
Temer pendurado por um fio 
 

Denúncia de Janot chega à Câmara dos Deputados 
 

Janot e Temer desafiam-se, deputados picaretas decidem. 

 

Leia aqui a análise que é feita no jornal “O Trabalho” (1), na sua edição nº 809, de 30 de 

Junho. 

 

Ninguém aguenta mais o “cai não cai” de Michel Temer. Apanhado na gravação da conversa com 

Joesley Batista, que foi ilustrada com as imagens do seu mensageiro Loures a correr na rua com a maleta de 

dinheiro encomendada, o presidente golpista reagiu insultando o Procurador-Geral Janot – fiando-se na 

maioria de picaretas da Câmara dos Deputados para rejeitar o pedido da sua investigação pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF).  

É a falência total das instituições políticas que aparece nestes episódios grotescos. Nunca foi tão 

evidente a necessidade de dar a palavra ao povo soberano (a base da democracia) não só para eleger um 

novo Presidente, mas também para reconstruir um sistema apodrecido e abrir a via às reformas populares 

que tirem o país da crise (política, agrária, tributária, democratização da Comunicação Social, etc.) e à 

revogação dos ataques aos direitos e à soberania nacional que estão em curso. Tudo isto tem um nome: 

Constituinte Soberana, eleita com regras democráticas e sem financiamento empresarial, para dar resposta a 

esta crise política, institucional, económica e social em que vivemos.  

 

Tragicomédia diária 

 

Como é possível que o Presidente mais impopular da história, denunciado como corrupto em pleno 

mandato, que faz um papel ridículo na cena internacional, possa continuar a ocupar o mais alto cargo 

político da nação? É o que se perguntam nove em cada dez brasileiros, segundo todas as sondagens de 

opinião.  

Ah, mas o “mercado” prefere que Temer fique para continuar com as “reformas” que acabam com 

direitos laborais e sociais. Quem é esse “deus mercado” senão a minoria de capitalistas e especuladores que 



suga o sangue da imensa maioria da nação que é o povo trabalhador? Democracia é a prevalência da vontade 

da maioria, e não de uma minoria de parasitas.  

 

Cada dia a mais de Temer na Presidência serão mais ataques ao povo 

 

Como é o caso, por exemplo, das “reformas” laboral e da Previdência (Segurança Social), pela 

retirada das quais a CUT e as outras Centrais sindicais organizaram, a 30 de Junho, uma nova greve geral de 

24 horas. 

Ou da iniciativa legislativa que visa retirar as poucas garantias das mulheres no tocante ao aborto. A 

sua consequência lógica seria tratar como crime contra a vida não só o aborto (inclusive os que já estão 

previstos legalmente, como em casos de estupro, risco de vida para a mãe e anencefalia), mas também a 

pílula do dia seguinte, a investigação baseada em células-tronco embrionárias e a fertilização in vitro. 
 

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

(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). 

 


