
Eleição sem Lula é fraude! 

 

 
 

Editorial do jornal “O Trabalho” (1), na sua edição nº 810, de 13 de Julho. 

 

Nos últimos dias, o povo brasileiro viu um desenrolar de factos que concentram a tragédia 

nacional em curso, desde a consumação do golpe.  

Num Senado, que chegou a ficar às escuras a mando do seu presidente, 50 senadores – 

representantes de interesses patronais – aprovaram, para preservar o lucro empresarial, a 

contra-reforma laboral, um ataque brutal aos mais elementares direitos da classe 

trabalhadora. Dos 81 senadores, apenas 26 votaram contra a destruição da CLT (Código 

do Trabalho)!  

Na Câmara Federal, deputados mostram-se dispostos a vender-se a qualquer preço à custa 

de verbas e interesses públicos, para preservar a face do golpista Temer agora denunciado. 

Agentes do próprio golpe – para os quais Temer, enfraquecido pela resistência popular, 

pode não servir mais – articulam entre si alternativas para prosseguir a pilhagem dos 

trabalhadores e da nação.  

No Judiciário, apesar de rusgas internas, a perseguição ao PT continua em marcha 

acelerada. Moro acaba de condenar, sem provas, o companheiro Lula. Mais um passo da 

ofensiva, através do Judiciário, para impedir que o PT, com Lula, se concretize como 

alternativa de um novo Governo. Por outro lado, o companheiro João Vaccari Neto – 

apesar de absolvido, pois fora condenado sem provas – continua preso em Curitiba.  

A podridão que contamina o país vem acompanhada da destruição da democracia, da 

justiça e dos direitos, da entrega da soberania aos interesses do capital financeiro, do 



acirramento da violência no campo contra os trabalhadores, da volta do país ao mapa da 

fome. 

 

(destaque) 
NEM MAIS UM DIA A PERDER, VAMOS À LUTA! 

 
Tudo a confirmar que cada dia mais de permanência deste Governo golpista – apoiado 

nas instituições que patrocinaram o golpe – é uma regressão, sem precedentes, na vida do 

povo trabalhador e do país.  

A classe trabalhadora, apesar dos golpes que vem sofrendo de um Congresso e de um 

Governo que estão lá para isso mesmo, não abre mão de lutar e resistir em defesa das suas 

conquistas. Depois da mobilização de 30 de Junho, a CUT discute a continuidade do 

movimento pela greve geral, para derrotar a contra-reforma da Previdência (Segurança 

Social).  

A disposição é para barrar novos ataques, reconquistar o que foi retirado e alcançar novas 

conquistas.  

Uma disposição que pede, não apenas o derrube dos golpistas, mas a instalação de um 

novo Governo, eleito pelo povo e capaz de devolver os direitos laborais roubados, retomar 

para a nação o controlo das suas riquezas entregue às multinacionais, como o Pré-Sal, 

deitar abaixo a famigerada PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do tecto dos gastos 

que começa a colapsar os serviços públicos.  

Esta alternativa existe, e foi ela que o 6º Congresso do PT decidiu apresentar à nação.  

É hora, portanto, do Partido assumir plenamente esta decisão – esta é a sua 

responsabilidade – organizando a luta. É a melhor defesa do companheiro Lula: reafirmá-

lo como candidato a Presidente, saída para este descalabro nacional.  

Nenhum dia mais pode ser perdido. Apoiar-se na resistência dos trabalhadores e ajudá-

los a avançar, livrando o país dos golpistas e das instituições podres. Foi isto que o 6º 

Congresso decidiu. É o que deve ser feito.  

Defesa de Lula e do PT, Liberdade para Vaccari Já!  

Fora Temer, Eleições Directas Já!  

Lula Presidente, com Constituinte!  

Vamos reunir, vamos discutir. Vamos à luta! 

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

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

Internacional (cujos militantes fazem parte da Corrente do Partido dos Trabalhadores – 

PT, com essa mesma designação). 

 


