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1. Desde o processo de derrubada do desastroso governo de ajuste fiscal de Dilma 

Roussef (PT) foi consolidado um processo regressivo na política nacional. Com 

aprofundamento da crise econômica, social e política, caracterizado pelo predomínio 

e intensificação de elementos reacionários, com um brutal avanço da burguesia sobre 

os direitos da classe trabalhadora. 

2. O projeto burguês-imperialista hegemônico tem como objetivo o alc           

                                                                                  

                                                                                       

                                        -                        ) e elege     

                                                  . 

3. Mas essa busca por um novo equilíbrio econômico, político e social ainda não foi 

alcançado, pois esse avanço se depara com a resistência da classe trabalhadora e pelos 

conflitos inter-burgueses. Não podemos deixar de considerar que em 2017, mesmo 

vivendo uma situação defensiva, a classe ainda conseguiu construir uma grande greve 

geral em abril. 

4.                                                         -               

                     - a                                                  -      -  

                            -estar social. 

5.                                                                               

                                                                                   

                     -                       1,5%. 

6.                                                                                 

                                                                      . 

7.                                                                                

                                                        , os setores mais oprimidos e 

explorados do proletariado.  

8.                                                            -empregados. 

S                 -                                                            

                                       . 

9.                                                                                  

                                          . 



10.                                                                                       

                                                                , entre outras medidas, 

também agravam a crise social. 

11.                            , o mal-estar n                                   

                                                                                    

                                                                                  

                                                         . 

12.                                                            -                       

                                                    -                               

                -          . 

13. O primeiro se manifesta no en                                                   

                                                                      . 

14.                                                                               

                   , do modelo de governabilidad                     

                              . 

15.                                                                              

                                                                                  

                                                              -                      

     -                                                                             

                                                                                     

                   . 

16.                                                                             . 

17.                        -                          -                            

                                                        . Em outras palavras, para 

imp                                                                                

constitucional de 1988, a classe dominante necessita de um regime mais duro. 

18.                                                                          

                                                                 . 

19.                                                                        

                                                                                      

                             , nos                                                 

                                                                            

                             . 



20.                                                                                   

a sub                       -                                                   

perante um regime ditatorial.                                                     

                                   -social se aprofunde qualitativamente. 

21. O aparecimento               -                                           

                                                                                        

                                                          . E um candidato 

neofascista, Jair Bolsonaro, pode chegar ao segundo turno. 

22.                                      -                                     

                         -                                                , 

organizando milhares de militantes Brasil afora. 

23. A base el                                                                    

                                                                                      

                                                                               

disposta a votar                                                                    

                                                                       . 

24.                                                                    (mulheres, 

LGBTs, negros e negras e in                                                   

                                                                                     

                                                                             

                                 dade e no campo, entre outros exemplos. 

25.                                    -                      -                     

                                                                                   

                  -                  , emprego. 

26. Prevalece, na classe trabalhadora e                                             

                                                                                   

            .                                           nas lutas do proletariado. 

                                                                                    . 

27.                                                                                  

                                                                                    

                        ta. 

28.                                                                                       

                                                       , cumprindo um papel 

desmobilizador. 



29.                                                                       

                                                                                

                                                                                       

                                 , na linha equivocada quando da greve dos 

caminhoneiros, na falta de apoio aos petroleiros, entre outros exemplos. 
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30.                                                                                    

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                 

                                                                                  

                                        , Haddad e Manuela e irão brigar para chegar 

no segundo turno; (e) Ciro Gomes cresceu e disputa vaga no 2 turno com discurso 

envernizado à esquerda; (f) Marina segue bem posicionada nas                        

                                                                                

                                         , mas pode crescer um pouco com o 

decorrer da campanha; no ativismo, particularmente na juventude. 

31. Ainda sobre eleições não poderíamos deixar de destacar dois pontos: (a) a política 

de alianças do PT e (b) a prisão do Lula. 

32. O PT optou por fazer uma ampla frente com os partidos apoiadores do golpe 

parlamentar-midiático-jurídico em todo país. No Ceará e Piauí, PT abriu mão de 

reeleger seus atuais senadores para apoiar candidaturas do MDB. Em Alagoas, o PT 

decidiu por apoiar Renan Calheiros pro senado e seu filho pro governo do estado, 

ambos do MDB. Na Bahia, onde Rui Costa parece não ter dificuldades para uma 

reeleição, o PT fechou aliança com 14 partidos (PSD, PP, PR, PSB, PC do B, PDT, 

PRP, PMB, Podemos, Avante, PTC, PMN e Pros). Fernando Pimentel em Minas 

Gerais já fechou aliança com o DC e aguarda pelo PCdoB, PR e MDB. 

33. Com a ampla liderança nas pesquisas o ex-presidente Lula segue sendo o 

preferido dos eleitores em todos país. 

34. Lula continua preso, condenado em um processo que teve tramitação recorde e 

teve exposto todo o seu caráter político no dia 08/07/18, quando uma liminar que 

ordenava a sua liberdade foi negada até mesmo por um despacho de Sérgio Moro, de 

férias em Portugal e sem jurisdição alguma na execução da pena. O judiciário 



intervém diretamente no processo eleitoral, para alijar o candidato líder das pesquisas 

da disputa. 

35. Nesta semana, a Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, apresentou 

impugnação à candidatura de Lula, A procuradora pede ainda que Lula não seja 

autorizado a fazer campanha mesmo antes da decisão final do tribunal.  

36. Agora uma decisão do alto comissariado da Onu atesta que o tratamento 

dado a Lula fere disposição internacional em defesa dos direitos políticos 

humanos. 

37. Um país democrático acataria a decisão por força da própria assinatura ao 

tratado internacional. 

38. Em um país com sua soberania ainda por se firmar, a decisão da ONU poderia ser 

discutida, ponderada e, uma vez pesados os prós e contras, acatar a decisão, ou 

contestá-la junto ao Comissariado sobrestando o procedimento, mas estamos falando 

do Brasil, um país em frangalhos, com um governo ilegítimo e uma burguesia que 

busca impor os seus projetos atropelando as mínimas liberdades democráticas, com o 

aval da grande mídia e da alta casta do judiciário brasileiro. 

39. Parcela determinante da burguesia nacional não admite um possível governo Lula 

                                                                              

classes, de crença nas instituições burguesas, entre estas o Judiciário, poderia 

                                                                             

                   u, comprometido com uma agenda de desmonte completo dos 

direitos sociais. 

40.                                                                                    

                                                                                     

                                                        . 

41. Nossos sonhos não cabem nas urnas, nossas pautas também não, mas não 

podemos deixar de denunciar aqueles que se propõem a retirar os nossos direitos em 

seus programas de governo, com pautas reacionárias, racistas, machistas, misogenas e 

lgbtfóbicas, como é o caso do perigoso Bolsonaro. 

42. É necessário o enfrentamento dos ataques à classe trabalhadora nas ruas, 

construindo greves gerais, exigindo às direções das grandes centrais sindicais para 

que po                                                                           -

                                                                                



                                                                                         

                                                                                  

                                                                                

povo negro e pobre), em defesa da justiça do trabalho e dos serviços públicos. 
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