
 
 

DIANTE DA APATIA DO POVO BRASILEIRO, SENADORES DÃO O MAIOR 

GOLPE “LEGAL” CONTRA DIREITOS ADQUIRIDOS, AMPARADOS EM LEI 

 

 

O povo brasileiro assistiu calado, na tarde de ontem, 11 de julho de 2017, o maior atentado 

contra os seus direitos trabalhistas, o desmonte da CLT, por este Congresso corrupto a 

serviço de empresários, financiadores de campanhas.  

 

Aprovada no Senado, por 50 votos favoráveis e 26 votos contrários, a Reforma 

Trabalhista gera contentamento para empresários, capitalistas que visam única e 

exclusivamente lucro e rentabilidade para seus negócios, em detrimento do 

desenvolvimento social da população de um país, da massa de trabalhadores e 

trabalhadoras que o compõem, que efetivamente geram riqueza e, em regra, a esta, pouco 

ou nenhum acesso têm. 

 

O golpe, financiado pelo capital e amplamente maquinado pela mídia hegemônica, não 

se resume a derrubada de um governo (Dilma) para instauração de outro, ilegítimo e 

igualmente corrupto (Temer). O golpe vai muito além de somente trocar governos, 

aparentemente, mudando tudo, para que tudo continue exatamente como sempre esteve, 

ou seja, com empresários, políticos e instituições se locupletando do erário enquanto ao 

povo, resta a conta a pagar, com seu suor, e, se preciso, com seu sangue. 

 

É triste, a esta altura dos acontecimentos, em que precariamente nos arrastamos enquanto 

democracia, em que uns parcos direitos sociais e políticas compensatórias vinham sendo 

implantadas e mantidas pelo governo, a fim de dirimir o abismo social entre ricos e 

pobres, nos depararmos com este que, sem dúvida, foi o maior atentado contra as garantias 

mínimas de direitos de quem produz riqueza, direitos dos trabalhadores, garantidos na 

CLT e na Constituição Cidadão de 1988. 

 

Somos co-responsáveis por esta derrota, sim. Como professor fica a frustração de 

continuar aceitando esta educação falida que nos é imposta e que ao contrário de 

emancipar e formar cidadãos reproduz desigualdade e analfabetismo funcional, enquanto 

sindicalista presidente de um sindicato de trabalhadores em educação com base estadual, 

a decepção de perceber a desunião da categoria e a efetiva falta de participação nas ações 

que visam garantir e ampliar seus próprios direitos e por fim, como pai, avô e cidadão 

que sou, por sentir-me igualmente impotente diante da brutalidade e a força do capital, 

que a tudo compra, a tudo corrompe e a todos vitimiza. 

 

Sim! O capital venceu mais uma batalha, e com frouxa margem. Sim! O egoísmo, o 

individualismo e a arrogância, de uma pequena e mesquinha classe média, que foi às ruas 

para legitimar o golpe, venceram mais uma batalha. Governantes a serviço do capital 

transnacional venceram mais uma batalha, ao inverterem a pauta e colocarem antes em 

votação, a Reforma Trabalhista, sabendo que esta não suscitava clamores populares, pois 

a massa dos trabalhadores não se dá conta do que realmente está sendo posto, vendo 

apenas, e com prazer, a possibilidade do desmonte dos sindicatos, sem perceber que toda 



 
 

Justiça Trabalhista, com este irá ruir, e, que, portanto, não mais terão como e nem a quem 

recorrer, quando forem escravizados por migalhas. 

 

Indigna-me e entristece-me assistir impotente tanta hipocrisia, tanta falta de 

comprometimento com o que realmente é importante e deveria ser discutido, ainda que 

entenda sim necessárias, reformas no âmbito do mundo do trabalho, e na própria 

Previdência Social, mas que estas sejam fruto de amplo debate social e não fruto da 

imposição do capital de modo unilateral e “legalmente” defendida e implantada por um 

Congresso de lacaios e governantes subservientes. 

 

Mais uma vez, perdemos a oportunidade de exigirmos reformas estruturais importantes, 

como a política e tributária, entre outras. Continuamos omissos diante de tantas barbáries, 

apostando equivocadamente, para ser educado, no diálogo com estes que hoje governa e 

legisla, não para o povo, papel para o qual foi eleito representante, mas para a elite que 

financia suas campanhas. É para salvar a própria pele, para privilegiar uns poucos e gerar 

lucros estratosféricos ao capital que legislam há décadas e isto não mudou e nem vai, não 

sem que haja reação popular. 

 

Infelizmente, hoje irei dormir como os políticos e a elite que eles representam: de costas 

para o povo brasileiro! Povo que provavelmente, não por desejo ou culpa, mas por ter 

sido teleguiado por décadas a fio, a calar-se e manter-se na condição eterna de 

subalternidade, de subserviência, a não avançar além de algumas pontuais reclamações, 

mas sem ir à luta, de verdade, para garantir sequer seus direitos mais elementares. 

 

Que venha a Reforma da Previdência! 

 

Que se calem todos e todas! Ou que saiam de suas zonas de conforto e juntem-se aos 

poucos e autênticos representantes comprometidos com o povo, com os trabalhadores e 

com seus direitos, duramente conquistados e mantidos até o dia de ontem. 
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