 

 

 A farsa do julgamento do ex-Presidente Lula, favorito nas pesquisas sobre 

intenção de voto para as eleições presidenciais, seguida da campanha midiática que 

tenta  desqualificar a esquerda, acentuando sua divisão e apregoando sua 

inviabilidade eleitoral, fazem parte da estratégia das forças golpistas e reacionárias  

cujo objetivo é impedir que Lula concorra às eleições e volte ao governo com amplo 

apoio popular para  reverter as medidas nefastas do governo Temer, convocar uma 

Assembleia Nacional Constituinte e implementar uma agenda política que fortaleça a 

democracia e promova um novo modelo de desenvolvimento, baseado na 

sustentabilidade e inclusão social, na distribuição de renda e na defesa do 

patrimônio público e da soberania nacional. 

 

 A CUT reafirma a resolução, aprovada na  reunião da Direção Executiva 

ocorrida em dezembro do ano passado,  de que eleição sem Lula é fraude e seu 

compromisso em defesa do direito de Lula ser candidato. Conclama suas 

bases a levar esta luta até o fim, radicalizando a defesa da democracia e dos 

direitos, a resistência à reforma trabalhista, retomando a campanha de coleta de 

assinaturas pela sua anulação, o combate à reforma da previdência (que ainda está 

em pauta), o combate sem trégua ao desmonte das políticas públicas, às 

privatizações, como da Eletrobrás, à entrega de nossas riquezas à exploração das 

multinacionais.  Esta agenda deve ser defendida pelos CUTistas nos eventos que 

ocorrerão no primeiro semestre, como o Fórum Social Mundial-FSM, o Fórum 
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Alternativo Mundial da Água-FAMA, o Congresso do Povo, assim como nas grandes 

mobilizações programadas para o período, como o dia 8 de Março (Dia Internacional 

da Mulher), o dia 1º de maio (Dia Internacional do Trabalhador/a), o dia 13 de maio 

(130 anos da falsa abolição da escravidão). 

 

 A CUT repudia a crescente militarização do país, como se evidenciou na 

intervenção no estado do Rio de Janeiro, efetivada pelas Forças Armadas. Defendida 

pelo governo golpista como medida necessária e implementada com amparo 

constitucional, a intervenção militar representa para as populações das 

comunidades populares uma violação de seus direitos civis, que a própria 

Constituição assegura e que o governo deve garantir, além de ser 

comprovadamente ineficaz para resolver o problema da segurança pública.  

 

O fato revela, para além da cortina de fumaça criada pelo governo Temer 

para escamotear sua derrota na questão da reforma da previdência, uma presença 

maior dos militares no governo e uma aproximação da burguesia com os militares 

em momento de crise política. Ao mesmo tempo, é uma sinalização de que a 

presença das Forças Armadas tende a crescer em outros locais, como na fronteira 

com a Venezuela em Roraima, num momento em que o governo dos Estados Unidos 

aperta o cerco econômico e militar para destituir, com apoio dos governos a ele 

alinhados, o governo de Nicolás Maduro. 

 

 Para enfrentar esses desafios, a Direção Executiva aprovou um plano 

estratégico de ação, baseado em três eixos fundamentais: Defender a democracia, 

os direitos e combater a política neoliberal; Combater a reforma trabalhista; 

Fortalecer o projeto político-organizativo da CUT. Aprovou ainda o orçamento para 

2018, uma nova forma de gestão e funcionamento da CUT Nacional e orientações 

para o financiamento sindical, baseado no respeito às decisões tomadas pelos/as 

trabalhadores/as em assembléia. 

 

ELEIÇÃO SEM LULA É FRAUDE! 

DEFESA DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS 

FORTALECIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-ORGANIZATIVO DA CUT 

 

Direção Executiva 

 

 


