
 
MANIFESTO DE DIRIGENTES DO PT DA PARAÍBA 

 
 

Nós, dirigentes do PT da Paraíba, vimos por meio deste manifesto político nos 

EXPRESSAR sobre o processo eleitoral de João Pessoa em face dos últimos 

acontecimentos relacionados ao nosso partido: 

 

O Brasil convive com um Presidente da República eleito sem a devida 

legitimidade, pois sua campanha foi maculada pela divulgação em massa de 

mentiras (fake news) e na qual ele não apresentou ao país o seu real programa 

de governo, implementado depois que tomou posse. O povo brasileiro foi 

enganado por Bolsonaro e se ele tivesse falado a verdade na campanha 

eleitoral, certamente teria sido derrotado; 

 

No combate à pandemia do Coronavírus, que já ceifou mais de 140 mil vidas 

de brasileiros e brasileiras, esse presidente mentiroso e vil age contra a ciência 

e a vida, estimula o desrespeito às normas sanitárias e de saúde pública, 

confunde a opinião pública e debocha de doentes e mortos. Seu cinismo é tão 

grande, que Bolsonaro mentiu novamente em seu recente discurso na ONU, 

omitindo desavergonhadamente a dura e triste realidade do Brasil sob o seu 

governo; 

 

Governo esse que impõe ao povo brasileiro medidas e ações que não 

passaram pelo crivo das urnas, já que Bolsonaro omitiu, antes de eleito, o que 

ele faz agora. Persegue as universidades públicas e os institutos federais, 

desqualifica o Ministério da Saúde e o SUS, retira recursos da saúde e da 

educação. Aprovou o desmonte da previdência pública e dos direitos 

trabalhistas. Colocou a Petrobras à venda, aumentando o preço da gasolina e 

do gás e segue ameaçando privatizar empresas estatais como os Correios, o 

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Ignora, quando não estimula, 

criminosamente, o desmatamento na Amazônia e as queimadas no Pantanal e 

no Cerrado. Um governo de características fascistas, que ameaça a 

democracia, as liberdades fundamentais e o Estado Democrático de Direito. 

Um governo que persegue sindicatos, movimentos sociais, a imprensa e os 

meios de comunicação. Um governo que vem sendo denunciado por apoiar 

grupos organizados que defendem abertamente o fechamento do Congresso e 

do STF e de manter um “gabinete do ódio” que incentiva a violência e a 

separação entre os brasileiros; 

 

Sabemos que o governo Bolsonaro é resultado do golpe na democracia e na 

soberania popular que, por meio de um impeachment sem crime de 

responsabilidade, interrompeu o mandato legitimamente conquistado nas urnas 

pela Presidenta Dilma em 2016 e que, através do lawfare e da perseguição 

midiática e jurídica contra o Presidente Lula, impediu que ele, então primeiro 

colocado nas pesquisas de intenção de voto, participasse das eleições 



presidenciais de 2018. A Operação Lava Jato estava e está a serviço das elites 

que não aceitavam (e ainda não aceitam) mais um mandato do Presidente 

Lula. Por isso, prenderam o presidente da República mais popular em todos os 

tempos e o tiraram das eleições; 

 

Nestes últimos anos, o PT e os partidos de oposição, ao lado de sua militância 

nas ruas, nas redes e nos movimentos sociais, respaldados pelos seus 

mandatos no Congresso Nacional e nas diversas casas legislativas, e juntos 

com várias lideranças políticas, homens e mulheres de luta, vêm resistindo à 

perseguição e retirada de direitos que o governo Bolsonaro e seu ministro 

Paulo Guedes promovem; 

 

Ricardo Coutinho faz parte desta história de construção, resistência e defesa 

da democracia e dos direitos sociais e coletivos em nosso país. Em 2016 

denunciou o golpe contra a Presidenta Dilma e a tentativa de destruição da 

história e das realizações do governo Lula, iniciada nos primeiros dias do 

governo golpista de Michel Temer. Por isso, a Paraíba foi retaliada política e 

economicamente pelo então governo federal, porque aqui tínhamos um 

governador e uma trincheira de resistência contra o golpe. Ricardo Coutinho 

sempre esteve com o PT, Lula e Dilma nos momentos mais difíceis pelos quais 

passamos; 

 

Nesse espirito de resistência politica, sob a liderança de Ricardo, a Paraíba 

respondeu veementemente às elites golpistas realizando o Ato de Inauguração 

Popular da Transposição do Rio São Francisco, em Monteiro. Este foi um dos 

maiores atos políticos populares da história do nosso Estado, quiçá do 

Nordeste, e foi a partir dele que o Presidente Lula decidiu correr o país em uma 

caravana para dialogar com o povo brasileiro de perto; 

 

No período da injusta prisão política do Presidente Lula, Ricardo Coutinho 

esteve com ele no cárcere, visitou o nosso presidente na sede da Policia 

Federal em Curitiba prestando o seu apoio e solidariedade amiga; 

 

Nas eleições de 2018, mais uma vez Ricardo esteve conosco na campanha 

presidencial, ao lado do companheiro Fernando Haddad e da companheira 

Manuela D’Ávila, na luta contra o avanço do fascismo no país;  

 

Não precisamos de mais provas para termos a firme convicção de que Ricardo 

Coutinho é um companheiro que caminha conosco na margem esquerda do rio. 

