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CONTRIBUIÇÃO DA TENDÊNCIA CNB – RIBEIRÃO PRETO
“Os poderosos podem matar uma, duas
ou três rosas, mas jamais conseguirão
deter a chegada da primavera”

1. POPULISMO DE DIREITA: UM FENÔMENO GLOBAL
1. Os resultados das eleições de 2018 no Brasil apontam para a necessidade de observar um
movimento de crescente recrudescimento da política conservadora, pautado em uma
agenda travestida da retórica da moralidade, mas que tem se mostrado uma verdadeira
onda de ataques aos Direitos Humanos. A eleição de Jair Bolsonaro faz parte, portanto,
de uma onda internacional de conservadorismo alimentada por uma estruturada
corrente ideológica autoritária e que nega a política.
2. A eleição de Donald Trump e seu discurso sexista, xenófobo e belicista encorajou
movimentos semelhantes em todo mundo: o Reino Unido, França, Alemanha, Itália e
Espanha, de maneiras diferentes, viram ganhar corpo movimentos semelhantes. Na
América Latina, além do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a prisão arbitrária e
política do ex-presidente Lula, existe um movimento de perseguição sistemática à Cristina
Kirchner, Ollanta Humala e Rafael Correa; Venezuela, Bolívia e Uruguai também vivem
momentos decisivos sob a pressão destes setores.
3. É evidente o fortalecimento de figuras populistas no campo da direita, cujo discurso se
vale da criação de inimigos comuns que justifiquem seu surgimento como única opção
para combater esse inimigo produzido. Nos casos da Europa e dos EUA, esse “inimigo” é
refletido na figura dos imigrantes, sendo nos EUA acrescida a perseguição às minorias,
inclusive por ser Donald Trump um histórico entusiasta de campanhas de perseguição aos
povos negros e latinos, bem como do endurecimento das políticas de encarceramento.
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Outro país que segue a onda populista da extrema direita é a Turquia, que vive
atualmente, de forma mais intensa, a perseguição de diversas minorias e dos povos
curdos.
4. Nesse cenário, se mostra evidente e assustador o fortalecimento dos populistas de direita
na ideia de perseguição aos direitos humanos, por meio do ataque a minorias, falsamente
vendidas como privilegiadas por políticas de inclusão. Assim, esses líderes emergem como
aqueles que vão “acabar com sistemas de ‘facilitação’ do acesso”, combatendo qualquer
formulação de política afirmativa, vangloriando uma lógica meritocrática, historicamente
responsável por excluir os povos pretos, latinos e periféricos dos espaços de formulação
de conhecimento e poder.
5. Além disso, com o aumento do desemprego e o recrudescimento das políticas de
combate às drogas, o que se observa, não só nos EUA, como também no caso brasileiro,
é a expressão desse inimigo nas feições dos jovens marginalizados, que seguem se
tornando números dentro da alta expansão do encarceramento. Maiores alvos da
violência policial, dados recentes indicam que além da letalidade, jovens negros são a
maioria dos que tem praticado suicídio, o que demonstra um aumento da violência
estrutural do sistema contra essa parcela da população.
6. Não é possível ignorar o quanto a política externa ativa e altiva implementada pelos
governos Lula e Dilma reconfigurou a geopolítica internacional, ao priorizar as relações
diplomáticas e comerciais na América Latina e com os BRICS. Realocar o Brasil na órbita
da política externa norte-americana é uma forma de pressionar as relações com os
demais países da região, seja para expansão de bases militares ou para acordos
comerciais desproporcionais.
7. Trata-se de uma combinação de autoritarismo e xenofobia, disfarçada de valores morais.
Propagada por haters e financiadas pelo grande Capital para interagir com as massas.
8. Diante da crise do Capitalismo (vale lembrar que o Capital se alimenta destas crises),
resultante das mudanças na estrutura econômica mundial, incluindo uma maior
informatização que demanda mão de obra especializada e diminui postos de trabalho
com menor qualificação, sobretudo nos países desenvolvidos, há um aprofundamento no
abismo que separa econômica, social e culturalmente o topo e a base da pirâmide social.
