Moção contra o golpe, pela Democracia!
Estamos enfrentando um cenário de crise econômica, crise política, crise social, crise moral de
nossas instituições, cuja solução deverá passar através de meios que a democracia nos
assegura.
Entretanto, numa tentativa de dar caráter técnico e jurídico a uma vontade política de golpe é
apresentando um pedido de afastamento da presidenta onde os vícios e equívocos que o
compõem quando confrontados à realidade, não se sustentam por não apresentarem
condições legais e jurídicas para a sua continuidade. Demonstra por outro lado o oportunismo
daqueles que, derrotados nas últimas eleições presidenciais e inconformados com o ciclo de
mudanças sociais, ainda longa do ideal, que o Brasil vem realizando nos últimos anos, tentam a
todo custo se contrapor a algumas conquistas e fazer o país retroceder, tentando criar fatos
políticos que visam a desestabilizar e prejudicar o governo e a nação numa lógica pior, melhor.
A tentativa de banalizar o instrumento legal e democrático do processo de impeachment
objetiva na verdade fragilizar as instituições e atentar diretamente contra a democracia. Não
podemos aceitar tais atos!
A defesa da legalidade institucional e da democracia – por meio da defesa de um governo
democraticamente eleito – não se confunde com apoio incondicional à sua política
governamental, posto que merece duras críticas à política econômica da matriz neoliberal, a
falta de coragem de enfrentamento da mídia manipuladora, os elevados juros praticados, os
enormes lucros bancários ou mesmo a incipiente retomada do desenvolvimento. Porém, a
batalha política no sentido de fazer o governo avançar para a superação destes entraves deve
ser feita dentro das regras conquistadas duramente pela sociedade brasileira, após superar um
período ditatorial da direita e nessa perspectiva, definitivamente, não podemos permitir
retrocessos!
Assim, imbuídos do espírito de defesa da democracia, que sempre nos pautou, não podemos
deixar de nos unir as mais diversas entidades representativas espalhadas pelo Brasil contra esta
tentativa de golpe, ao tempo em que conclamamos a todas as trabalhadoras e trabalhadores a
cerrar forças contra o retrocesso político institucional que tentam infligir à Nação, bem como
seguirmos firmes na luta para mantermos nossos direitos e conquistarmos mais avanços
sociais!

