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BRASIL, URGENTE! LULA PRESIDENTE! 
CARTA ABERTA AO POVO BRASILEIRO 

 
 
 
O PT apresenta ao povo brasileiro o seu candidato à Presidência da 

República: Luiz Inácio Lula da Silva. 
O PT tem coragem de dizer a todos os brasileiros que, neste momento difícil, 

existem saídas para a grave crise que foi criada pelos poderosos da Velha e da Nova 
República. 

O PT chama você a participar dessa briga para que a vontade do povo 
trabalhador possa prevalecer acima dos interesses dos banqueiros, latifundiários, 
grandes industriais e militares. 

Nosso povo vive dias difíceis. A inflação reduz o poder de compra dos 
salários. As medidas do Governo Sarney promovem o desemprego. Não se criam 
novas oportunidades de trabalho para a juventude. 

Essa situação tem razões que o PT quer novamente denunciar. O Governo 
Sarney atendeu às exigências do FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI), 
bloqueou o caminho da reforma agrária e pratica o arrocho salarial. A Nova 
República traiu as promessas feitas na campanha das diretas em 84. 

Mas os trabalhadores e o povo brasileiro demonstram disposição de não mais 
continuar aceitando os desmandos deste Governo. Greves de portuários, 
metalúrgicos, servidores públicos e outras categorias têm ocorrido em todo o país, 
manifestando um claro desejo de acabar definitivamente com a farsa da Nova 
República, apesar da repressão. 

Embora ludibriados nas eleições de 86, os trabalhadores e o povo brasileiro 
não desistiram de lutar por uma Constituição democrática, que reconheça os direitos 
populares e que abra espaço à Reforma Agrária. Essa luta deu alguns resultados: a 
redução do mandato ilegítimo de José Sarney e a inclusão de algumas 
reivindicações dos trabalhadores no projeto da Comissão de Sistematização. 

Isso não está garantido. Todos sabem como os reacionários, os 
conservadores reagiram a esses resultados: organizaram o tal centrão e modificaram 
as regras do jogo do Congresso Constituinte. 

Ninguém pode aceitar esse caminho! 
Vamos garantir os direitos do povo na Constituição. Vamos sair às ruas para 

impedir que Sarney permaneça no poder por mais de 4 anos. Vamos às ruas para 
lutar pelos direitos dos trabalhadores, pela estabilidade, pelas 40 horas, pelo direito à 
moradia, pela reforma agrária, contra o pagamento da dívida externa. 

Trabalhar pela candidatura de Lula é lutar pela conquista desses direitos. 
 