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A agenda econômica neoliberal de Bolsonaro, por exemplo, é a base de sustentação para
o fortalecimento da agenda econômica protecionista e nacionalista norte-americana.
2. AS MUDANÇAS NA ESTRUTURA SOCIAL
1. Além da onda conservadora já mencionada é preciso fazer referência às profundas
mudanças decorrentes da reestruturação produtiva e do advento das novas tecnologias,
que contribuíram para reconfigurar a tessitura social e suas representações, colocando
em xeque o papel ocupado pelas estruturas de representação social na medida, inclusive,
que a composição da força de trabalho, bem como os indivíduos, foi se fragmentando.
2. Numa sociedade cada vez mais atomizada a percepção de classe vem sendo substituída
por outras formas de política marcadas cada vez mais por formas de ativismo, em que a
negação da política é uma das facetas mais conhecidas. Como decorrência destas
transformações, o espaço de debate público da política como ethos da democracia vem
sendo substituída, por meio da construção simbólica de grandes meios de comunicação
e organizações financiadas pelo grande capital, por uma narrativa que valoriza o “gestor”
como positivo, como se destituído de qualquer elemento político e ideológico.
3. Nessa nova configuração social, em formação a partir das últimas décadas do século XX,
em especial, busca-se valorizar a saída individual em contraposição às alternativas
coletivas. Neste cenário ganha campo o discurso do Estado mínimo e da meritocracia
como elementos que apontam para a resolução dos problemas na sociedade.
4. Não se pode desprezar a capacidade de mobilização, mesmo que fugaz e efêmera, nesta
nova realidade social, como foi possível verificar em diversas situações no Brasil e outros
países onde a capacidade de mobilização neste novo formato deu exemplos de sua
potência.
5. Para a esquerda em geral e para o movimento sindical em especial é preciso repensar a
necessidade de representação e organização daqueles que vivem do trabalho e não se
encontram mais no mercado de trabalho formal. Em outras palavras, a realidade se impõe
ao método para dar conta do novo contexto – e não o contrário.
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3. O NEOFASCISMO À BRASILEIRA
1. As eleições de 2018 aconteceram sob o controle da Lava-Jato, com o sistema político em
frangalhos, as instituições democráticas funcionando de forma anormal e a população
altamente polarizada. Os partidos aliados do golpe acreditaram que o jogo estava fácil
após impedir que o principal jogador, ex-presidente Lula, entrasse em campo. A
condenação do presidente Lula foi produto da atuação política e ilegal do juiz Sergio
Moro, setores do Ministério Público Federal e Polícia Federal e de uma farsa jurídica como
vem sendo revelado pela Intercept Brasil. A direita, na tentativa de derrotar o petismo,
ruiu e abriu espaço para ascensão de uma extrema direita, calcada no discurso
antissistema, de combate a corrupção, conservador, e um programa ultra neoliberal,
subserviente aos interesses norte-americanos. Ou seja, as pirotecnias da direita
tradicional ruíram suas próprias candidaturas e beneficiaram as candidaturas de Jair
Bolsonaro e seus aliados.
2. Essa ebulição que ocorria na sociedade também beneficiou a candidatura de Jair
Bolsonaro, que conquistou setores conservadores com o discurso racista, machista,
xenófobo, LGBTfóbico e amparado na moral religiosa; ampliou suas bases populares com
a retórica da mudança e da segurança pública, oferecendo respostas simples para
problemas complexos; se alinhou ao mercado e aos interesses do grande capital. O
episódio do esfaqueamento foi fundamental para consolidar sua liderança.
3. A maioria dos candidatos teve como objetivo derrotar o petismo e com Bolsonaro não foi
diferente. O companheiro Fernando Haddad foi o candidato que representou o petismo
e Bolsonaro se apresentou como antissistema; Ciro Gomes (PDT), Marina Silva (REDE) e
Geraldo Alckmin (PSDB) adotaram o discurso anti-polarização, apresentando-se como
candidaturas alternativas que poderiam unificar o país, um equívoco de abordagem, já
que a ebulição social não deixou brecha para esse tipo de discurso.
