PRÉ CANDIDATOS A PRESIDENTE, GOVERNADOR E SENADOR

Resolução nº 001/2022 - PT-PIAUÍ
RESOLUÇÃO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DO PIAUÍ – PT/PI.
O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Piauí, reunido em Teresina, em sua
primeira reunião do ano de 2022, aprovou a seguinte resolução política:
1.

A ofensiva desferida contra o PT, desde a Ação Penal 470, o golpe do Tapetão contra

Lula e contra Dilma, assim como o linchamento midiático contra o maior partido da classe
trabalhadora brasileira e da América Latina, teve um grande impacto no anestesiamento e
manipulação da nossa sociedade, e resultando no impeachment da ex-Presidente Dilma
Rousseff, na prisão indevida do ex-Presidente Lula, na eleição do atual presidente e na caótica
situação em que se encontra o país atualmente. A ascensão do atual Presidente da República
representa o crescimento do extremismo de direita, do ódio, do negacionismo, do genocídio,
com viés neofascista, golpista e totalitário. Por isso, precisa-se reunir e unir todas as forças
democráticas para derrotar o neofascismo instalado no Planalto.
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2.

É fundamental reconhecer, que o golpe do tapetão contra o ex-Presidente Lula está

sobejamente desmascarado. O ex-Presidente Lula teve anulado todos os processos contra
ele. E agora goza de sua liberdade e de seus direitos políticos. Porém, como bem vaticinou o
Papa Francisco em carta para Lula: “A VERDADE VENCERÁ!”
3.

Hoje a ESPERANÇA DO BRASIL É LULA! Em todas as pesquisas de opinião pública, Lula

está muito na frente de seus adversários. Assim, também, o Partido dos Trabalhadores lidera
de forma destacada, entre todos os partidos do Brasil, a preferência do eleitorado brasileiro.
Porém, a eleição não está resolvida, sendo necessária a união de todas as forças democráticas
da sociedade e dos partidos políticos. Cabendo ao PT e a sua militância, um grande empenho
e mobilização para fazer valer a vontade da população, e colocar o Brasil nos trilhos da
democracia, do diálogo e do desenvolvimento econômico e social.
4.

Quanto mais se aprofunda a crise inflacionária, a crise econômica e o negacionismo

genocida, bem como o impacto negativo das reformas trabalhistas na vida das pessoas e da
classe trabalhadora, mais setores da população percebem que Luís Inácio Lula da Silva é a
liderança que reúne mais experiência de gestão, visão política e a grande capacidade de
diálogo com todos os segmentos da sociedade, para tirar o Brasil do desgoverno e da crise
em que se encontra. É por isso, que esse diretório, em consonância com o povo brasileira,
defende não só que o ex-Presidente seja o Pré – candidato, mas que, em julho, seja de fato o
candidato do Partido dos trabalhadores e das forças democráticas, para a Presidência da
República.
5.

No Piauí, o quadro é muito positivo. O governo liderado pelo petista Wellington Dias,

tem alcançado altos índices de aprovação da maioria da população. O governador teve
grande destaque nacional na liderança do Consórcio Nordeste e do Fórum de Governadores
na política de combate e prevenção contra a pandemia da Covid-19. O governo tem investido
bastante nas obras de cunho social e na infraestrutura que impulsiona o desenvolvimento
econômico, social e a consequente retomada da economia, do emprego, da renda e do
equilíbrio das contas públicas no nosso Estado. O Piauí tem se destacado tanto na
classificação nacional, como na classificação entre os estados do Nordeste. Tudo isso tem
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contado com a participação e o grande apoio da população piauiense. É por isso que esse
diretório tem a satisfação de ter o governador Wellington Dias como seu Pré-candidato ao
senado.

6.

