MANIFESTO AO POVO BRASILEIRO
O Governo golpista do Brasil, com o Presidente e Ministros processados por
corrupção, e o Congresso Nacional, com mandatos conquistados pelo dinheiro e por
corrupção, boa parte processados pela Justça, acabam de editar lei que suprime direitos
trabalhistas vigentes desde a década de 1930, fere normas consttucionais e deixa a CLT
aos trapos e frangalhos, pratcamente jogada no lixo.
Em vasta e ampla revogação de direitos trabalhistas, a nova lei elaborada para
atender ao patronato atrasado e aos grupos econômicos internacionais, estabelece que a
CLT não poderá mais ser invocada para garanta de diretos, mas, sim, o que for concedido
em negociação entre empregado e o patrão, entre o sindicato e a empresa. Isto permite
reduzir salários; aumentar a jornada de trabalho sem compensação ou pagamento de
horas extras e sem levar em conta capacidades fsicas e mentais; retrar direitos integrais a
férias, 13º. salário, aviso prévio e partcipação nos lucros; trabalho de gestantes e lactantes
em locais insalubres; não observar normas de saúde e segurança; condições antsociais
para o trabalho intermitente; estabelece terceirização ampla da mão de obra, até para
atvidades fns; substtui os sindicatos por comissões de empresa e os retra das rescisões;
invade a autonomia da Justça do Trabalho e aumenta custos judiciais; estmula fraudes na
relação de trabalho através de trabalhadores autônomos falsos e pessoas jurídicas
anômalas, dentre outras maldades e brutalidades.
A lei iníqua viola a Declaração de Direitos Humanos da ONU, os protocolos de
direitos da Organização dos Estados Americanos – OEA e as resoluções da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, que o Brasil é obrigado a respeitar.
Nós não aceitamos esta lei. Não nos conformamos. Não acatamos. Repudiamos
esta lei. Somos um partdo trabalhista, nacionalista, socialista. Nos inspiramos nas ações
do Presidente Getúlio Vargas e do Presidente João Goulart, que nos legaram a legislação
trabalhista, nas lições de Leonel Brizola e em todos os que lutam em defesa dos direitos
dos trabalhadores mundo afora. Nós vamos resistr e lutar na defesa dos direitos sociais do
trabalho.
Estamos trabalhando junto a todos os Juízes do Trabalho e aos Tribunais
Trabalhistas do país para que não deem aplicação a lei revestda de tanta maldade - não a
acatem, não a obedeçam por ser fagrantemente inconsttucional.
Nos ajude. Resista. Some-se a nós em abaixo-assinado à OIT, à ONU e à OEA e
vamos apelar para que tomem medidas junto ao Governo do Brasil e ao Congresso
Nacional para revogar lei tão cruel.
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