4. No meio das eleições, surgiu a maior manifestação de mulheres da história do Brasil, os
atos #EleNão. As mulheres se organizam para rejeitar as recorrentes declarações sexistas
de Jair Bolsonaro em relação aos direitos das mulheres. Essa movimentação colocou o
debate de gênero em destaque na disputa eleitoral, fazendo todos os candidatos
incorporarem o discurso de defesa do direito das mulheres. Entretanto, o movimento
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perdeu a disputa de narrativa nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, com uma
distribuição criminosa de conteúdos falsos acerca dos atos.
5. O eleitorado de Bolsonaro reagiu às declarações polêmicas do então candidato
desacreditando de sua capacidade de levá-las ao cabo, o que não ocorreu apenas aquelas
com abordagem de gênero, mas em relação ao conjunto de suas opiniões mais agressivas.
6. Outro ponto importante foi o papel das fake news, ou notícias falsas, vinculadas ao debate
da moralidade cristã, cuja estratégia parece ter sido usar a disputa cultural que acontece
no país para alimentar uma guerra de pessoas contra pessoas e, principalmente, entre a
classe trabalhadora.
7. Ainda que o eleitorado do Nordeste não tenha dado a vitória a Bolsonaro, em outras
regiões do País quem optava pelo ex-presidente Lula deslocou seu voto para Bolsonaro.
Evidente que o efeito das fake news esteve presente, mas ele por si só não explicaria esse
deslocamento.
8. O fato é que essa eleição mostrou que a ressaca social dos últimos anos de instabilidade
política e econômica parece ter sido fundamental na profunda negação aos partidos
tradicionais da política brasileira, a exemplo da candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB),
que não decolou mesmo com ampla coligação e o maior tempo de TV; Henrique
Meirelles, que apesar da campanha milionária teve apenas 1,20% dos votos; e Marina
Silva, que na terceira disputa presidencial teve apenas 1% dos votos. A direita também
perdeu grande parte do espaço para extrema direita, com o encolhimento do PSDB e MDB
e com a grande ascensão do nanico PSL, em relação a parlamentares e governadores.
9. Também é urgente refletir a respeito da maneira que o PT se organiza em relação à
disputa proporcional, municiando as candidaturas petistas com discurso e
acompanhando o processo de organização e mobilização destas campanhas, para evitar
que permaneçam alheias ao programa político do partido, bem como em relação a
estratégia de campanha das candidaturas majoritárias.
10. Por outro lado, mesmo com a campanha difamatória, a esquerda se mantém forte e em
pé. O PT, mesmo disputando contra Bolsonaro, setores do judiciário, grande mídia e
diante da prisão política de seu principal líder, saiu da disputa com a maior bancada na
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Câmara dos Deputados, elegeu quatro governadores e consolidou Fernando Haddad
como uma grande liderança nacional, que diante de seus 47 milhões de votos expressa a
principal voz da oposição no cenário atual. A ampliação e a renovação da bancada do
PSOL também revelam a resistência e força da esquerda e é uma novidade que precisa
ser saudada e observada pelo PT.
11. O PT acertou ao não recuar e apresentar uma candidatura ao pleito nacional,
principalmente pela força social que o partido possui, apesar de sistematicamente e de
diversas formas ser atacado por uma avaliação que o resultado primeiro turno já não
sustenta.
12. Os primeiros meses do governo Bolsonaro têm sido a confirmação de um governo que
veio para destruir o Estado brasileiro, os direitos do povo, a soberania nacional e o legado
dos governos petistas. Isso pode ser observado no ataque aos programas sociais e de
transferência de renda, na restrição de acesso às universidades, com o fim da política de
valorização do salário mínimo, no aprofundando a reforma trabalhista e apresentando
uma proposta de reforma da previdência que acaba com toda a política de seguridade
social conquistada há décadas pelos trabalhadores brasileiros. Importante reforçar o
quanto a reforma da previdência tem como objetivo principal atender os interesses dos
banqueiros com a transferência de ativos; a capitalização ao mesmo tempo em que nega
à população mais pobre o direito de se aposentar, com o aumento do tempo de
contribuição, condena os aposentados à miséria com a diminuição do valor do benefício.
