
 Mais do que nunca:  
Fora Temer, Antecipação das eleições,  

 
LULA PRESIDENTE COM CONSTITUINTE! 

 

 

 

Depois da divulgação da delacção da JBS (1), incriminando Temer e Aécio, ter vindo a 
público via jornal “O Globo”, neste dia 18 de Maio o presidente ilegítimo disse – aos 
órgãos de Comunicação nacional – que não renuncia mas, em termos práticos, o seu 
Governo acabou! 

As ratazanas (PSDB, PPS, PTN e outros partidos que o apoiavam) abandonam o barco 
e o clima de crise amplia-se. A Bolsa e os negócios pararam, a Câmara dos Deputados e 
o Senado suspenderam os seus trabalhos, enquanto o STF (Supremo Tribunal Federal) 
manda prender a irmã de Aécio, que tem o seu passaporte confiscado.  

A crise política paralisou as instituições e criou-se um vazio político que coloca a 
questão de “quem governa este país”.  

Quem criou tal situação foi a força demonstrada pela classe trabalhadora, nas 
grandes mobilizações de Março e na greve geral de 28 de Abril, que pôs “KO” o governo 
de Temer e colocou em dúvida, para o grande capital, a sua capacidade de levar até ao 
fim as contrarreformas laboral e da Previdência (Segurança Social). 

A recuperação visível do PT (até nas sondagens) também se alimentou dessa luta de 
classe directa, e o lançamento, de facto, de Lula como candidato à Presidência (como se 
viu na concentração dos 50 mil, em Curitiba, a 10 de Maio) aparece, aos olhos de 



amplas massas, como a saída concreta e imediata para a crise que penaliza os 
trabalhadores e o povo pobre.  

A posição adoptada no Congresso do PT de São Paulo e noutros Estados – “Fora Temer, 
Antecipação das eleições, Lula presidente com Constituinte” – é a melhor resposta que a 
classe trabalhadora e os sectores populares podem dar à questão do poder que está 
colocada! 

 

CONCENTRAÇÕES EM TODO O PAÍS E MARCHA A BRASÍLIA 

 

A CUT mantém a “Marcha a Brasília”, a 24 de Maio, juntando à exigência de 
retirada das “reformas” laboral e da Previdência, o “Fora Temer” e “Directas Já” – com 
eleições para Presidente e para um Parlamento constituinte. Outras cinco Centrais 
sindicais (Força, UGT, CSB, NCS e CTB), também mantêm a sua iniciativa de 24 de Maio 
em repúdio às “reformas”, mas em Nota conjunta pedem o “estrito cumprimento das 
normas institucionais” para apurar as denúncias, o que poderia levar a aceitar um 
Rodrigo Maia como Presidente e uma eleição indirecta pelo Congresso Nacional (2).  

As frentes “Brasil Popular” e “Povo sem Medo”, reunidas na CUT a 18 de Maio, 
propõem manifestações de massa em todo o país, a 21 de Maio, e juntam-se ao “Ocupa 
Brasília” com as bandeiras de “Fora Temer e Directas Já”. 

Sim, é hora da mais ampla mobilização. Se Temer diz que não renuncia, é hora 
de derrubá-lo e dar a palavra ao povo em eleições para Presidente. Mas, como tirar 
Temer e deixar ficar intacto o actual Congresso – corrupto, golpista e reaccionário – 

para aplicar as “reformas” que liquidam direitos? É preciso também eleger novos 
parlamentares para uma Constituinte soberana! 

A Nota da Direcção do PT corrigiu o que alguns membros da sua bancada 
(parlamentar) pediram – a renúncia de Temer – e pronunciou-se, claramente, por 
“Directas Já” para Presidente, mas os próprios Congressos estaduais do Partido foram 
para além disso ao adoptarem “Antecipação das eleições, Lula presidente com 
Constituinte”.  

A Corrente “O Trabalho” – lado a lado com companheiro/a(s) do Diálogo e Acção 
Petista e das listas de Unidade pela Reconstrução do PT (3) – irá intervir em todas as 
acções unitárias para expulsar de vez os golpistas do Governo e do Congresso, 
reafirmando a saída política concreta para a crise que atinge o seu clímax: 

  

• Fora Temer, Nenhum Direito a Menos! 
 

• Antecipação das eleições! 
 

• Lula presidente com Constituinte para as reformas populares! 
 
----------------------------- 

(1) A JBS é a maior produtora de carnes do mundo. 

(2) Conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

(3) O Diálogo e Acção Petista (DAP) é uma frente, em que se integra a Corrente “O Trabalho”, 

constituída dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) para que ele retome os seus princípios 

fundadores. O DAP participa as listas de Unidade pela Reconstrução do PT que concorrem ao 

seu 6º Congresso, que terá lugar entre 1 e 3 de Junho.  


