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CARTA DE BRASÍLIA 
 

O PT  E O DIA NACIONAL DE LUTA 
 

O Partido dos Trabalhadores, reunido em sua Primeira Convenção Nacional, 

no dia 27 de setembro [de 1981]*, em Brasília, manifesta seu mais firme apoio à luta 

dos trabalhadores, em todo o País, contra o desemprego e a política econômica do 

governo. Essa luta, que vem se ampliando progressivamente, terá no próximo dia 1º 

de outubro um de seus marcos significativos: o Dia Nacional de Luta Contra o 

Desemprego – data deliberada por unanimidade pelos cinco mil trabalhadores 

reunidos na 1º CONCLAT [Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras], em 

Praia Grande, São Paulo, no final de agosto. 

Em 1º de outubro, dirigentes sindicais de todo o país entregarão ao presidente 

da República o conjunto das reivindicações formuladas unitariamente pelos 

trabalhadores brasileiros: contra o desemprego, pela estabilidade no emprego, pela 

redução da jornada de trabalho sem redução de salários, pela reforma agrária, contra 

a carestia, contra o pacote da Previdência Social e contra a Lei de Segurança 

Nacional. Esse ato deflagra uma campanha de pressão sindical e popular para que 

as reivindicações sejam atendidas até o dia 16 de novembro. Até Iá, os 

trabalhadores de todo o Brasil estarão se mobilizando e preparando para dar, ao 

governo, uma demonstração vigorosa de que estão realmente dispostos a conquistar 

essas reivindicações. 

O Partido dos Trabalhadores – pelas suas origens e por seus compromissos 

fundamentais – está, desde o começo, engajado na preparação dessa jornada 

nacional de lutas. Hoje, nesta Primeira Convenção Nacional, o PT reitera não apenas 

o seu apoio, mas fundamentalmente sua disposição de contribuir para o sucesso 

político dessa campanha. 

Os militantes do PT estão convocados para participar ativamente das 

manifestações que, em todo o País, estarão sendo realizadas no dia 1º de outubro. 

Cada um dos militantes do PT tem a responsabilidade de convocar seus 

companheiros, na fábrica, no campo, no bairro, na escola – em todo lugar em que 
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haja um trabalhador – para marcar essa data nacional com o peso da insatisfação e 

da disposição de luta do povo. 

Os parlamentares do PT estarão nas ruas, nas portas das fábricas, nas 

praças, ao lado de todos os trabalhadores. E, nas Câmaras de Vereadores, nas 

Assembléias Legislativas, no Congresso Nacional, todos se pronunciarão contra a 

política econômica do governo e em defesa das reivindicações dos trabalhadores. 

O PT – como a expressão mais legítima dos anseios das grandes massas 

populares – reafirma o seu compromisso de fortalecer a mobilização e a organização 

dos trabalhadores para, em jornadas como essa, irem construindo no Brasil uma 

sociedade justa, em que não haja explorados nem exploradores. 

Brasília, 27 de setembro de 1981 
 


