
 
 

Nota informativa do Acordo Internacional 

dos Trabalhadores e dos Povos (AIT) 

 

 

23 de Setembro de 2016  

 

Às organizações que combatem em ligação com o AIT,  

A todo o movimento operário,  

 

Cara(o)s companheira(o)s,  

Cara(o)s camaradas, 

 
Acabamos de receber informações muit preocupantes sobre a situação no Brasil. Desde há varios meses 

participamos numa campannha internacional contra o golpe de Estado efectuado no Brasil e que levou à 

destituição da presidente Dilma Rousseff, no final de Agosto, acto que foi praticado sem nenhum 

fundamento.  

O Governo usurpador de Michel Temer anunciou um vasto plano de medidas contra os direitos sociais (e, 

em particular, contra a Segurança Social), assim como a destruição da legislação que protege a exploração 

nacional do petróleo off-shore, plano que agrava o alcance do golpe de Estado.  

Além disso, a 14 de Setembro o grupo de Procuradores dirigido por Deltan Dallagnol lançou acusações 

sem provas contra o ex-presidente Lula da Silva – segundo os acusadores, “não existem provas, mas 

estamos convencidos disso”. A 20 de Setembro, o juiz Sérgio Moro acaba de aceitar acusações para abrir o 

processo, o que significa que Lula pode ser detido a qualquer momento ou perder os seus direitos políticos, 

o que constitui um bom exemplo sobre a forma como actua o Sistema judicial brasileiro.  

Este ataque contra Lula é um ataque contra o PT, contra a CUT, contra todas as organizações operárias e 

contra a própria democracia. Ele pretende facilitar a realização do plano anti-operário do Governo usurpador 

de Temer.  

Diversas organizações à escala internacional – em particular a Confederação Sindical Internacional (CSI) – 

apelam para que seja defendido do ex-presidente Lula e, portanto, para que sejam abandonadas as 

diligências contra ele no âmbito da campanha “Estamos com Lula!”.  

Desde o início do golpe de Estado, o AIT tem desenvolvido uma campanha em defesa do PT, da CUT e da 

democracia ameaçada. Perante esta nova provocação, o AIT apela para que sejam multiplicadas as tomadas 

de posição e as iniciativas, sob todas as formas, para ajudar à luta dos militantes operários brasileiros e para 

exigir a retirada das medidas contra Lula da Silva.  

 

Louisa Hanoune (Secretária-geral do Partido dos Trabalhadores, da Argélia)  

Geoffrey Excoffon (Membro do Secretariado Nacional do Partido Operário Independente, de França)  

Coordenadores do AIT 

 

 