Todo esse trabalho tem contribuído para que, cada vez mais, cresça o apoio ao governo

Wellington Dias e fortaleça a liderança do Projeto encabeçado pelo PT, aumentando o
número de seus filiados e filiadas, bem como o interesse pela entrada em nosso partido de
lideranças sociais, trabalhistas, políticas independentes ou originadas de outros partidos.
Com o grande êxito do governo Wellington Dias, tem crescido não só o PT, mas, praticamente,
todos os partidos aliados. E isso tem sido muito bom para o povo piauiense.
7.

Nas duas últimas gestões do governador Wellington Dias, destacou-se entre seus

gestores, o petista e Secretário da Fazenda, Rafael Fonteles. Atualmente, o mesmo coordena
o Pró-Piauí e tem, sob a determinação do governador Wellington Dias, ampliado e acelerado
importantes obras por todo o Estado do Piauí. Por isso mesmo, vem sendo natural o
surgimento e a consolidação do nome de Rafael Fonteles como Pré-Candidato a governador
do Piauí na sucessão do governador Wellington Dias. Hoje há uma grande unidade no seio do
PT e no seio da base aliada do governo, em torno do nome do jovem e exitoso Secretário
Rafael Fonteles, para que o mesmo, que está como pré-candidato a governador por todas as
forças políticas da base do governo, tenha seu nome oficializado como candidato a
governador, na convenção oficial do PT, a se realizar em julho/agosto de 2022.
8.

A Direção Estadual do PT do Piauí comunga desse mesmo entendimento e reafirma

essa tendência que tem evoluído muito, onde o nome do pré-candidato a governador, Rafael
Fonteles, tem liderado, em 2022, todas as pesquisas de intenções de voto para governador
do Piauí.
9.

A Direção Estadual do PT conclama a sua militância e recomenda aos seus filiados e

filiadas, lideranças e mandatários/as de cargos eletivos a se empenharem nas candidaturas
petistas, assim que forem oficializadas as chapas tanto majoritárias, quanto proporcionais. É
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decisivo envidar esforços para eleger as candidaturas majoritárias e fortalecer a bancada
federal e a bancada estadual do Partido dos Trabalhadores.
10.

Diante da discussão nacional acerca da formação da Federação Partidária, incluindo o

PT, o Diretório Estadual do PT/PI autoriza a sua direção executiva a negociar e discutir com
partidos da base aliada a sua formalização, a composição de uma chapa majoritária e
proporcional que resguardem os interesses programáticos do PT, assegurem a eleição da
chapa majoritária liderada pelo PT e que permita o aumento das nossas bancadas federal e
estadual, viabilizando também que a maioria das candidaturas proporcionais eleitas sejam
composta pela base aliada.
11.

Diante dos desafios postos e com vistas ao fortalecimento do partido, o PT, através de

sua direção estadual, fará uma campanha junto aos seus diretórios municipais, dirigentes,
vereadores/as, prefeitos/as e vice-prefeitos/as, assim como à toda a militância para
fortalecerem as candidaturas petistas, pois essa conjuntura oferece uma grande
oportunidade para o crescimento do nosso partido.
12.

A Direção Estadual do Partido dos Trabalhadores do Piauí parabeniza o governador do

Piauí e a Vice-Governadora, aos prefeitos/as, parlamentares, gestores/as e militantes, que
travaram o bom combate nas condições mais adversas nos últimos anos. Cumprimenta ainda
todos/as pré-candidatos e pré-candidatas por aceitarem com bravura uma tarefa
fundamental na defesa de nosso partido e do legado de nossos governos. Mais uma vez: A
VERDADE VENCERÁ!
13.

Finalmente, nós petistas, reafirmamos o nosso compromisso com a população do Piauí

e do Brasil e, ao lado dos demais partidos e dos movimentos sociais, continuaremos a lutar
em defesa da democracia, do Brasil, do Piauí, do povo brasileiro e piauiense, e, portanto, pelo
fora Bolsonaro!
VIVA O POVO BRASILEIRO! VIVA A DEMOCRACIA! VIVA O SUS! VACINAS SALVAM!
Teresina-PI, 15 de janeiro de 2022.
DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO PIAUÍ – PT/PI
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