13. A derrota sofrida na Câmara Federal na votação da Reforma da Previdência, apesar de
pontos importantes como a capitalização e o Benefício de Prestação Continuada terem
sido retirados do texto, aponta para um cenário em que se constitui uma maioria no
Congresso que pode levar a outras derrotas políticas, como uma Reforma Tributária que
não atenda os interesses dos trabalhadores e na qual quem tem mais paga mais e quem
tem menos paga menos. O que vemos também é a constituição de um campo no
Congresso que associado ao “Centrão”, com o discurso de fortalecimento do Legislativo
ou um “parlamentarismo às avessas”, tenta se constituir como uma alternativa para
viabilizar as reformas ultraliberais.
14. A despeito da destruição do sistema previdenciário brasileiro é preciso registrar que
parcelas da sociedade se posicionam favoravelmente à Reforma da Previdência
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sensibilizadas por argumentos como “equilíbrio fiscal” e “ataque aos privilégios” – o que
objetivamente não consta no texto aprovado. De certa forma, seja em virtude a forte
campanha realizada pelo governo federal, seja pela conivência da grande mídia, a
esquerda não conseguiu sensibilizar até o momento mesmo as amplas parcelas que serão
vítimas destas reformas.
15. O governo Bolsonaro está destruindo a política externa construída nos governos do PT e
que ganhou reconhecimento internacional, subordinando-se aos interesses
estadunidenses, com a entrega da Base de Alcântara, o abandono do Mercosul, a
destruição da Unasul, a venda da estratégica Embraer à Boeing, a entrega do pré-sal e das
subsidiárias da Petrobrás e o esvaziamento dos bancos públicos, visando sua privatização.
Na área ambiental, atendendo aos interesses ruralistas mais atrasados, observa-se o
aumento do desmatamento da Amazônia, a concessão de licenciamentos sem critérios
ou respaldos técnicos, a liberação indiscriminada do uso de venenos agrotóxicos e a
tentativa da revisão da demarcação das terras indígenas e quilombolas.
16. A verborragia do presidente e seus ministros só aumenta o ódio que tanto foi alimentado
e disseminado na campanha eleitoral, com a criminalização dos movimentos sociais,
especialmente os trabalhadores sem-terra, sem teto, a população LGBTI, mulheres,
indígenas, negras e negros e moradores da periferia Ao mesmo tempo, demonstra-se
incapaz de promover o crescimento da economia, diante do corte na projeção do PIB,
aumento do custo de vida e do desemprego – que já atinge 13,4 milhões de pessoas – e
do subemprego – esse em torno de 28,3 milhões – e o retorno do Brasil para o Mapa da
Fome, resultado do crescimento da miséria e da concentração de renda.
17. Mesmo diante dos dados das diversas organizações da sociedade civil que apontam o
aumento da violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais indicam que
o Brasil é campeão mundial em crimes de ódio contra as LGBTs (sendo o estado de São
Paulo o mais violento) e do reconhecimento do crime de LGBTfobia pelo STF, o atual
governo insiste em um discurso de ódio estimulando a perseguição contra estes setores.
18. Não por acaso o governo Bolsonaro vem perdendo apoio na sociedade e passa por um
crescente desgaste, o que ficou nítido nas manifestações do dia 15 de maio, quando
milhões de brasileiros foram às ruas em todo o País defender a educação, contra este
governo e contra as reformas. O enfraquecimento do apoio ao governo também se
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expressou na fraca participação nas manifestações do dia 26 de maio, anunciadas como
contraponto às do dia 15 para fortalecer o apoio ao governo. Mas, se por um lado as
manifestações do dia 26 demostraram o desgaste deste governo, por outro lado explicita
uma base social que é minoritária, porém ideológica, e que, mesmo de maneira difusa,
rejeita a democracia, a Constituição e o Estado de Direito, além de ser LGBTfóbica,
misógina, racista, elitista e, por associar o PT a luta pelos direitos destas minorias, é
antipetista.
