
Brasil: Manifestação histórica em Brasília, a 24 de Maio 

 

 Governo golpista de Temer encontra-se cada vez mais isolado. De facto, depois de ter sido 

obrigado a substituir o seu ministro da Justiça, Temer vê agora uma boa parte dos seus aliados 

abandonarem o navio, sob a pressão directa da mobilização dos trabalhadores e das populações. 

A mais significativa destas mobilizações recentes foi a “Marcha sobre Brasília”, de 24 de Maio, na qual 

participaram delegações vindas de todo o país. Mas, a 28 de Maio, ela teve continuidade em 

manifestações efectuadas em diferentes cidades. 

 

Fora Temer, eleições já! 
 

A 24 de Maio – ao apelo da CUT e de uma 

larga frente, constituída pelas organizações 

sindicais e pelos partidos políticos da oposição, em 

particular o Partido dos Trabalhadores (PT) – 200 

mil manifestantes concentraram-se em frente ao 

Congresso dos Deputados (Parlamento), em 

Brasília.  

As palavras de ordem de retirada da reforma 

dos regimes de aposentação e do Código do 

Trabalho foram combinadas com a exigência, cada 

dia mais unânime, de «Fora Temer, eleições já!». 

Desde há meses – e, nomeadamente com as grandes 

manifestações de 15 de Março e a greve geral de 28 

de Abril – a classe operária brasileira passou à 

ofensiva. Todo este movimento se alimenta da crise 

político-económica que abala o país e da 

indignação perante os massacres, como o que teve 

lugar em Pau d’Arco (Estado do Pará) – no qual 

uma dezena de camponeses sem terra foram 

cruelmente assassinados. 

 

Face às provocações e à repressão 
 

A manifestação central de 24 de Maio foi 

duramente reprimida pela Polícia Militar, tomando 

como pretexto a infiltração dos Black Bloc (1). 

Aproveitando-se destas «infiltrações», o Governo 

golpista decretou o estado de emergência para 

permitir a intervenção das Forças Armadas, com o 

objectivo de restabelecer «a ordem» em Brasília. 

Mas esta medida teve que ser levantada 24 horas 

mais tarde, perante a indignação que ela provocou 

em todo o país. No entanto, é preciso notar que a 

CUT e o conjunto das outras organizações que 

tinham apelado à manifestação não a enquadraram 

de forma correcta. 

A Marcha em si foi um sucesso e provocou 

um forte revês nos golpistas, mas também mostrou 

os limites políticos das organizações que nela 

participaram, pois dois anos de política de 

conciliação pesam no comportamento dos seus 

dirigentes. 

Apesar disto, na reunião da Comissão 

executiva da CUT, do passado dia 3 de Maio, foi 

aberta a perspectiva de uma nova greve geral, com 

o objectivo de abrir uma saída política – traduzida 

na exigência da eleição de Lula como Presidente da 

República e na convocação de uma Assembleia 

Constituinte que anule o conjunto das medidas anti-

operárias e de privatização do Governo golpista. 

 

Correspondente no Brasil 

 

(1) Arruaceiros, de cara tapada e vestindo de negro, cujo objectivo é provocar distúrbios. 
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