
CARTA ABERTA AOS MILITANTES E DIRIGENTES DO PARTIDO DOS
TRABALHADORESNO ESTADODO MARANHÃO - PT/MA

Com cópias para:
Luis Inácio Lula da Silva - Presidente de Honra do PT
Senadora Gleice Hoffman - Presidente Nacional do PT

Estimados Companheiros e Companheiras,

O mundo é testemunha do vil golpe político, judicial e
midiático de que fomos vítimas. Depuseram uma presidente honesta e
eleita democraticamente pela maioria do povo brasileiro, Dilrna Rousseff,
para por em seu lugar um mandatário Ilegltlrno, que tem conduzido o país
à sua pior crise econômica, ética e política do período republicano, que
tem atacado conquistas e direitos da classe trabalhadora, tudo para
facilitar a entrega e o controle das nossas riquezas ao domínio irrestrito do
capital estrangeiro.

O desemprego se multiplica. A insegurança de, todos só
aumenta. O sorriso desapareceu, dos rostos dos brasileiros e das
brasileiras, jovens, adultos e idosos. O maior líder da história 'deste país e
líder absoluto em todas as pesquisas de intenção de votos para Presidente
da República, ex-metalúrgico e retirante nordestino Luis Inácio Lula da
Silva, foi alvo de um processo judicial manipulado, com o intuito tão
somente de prendê-lo e impedi-lo de disputar e vencer as eleições.

Mas o povo não é bobo. A tudo assiste e discerne com clareza o
golpe perpetrado pelas elites conservadoras e entreguistas. Npnh'Uma
candidatura presidencial da direita decola. O Brasil quer ser feliz de 'novo.
Mesmo preso, o povo mantém Lula na liderança de todas as pesquisas
eleitorais, com chances reais de vitória já no primeiro turno. '

Neste grave momento da vida nacional, impõe-se a unidade
das forças progressistas, populares, de esquerda contra o GOLPE'do Sr.
Michel Temer e das forças que lhe dão, até hoje, sustentação. Sem
denunciar, resistir, enfrentar e vencer isso não há como se conseguir
devolver o Brasil aos brasileiros e nem reencontrar o caminho do
crescimento econômico com inclusão social, justiça e paz. 1



Do cárcere, incansável na perseverança com o seu
compromisso de promover o desenvolvimento social e econômico do
Brasil com a participação direta e democrática da sociedade civil, o
Presidente Lula conclama nosso partido a superar as divergências e a
trabalhar pela unidade, já no primeiro turno, com o Partido Socialista
Brasileiro - PSB e o Partido Comunista do Brasil - PcdoB, em torno da
candidatura do PT à Presidência da República, organizando assim e
unificando para isso nossospalanquesem todos os estados.

Todavia, apesar dos nossosesforços e desejo de unidade,
em torno do candidato mais experiente e preparado para retirar o Brasil
da crise e devolver a esperançapara o povo brasileiro, essaunidade ainda
é incerta. Essespartidos podem não apoiar a candidatura de Lula para
Presidente da República, corroborando por via transversa - e ainda que
não seja essa a intenção dos mesmos - o golpe perpetrado contra a
democraciae o povo brasileiro por Michel Temer e seusaliados.

A maioria do povo quer Lula na Presidência do Brasil.
Restabelecera democracia é respeitar essa vontade do povo brasileiro.
Portanto, para nósdo PTnão existe e nem pode existir PlanoB. É Lulalivre
e candidato a Presidentedo Brasil.

Feita essaanálise, comunico a todos os meus companheiros e
companheiras do Partido dos Trabalhadores - PT que estou colocando
meu nome à disposiçãodo conjunto da militância e dirigentes para análise
e decisão do Encontro Estadual de Tática Eleitoral, a realizar-se no
próximo dia 29 de Julho. A partir de hoje, sou pre-CandidatoaGovernador
do Maranhão pelo PT. Mas ressalvo que somente o serei, única e
exclusivamente, em caso do PCdoBdecidir não apoiar a candidatura de
Luis Inácio Lula da Silva para a Presidênciado Brasil, desde o primeiro
turno das eleições presidenciais, e fizer a opção de coligar-se com o pre
candidato do POT,CiroGomes.

Tenho plena convicção de que meu nome não envergonha e
não envergonhará as hostes do nosso partido. Como também de que
posso representar com dignidade, destemor epalxão a missãoque ora se
descortina no horizonte do nosso partido. Entendo que, se o PCdoBnão
apoiar, desde o primeiro turno, a candidatura do Presidente Lula à
Presidência do Brasil, nas eleições do 07 de outubro deste ano, não
teremos mais qualquer obrigação de reciprocidade no apoio ao candidato



do PCdoB ao governo do Maranhão, Flavio Dino. Entendo que, nesse
cenário, nosso papel será o de construirmos juntos, em nosso estado, a
unidade em torno do PT com as demais forças partidárias e políticas
democráticas, que assumirem, desde o primeiro turno, compromisso
altivo e público com a defesa da candidatura do Presidente Lula, Herói do
Povo Brasileiro, e condenarem o GOLPEde Michel Temer.

Por esse motivo, eu, que já venci e sobrevivi a inúmeras
outras batalhas na vida, coloco-me à disposição por inteiro, verdadeiro,
para vencermos juntos essa missão, a serviço do partido, se essa for a
vontade dos nossos delegados ao Encontro Estadual e se essa for também
a compreensão e a vontade da Direção Nacional do PT.

A classe trabalhadora precisa exercer o seu protagonismo
político na história deste país. O nosso partido de muitas lutas, conquistas
e serviços prestados nesse sentido ao povo brasileiro já dispõe, no
momento, de quatro pré-candidatos ao Senado no Estado do Maranhão:
Márcio Jardim, Professor Chocolante, Professor Luis Fernando e Adriana
Oliveira. Todas são pré-candidaturas legítimas, honradas e que
engrandecem a política maranhense e dignificam a vida do nosso partido.
Da mesma forma, a partir de agora, submeto igualmente meu nome à
avaliação e à deliberação do Partido dos Trabalhadores como Pre
Candidato ao Governo do Maranhão, portador que sou de todos os
direitos políticos, legais e estatutários para fazê-lo. Mas, acima de tudo,
por acreditar estar credenciado pela minha biografia limpa e
notoriamente a serviço da organização, da defesa e da emancipação da
classe trabalhadora maranhense e do Brasil.

Como fiel e disciplinado militante dos ideais que nortearam
a fundação e a história do Partido dos Trabalhadores, subscrevo-me.

#LulaLivre #Lulalnocente #LulaPresidente
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