
Moção de repúdio aos discursos antidemocráticos

do presidente da República no dia 7 de Setembro de 2021

No último dia 7 de Setembro, quando se comemora a Independência do Brasil,
testemunhamos preocupante escalada golpista protagonizada pelo presidente da
República. Novamente, Bolsonaro promoveu a pregação da polarização e do desrespeito às
instituições republicanas, desviando as atenções dos graves problemas que afligem o
cotidiano do povo brasileiro – corrupção, crise hídrica, desemprego, calamidade sanitária,
inflação e a acentuada degradação ambiental.

O Partido Democrático Trabalhista do Recife se solidariza com a nação brasileira, vitimada
pela incompetência e pelo projeto de destruição do Estado Brasileiro perpetrado pelo
Governo Bolsonaro. Nesse sentido, o PDT Recife manifesta veemente repúdio aos
discursos antidemocráticos proferidos pelo presidente da República e conclama a
sociedade civil recifense a participar de mobilização cívica a ser realizada no dia 12 de
Setembro (domingo próximo), a partir das 11h, no Marco Zero - Recife Antigo, em defesa da
democracia e da legalidade institucional, visando a articulação ampla e popular pelo
impeachment daquele que macula a liturgia do cargo de liderança máxima de nossa nação
e escarnece a vida do povo brasileiro.

A história brasileira é marcada pela exploração dos nossos trabalhadores e pela espoliação
do patrimônio nacional. Por outro lado, o que move os trabalhistas é a luta contra essas
mazelas, em prol da nossa verdadeira independência. Afinal, a defesa da legalidade pelos
Trabalhistas vem de longe. Nosso Partido tem história. Seguiremos firmes e resilientes na
defesa da institucionalidade democrática, seguindo os valores de Brizola e da Campanha da
Legalidade.

No próximo dia 12 de Setembro, nossa tarefa, para além da defesa da democracia, será de
apresentar por todo o país um Projeto Nacional de Desenvolvimento que fará florescer um
novo futuro para nosso Brasil!

Recife, 09 de setembro de 2021.
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