19. Importando as políticas estadunidenses de perseguição aos imigrantes, como caso dos
venezuelanos que hoje adentram o país pela região norte, Jair Bolsonaro tem sido
representante de um governo marcado pela perseguição aos negros e negras, LGBTs e
mulheres, avançando contra a educação, saúde gratuita, direitos trabalhistas e
previdenciários, criando também uma narrativa de criminalização da atividade docente,
e das religiões de matrizes africanas.
20. Apoiado por uma direita que a cada dia se infiltra mais nos espaços periféricos do país,
principalmente por meio da juventude e das igrejas neopentecostais, ocupando lacunas
deixadas pela esquerda nos últimos anos, a máxima de que não existe espaço vago na
política nos leva a entender a triste realidade de mobilização, protagonismo e
empoderamento incentivada pela direita brasileira, por meio de sua renovação de
quadros e inserção nas bases territoriais.
21. Mesmo com as manifestações organizadas por mulheres, negros e LGBTs, pelo #EleNão,
que marcaram as eleições de 2018, o que se nota é o avanço da narrativa direitista entre
os jovens periféricos do país, sendo uma das principais pautas desses grupos, a questão
da segurança pública.
22. Nesse sentido, o atual governo tem atuado pela aprovação do Pacote Anticrimes de
Sérgio Moro, que fortalece não só a lógica sistêmica de morte física, por meio da
letalidade policial, como também social, por meio do encarceramento em massa que
tende a aumentar seus índices, justificando tal aumento pela radicalização da guerra às
drogas, acompanhada de políticas de internação compulsória, atreladas aos setores das
igrejas evangélicas, como devolutiva a esses setores pelos apoios eleitoreiros.
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23. Em contrapartida, o governo que mais brada a questão da segurança pública deixa de
lado o debate da saúde dos agentes de segurança pública – em sua maioria, homens
negros e periféricos -, debate este nacionalmente esquecido pelos setores de esquerda,
que cada vez mais se afastam desse grupo social.
24. É impossível negar, entretanto, que há hoje uma militância conservadora ativista, com
forte atuação nas redes sociais – que não ocorria há pouco tempo. Até o momento, Jair
Bolsonaro e seu núcleo duro ideológico fez a opção de fortalecimento de uma direita
conservadora como elemento estratégico de sua política. Se é verdade que muitas ações
e posicionamentos que respondem a este segmento assustam setores que o apoiaram
nas eleições de 2018, também é verdade que com isso consegue manter coesa parcela
significativa de seus apoiadores, que o fazem acima de quaisquer argumentos, acirrando
a polarização política na sociedade.
25. Estudantes, professores e trabalhadores deram mais uma demonstração de disposição de
luta no ato do dia 15 de maio, convocado inicialmente pela CNTE como Dia Nacional de
Paralisação da Educação em defesa da Escola Pública e contra a Reforma da Previdência;
após o corte de verbas pelo MEC ganhou uma dimensão que extrapolou as entidades
organizadoras contando com apoio de amplas parcelas da sociedade. Como continuidade
desta luta as entidades estudantis nacionais convocaram outra mobilização para o dia 30
de junho, com uma histórica passeata, em que foi possível presenciar a massiva
participação da juventude, com palavras de ordem em defesa da educação e da
aposentadoria e com gritos por Lula Livre.
26. Os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro na Educação e Saúde, como alertado no
manifesto assinado pelos ex-ministros de diferentes governos, “podem ser irreversíveis e
até fatais”. É por esse motivo que apresentam que a “prioridade à educação básica
demanda que cresçam os repasses do governo federal para os estados e municípios
responsáveis pelo ensino infantil, fundamental e médio” ao contrário do que está
acontecendo, que são cortes nestes repasses e diminuição dos recursos do FUNDEB. O
desmonte é ainda maior no ensino superior com corte nos recursos para as universidades,
assistência e permanência estudantil e nas pesquisas, comprometendo o futuro do País e
condenando ao atraso e à dependência de outros países frente ao avanço da tecnologia
e do conhecimento. Na educação básica o corte de verbas já está afetando o
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funcionamento das escolas, inclusive com a redução de escolas de tempo integral por
todo país.