Ricardo é um combatente fiel que nunca negou sua luta contra os nossos 

adversários, seja na Paraíba ou no Brasil; 

 

É exatamente por isso que Ricardo vem sendo vítima do mesmo modus 

operandi que setores da Justiça brasileira usam para perseguir o PT e o 

Presidente Lula. A Operação Calvário age politicamente contra um projeto 

político que inverteu prioridades na Paraíba e que promoveu, como nunca, o 



desenvolvimento econômico, social e inclusivo do nosso Estado. Condenam 

antecipadamente as pessoas sem provas concretas, valendo-se de delações e 

vazamentos seletivos. Perseguem Ricardo não pelo que ele é ou deixe de ser, 

mas, fundamentalmente, pelo que ele representa; 

 

Sobre o processo eleitoral de 2020, o PT orienta, além do lançamento de 

candidaturas próprias, a construção de alianças importantes com partidos 

aliados e estratégicos, pois entendemos que a unidade do campo democrático-

popular é fundamental para derrotarmos o bolsonarismo e seus comparsas nas 

eleições municipais deste ano; 

 

Pela dimensão política do PT como partido nacional e por entender o caráter 

estratégico das eleições de 2020, a Direção Nacional decidiu, já em fevereiro 

deste ano, que a tática eleitoral nas capitais e cidades com mais de 100 mil 

eleitores precisava passar pelo crivo da própria Direção Nacional, que poderia 

avalizar ou não as decisões em nível estadual e municipal. De maneira a dar 

fundamento legal a essa norma complementar ao Estatuto do partido, em abril 

passado a Direção Nacional editou e publicou Resolução Política, 

protocolando-a junto à Justiça Eleitoral e enviando-a às direções do PT em 

todo Brasil com 180 dias de antecedência ao pleito, conforme estabelece a 

legislação eleitoral; 

 

Assim, por entender que as eleições de 2020 são fundamentais para 

organizarmos a nossa militância no enfrentamento ao bolsonarismo em 2022 e 

fazendo a leitura correta do quadro político-eleitoral da cidade de João Pessoa, 

que vai desde uma candidatura do chamado “centrão”, que conta com o apoio 

governamental e de família da oligarquia tradicional da Paraíba, até 

candidaturas de extrema-direita, caracterizadas pelo ódio e menosprezo às 

minorias e à classe trabalhadora, a Direção Nacional do PT decidiu, por mais 

de 80% de seus membros, o apoio à candidatura do companheiro Ricardo 

Coutinho do PSB. Ricardo sempre esteve conosco nas lutas em defesa da 

democracia e o PT entendeu que é ele, na atual conjuntura, quem tem 

melhores condições de representar o sentimento destas lutas e dos sonhos do 

nosso projeto político em João Pessoa; 

 

O racha do campo democrático-popular, o nosso campo, não interessa ao PT e 

ao nosso projeto. Forças externas, reacionárias e conservadoras têm grande 

interesse em que esse racha perdure. A eles não interessa que PT, PSB e 

PCdoB estejam juntos em um processo eleitoral, irmanados em torno de um 

projeto politico unificado. Vamos derrotar a direita fascista! Juntos temos muito 

mais força; 

 

Não podemos desrespeitar uma decisão amplamente majoritária do PT 

nacional. E, mais ainda: não podemos incentivar o racha do nosso campo 

politico favorecendo o crescimento dos nossos adversários. Sabemos do 

grande valor politico do companheiro e deputado Anísio Maia, mas neste 



momento nossa luta é pela unidade politica do campo democrático e popular 

para derrotar nossos adversários em João Pessoa. Assim, conclamamos todos 

os filiados e todas as filiadas do PT da Paraíba para juntos construirmos esse 

projeto de unidade política; 

 

Por tudo isso, vimos a público AFIRMAR VEEMENTEMENTE que estamos 

com RICARDO COUTINHO PARA PREFEITO E ANTÔNIO BARBOSA PARA 

VICE-PREFEITO DE JOÃO PESSOA. Vamos vencer as eleições de 2020 e 

construir os caminhos da volta da inclusão, do respeito às minorias e do 

desenvolvimento em nosso país em 2022. 

 

 

Estamos com Lula, Fernando Haddad, Dilma e Gleisi Hoffmann! 

 

Estamos com Ricardo Coutinho, Prefeito de João Pessoa! 

 

 

João Pessoa, 01 de outubro de 2020. 

 

 

 

ASSINAM 

 

Nº NOME ATIVIDADE 

1.  Jackson Macêdo Presidente Estadual do PT PB 

2.  Rodrigo Soares Ex Deputado Estadual e dirigente nacional  

3.  Antônio Trajano Vice Presidente Estadual do PT PB 

4.  Ligia Pedrosa Secretária de Finanças do PT PB 

5.  Márcio Caniello Secretário de Assuntos Institucionais do PT PB 

6.  Sergio Bandeira  Dirigente Estadual 

7.  Terezinha Cavalcante Dirigente Estadual 

8.  Nina Toralles Caniello Dirigente Estadual 

9.  Cicero Gregório - Legal Dirigente Estadual 

10.  Jeremias Bezerra Dirigente Estadual 

11.  Edna Maria Teodósio Dirigente Estadual 

12.  Esdras Sarmento Dirigente Estadual – Conselho de Ética 

13.  Isaac Santos Dirigente Estadual – Conselho Fiscal 

 


