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III ENCONTRO 

MOÇÃO 
 

Lula: 

 

1. O PT do Rio Grande do Norte pede uma moção de pesar pela morte 

do companheiro ADJAIR GONÇALO, candidato a prefeito de 

Eduardo Gomes. Ele foi assassinado dia 16 de março. 

2. Sete companheiros do PT, em Natal, estão ameaçados pela LSN, 

por terem liderado a ocupação da Reitoria da Universidade, em luta 

justa contra o aumento arbitrário do chamado “bandejão”. Entre os 

ameaçados, encontra-se o companheiro Hugo Manso Filho, aqui 

presente, como delegado do PT à Pré-Convenção. 

 

MOÇÃO PELA VOLTA DE THEODOMIRO ROMEIRO DOS SANTOS AO BRASIL 

 

O Encontro Nacional do PT vem exigir a volta ao Brasil do último exilado 

brasileiro, Theodomiro Romeiro dos Santos. 

Desde muito jovem, Theodomiro tem estado comprometido com a luta contra 

a ditadura e a exploração capitalista. Por isso, em 1970, aos 18 anos, foi preso, 

torturado e mantido no cárcere até 1979, quando escapou da prisão e se exilou. 

A anistia incompleta que se seguiu não permitiu a sua liberdade, sendo hoje o 

único exilado brasileiro. 

Neste sentido, este Encontro Nacional do PT se compromete a lutar pela sua 

volta ao Brasil, divulgando a sua situação junto a todas as entidades democráticas e 

populares e ao povo em geral. Assim, estaremos de fato contribuindo com a luta pela 

revogação total da LSN e pela anistia irrestrita, o que permitirá que Theodomiro 

possa voltar ao Brasil, filiar-se ao seu partido – o PT – e juntar-se ao povo brasileiro 

na sua luta contínua pela liberdade e o socialismo. 
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REPÚDIO À GUERRA CONTRA A NICARÁGUA 

 

No próximo dia 10 de abril, uma delegação de personalidades européias e 

latino-americanas, representando uma iniciativa de mais de 500 políticos, intelectuais 

e artistas reunidos em Paris, em 18/19 de dezembro de 1983, na “Conferência 

Européia de Solidariedade à Nicarágua, aos Povos da América Central e pela Paz”, 

deverá entrevistar-se com o Secretário Geral da ONU, Perez de Cuellar, e com o 

presidente da Câmara de Deputados dos EUA, deputado T. O’Neill, para exigir o fim 

das agressões contra a Nicarágua. 

Nesta delegação encontrava-se o escritor colombiano Gabriel Garcia 

Márquez, que teve seu visto recusado pela Chancelaria norte-americana. 

O III Encontro Nacional do PT expressa sua solidariedade à Nicarágua e aos 

povos da América Central neste grave momento em que esta nação tem sua 

soberania atacada econômica, diplomática e militarmente pela Administração 

Reagan, que arma e sustenta a contra-revolução que bombardeia cidades, destrói 

colheitas e mina os portos nicaragüenses. Impedindo, com isso, que navios 

estrangeiros transportem mercadorias para a Nicarágua que, bloqueada, fica sem 

condições de abastecer-se de produtos essenciais. Nós, do Partido dos 

Trabalhadores, que também lutamos por uma sociedade sem explorados nem 

exploradores, temos apoiado todas as iniciativas que visam garantir a 

autodeterminação do povo nicaragüense e centro-americano, ao mesmo tempo em 

que desenvolvemos uma campanha sistemática de solidariedade ao povo 

nicaragüense e o legítimo governo da FSLN. 

O III Encontro Nacional repudia o ato de arbítrio contra Gabriel Garcia 

Márquez, ao mesmo tempo em que, solidarizando-se com a delegação, leva seu 

apoio aos nicaragüenses e dirige-se ao povo norte-americano para que freie a sanha 

imperialista de Reagan contra a Nicarágua e a América Central. 

VIVA A NICARÁGUA E A REVOLUÇÃO NICARAGÜENSE! 

III ENCONTRO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

08 de abril de 1984 
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MOÇÃO PELA LIBERTAÇÃO DOS PRESOS POLÍTICOS NA POLÔNIA 

 

Considerando: 

1. Que hoje existem aproximadamente 300 presos políticos na Polônia 

por terem resistido à repressão do governo Jaruzelski. 

2. Que a maioria destes presos não tem garantido seu estatuto de 

preso político, seus direitos de defesa são cerceados e as condições 

carcerárias têm provocado o agravamento do estado de saúde 

destes presos. 

3. Que estes presos resistem, lutam por seus direitos mais elementares 

e diversas greves de fome têm sido impulsionadas por dirigentes da 

Solidariedade e outros companheiros. 

Tendo em vista ainda que o Partido dos Trabalhadores está sempre presente 

na defesa das conquistas dos trabalhadores em todo o mundo, da democracia e do 

socialismo, o Encontro Nacional do PT manifesta a sua mais irrestrita solidariedade 

às reivindicações dos presos políticos na Polônia e se manterá firme na luta pela sua 

libertação. 

 

São Bernardo, 08.04.84 

 

Clara Ant 

Geraldo Siqueira 

Claudio Ribeiro 

Alípio Freire 

Azevedo 

Moises 

Jacó 
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MOÇÃO 

 

Tendo em vista a luta pela terra levada adiante pelos posseiros da Fazenda São 

João de Porto Nacional – GO há vários anos, sendo que, do conflito armado em 

1979 do qual resultou a morte de dois pistoleiros contratados pelo grileiro; 

considerando que os posseiros incriminados tiveram seus julgamentos adiados por 

várias vezes até que, no dia 06.04.84, finalmente, foram julgados e absolvidos pelo 

júri popular e considerando ainda que a luta pela terra não está resolvida 

definitivamente, mas que se encontra encaminhada com os posseiros e suas famílias 

decididos e organizados, inclusive apoiados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Porto Nacional (construído pelos próprios trabalhadores), os delegados...... vêm 

manifestar sua solidariedade e apoio aos posseiros da São João, na certeza de que 

da soma das pequenas vitórias é que resultará um dia a grande vitória da classe 

trabalhadora: a conquista de uma nova sociedade livre e igualitária. 

 

São Paulo 08.04.84 


