
BRASIL: “O povo não pode esperar por 2018” 

 

 

 

Após a greve geral de 28 de Abril, que abalou todo o país, teve lugar um comício no 

Rio Grande do Sul, com a participação do ex-presidente Lula. Nesse comício, o presidente 

nacional da CUT, Wagner Freitas, terminou o seu discurso dizendo: “Fora Temer! Não 

toquem nos nossos direitos! Eleições já! Assembleia Constituinte!”. No final do comício, 

perante os dez mil trabalhadores reunidos, Lula – após ter declarado: “O povo esfomeado e 

os trabalhadores sem trabalho não podem esperar por 2018” (data em que está prevista a 

realização das eleições presidenciais) – anunciou que se apresenta, de novo, como candidato 

à Presidência para recuperar a Petrobrás e impedir a destruição do país pelas multinacionais. 



O editorial do último número de O Trabalho (1), conclui: “Os trabalhadores, com os 

seus sindicatos, demostraram toda a disponibilidade para a luta, com o objectivo de 

garantirem as suas conquistas e empreenderem de novo o caminho para recuperar a 

soberania do país.  

O Partido dos Trabalhadores (PT), construído por eles próprios, cansados de ser 

massa de manobra dos partidos da burguesia, deve corrigir os seus erros (…). Nenhuma 

conciliação com os partidos da oligarquia!  

A crise das instituições e a greve de 28 de Abril (…) fazem amadurecer as condições 

para que o PT passe à ofensiva (…). Estamos numa situação clássica em que a melhor 

defesa é o ataque. Após o 28 de Abril – no decurso do qual se expressou, com toda a sua 

pujança, a exigência de derrubar Temer – o PT deve apresentar-se, de novo, como o único 

instrumento político de que dispõem as massas oprimidas para fazer frente à ofensiva do 

imperialismo. Com Lula presidente, com uma plataforma que inclua a exigência de uma 

Constituinte soberana contemplando as reivindicações populares e revogando tudo o que fez 

o Governo golpista.  

Os mais de cinco mil militantes do PT que votaram nas candidaturas (nas eleições 

internas do PT) ‘Unidade para a reconstrução do PT’ (impulsionadas, entre outros, pela 

Corrente “O Trabalho” – NdR), no Processo Eleitoral Directo de 9 de Abril, estão 

plenamente implicados neste combate.” 

 

 

-------------------------------- 

(1) Jornal cuja publicação é da responsabilidade da Secção brasileira da IVª Internacional (cujos militantes 

fazem parte da Corrente do Partido dos Trabalhadores com essa mesma designação). 

 


