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Brasil está em risco. Os preços que não param
de subir não é de hoje. A fome se espalha. O
desemprego açoita a família trabalhadora
não é de hoje. As condições de vida se degradam.
A desigualdade só cresce. Os ricos estão cada vez
mais ricos, o capital internacional abocanha
nossa economia, os bancos lucram como nunca
lucraram.
A violência brutaliza o povo. O genocídio da
juventude negra não é de hoje, ainda mais com o
obscurantismo reacionário do governo e da maioria dos políticos.

AGORA CHEGA!
Não nos intimida a sombra dos generais acampados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A
força do povo destemido e mobilizado é maior.
Seu tempo no poder passou, senhores generais,
almirantes e brigadeiros.
Não toleraremos mais promessas vãs, os privilégios injustiﬁcáveis da elite e a corrupção do sistema político.
Temos pouco mais de quatro meses pela frente
para começar a mudar o país, as suas instituições,
a sua sociedade, a partir das eleições de outubro.
Começa agora, já, reivindicando aumento de
salários e abono de emergência dos patrões e
governos, exigindo das autoridades a redução do
preço da energia e do combustível, e que tirem as
mãos da Eletrobras que não vão privatizar.

Lançamento da candidatura Lula Presidente, 7 de maio de 2022

Mas a campanha eleitoral começou. Lula do PT
desponta favorito, a tal ‘3ª via’ não decola, e o
inominável fará de tudo. Nós convocamos a votar
em Lula do PT para sairmos do atoleiro em que o
golpe do impeachment nos meteu.
As instituições estão em frangalhos. 118 emendas
constitucionais depois de 1988, não sobrou uma
Constituição digna do nome, na verdade há uma
desordem. Mas o povo brasileiro merece uma
ordem constitucional social com dignidade, que
nunca teve. Não será fácil sair desta situação, nem
com reza brava, será com a força do povo de novo.

SÓ O POVO SALVA O POVO!
Nós lutaremos por Lula Presidente com um
Programa de Emergência (v. verso) e as necessárias alianças para esse ﬁm: a convocação, já no
novo governo, de uma Assembleia Constituinte
Soberana para a reconstrução e a transformação
do Brasil. Convocamos todos a debater e lutar:
Vamos Juntos por uma ‘Constituinte com Lula’!

13 PONTOS PARA DISCUSSÃO de
UM PROGRAMA DE EMERGÊNCIA



Aumento geral
e imediato dos salários



Fim da tutela militar (art. 142),
desmilitarização das PMs



Tabelamento dos
preços da cesta básica



Reforma agrária com
ﬁnanciamento, assistência
e distribuição



Defesa da Eletrobras,
volta do monopólio da Petrobras
e revogação das OSs



Demarcação das terras
indígenas sem restrição



Revogação incondicional
da reforma trabalhista



Titulação dos quilombos
rurais e urbanos



Revogação da
reforma da previdência



Despejo zero, construção
de moradias populares



Revogação imediata do teto de gastos,
recomposição das verbas da educação,
da saúde e da cultura



Direito à auto determinação dos
povos, Não à guerra na Ucrânia



VOCÊ - traga a sua proposta, da sua comunidade, sindicato e movimento;
vamos discutir a reconstrução e a transformação do Brasil, pela Constituinte
com Lula!

OrganizE sUa delEgação!
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