27. Os atos demonstraram a possibilidade de uma ampla organização social e da ampliação
da aliança com os setores populares, juventude, movimentos sociais e partidos de
esquerda. A mesma demonstração foi dada no Festival Lula Livre, no último dia 2 de
junho, com a participação de diversos artistas e mais de 80 mil pessoas ocupando a Praça
da República. Isso demonstra como a bandeira #LulaLivre começa a ganhar a dimensão
das ruas e a representar a defesa da democracia, do estado de direito, dos direitos do
povo mais pobre e que a saída para a crise passa pela liberdade de Lula. Estes movimentos
reforçaram a mobilização para a greve geral do dia 14 de junho e apontam para o caminho
defendido pelo Diretório Nacional do PT: “[...] a construção da unidade das forças
populares e democráticas, para superar o governo da destruição e construir uma
alternativa para o Brasil”.
28. Há muitos desafios colocados diante do Partido dos Trabalhadores e da esquerda
brasileira. Um dos principais desafios é a necessidade da esquerda, e o PT incluso, romper
a “bolha” e conseguir dialogar com setores sociais que estão sendo prejudicados, mas
estão refratários às nossas críticas.
29. É preciso restabelecer o diálogo com os setores que já apoiaram o PT, mas nessa eleição
apoiaram Bolsonaro, principalmente os mais pobres. Isso não vai ocorrer reivindicando
que as pessoas retribuam as conquistas implementadas em governos petistas, pois cobrar
que beneficiários de programas sociais se comprometam com o PT simplesmente por
estarem inseridos nestes programas não é correto. Fazer a disputa rebaixando o nível de
inteligência das pessoas que compartilharam notícias falsas também não faz parte da
vocação do nosso partido.
30. É necessário traçar estratégias que superem a retórica de “volta às bases”, trazendo as
bases do partido para dentro dos processos de decisão, organização e construção dessas
estratégias.
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4. ESTADO DE SÃO PAULO: O QUARTEL GENERAL DA DIREITA BRASILEIRA
1. Pelas características regionais e pelo projeto neoliberal adotado durante mais de 24 anos,
a população do Estado de São Paulo tem baixa sensação de dependência das escassas
políticas estaduais e de sua importância no desenvolvimento regional. Aqui residem os
principais usuários de planos de saúde no País; em termos proporcionais; apenas cerca
de 5% da população do Estado utiliza metrô diariamente; o uso de serviços privados em
detrimento do público, inclusive na área da segurança, é grande e altamente perverso,
reforçando a desigualdade no Estado. Soma-se a isso uma dinâmica social em que o
emprego migra fortemente da indústria para o precarizado setor de serviços e afeta, por
exemplo a configuração sindical, na qual há grandes desigualdades regionais, sociais e de
serviços ofertados, além da redução das potencialidades de desenvolvimento para todos.
2. Além disso, por se tratar de um estado com fortes características urbano-industrial, com
diversas regiões metropolitanas e uma forte representação de uma classe média, isso
potencializou a consolidação de uma cultura meritocrática e hiperindividualista, mais
afeita ao discurso anti-PT construída e alimentada ao longo do tempo.
3. Se é verdade que o País avançou em muitos aspectos durante os governos de Lula e Dilma,
é também verdadeiro que não pode experimentar o comando do governo do Estado de
São Paulo alinhado às forças democráticas e populares no plano Nacional foi uma força
de contenção significativa para a implantação desta agenda política; não existe
possibilidade de um projeto verdadeiramente transformador sem a participação ativa do
maior estado da Federação. Para a construção de um Brasil justo é necessário um novo
pacto federativo, o que não acontecerá sem a participação de São Paulo.
4. São Paulo é um dos principais berços da ultradireita, fruto do processo de criminalização
da política por parte das elites que pretendiam destruir o PT e acabou tendo como preço
o esfacelamento dos principais partidos tradicionais da direita tradicional e do centro. E
aqui será preciso travar grandes disputas. Portanto, a avaliação sobre os motivos da
derrota sistemática no Estado deve considerar não apenas as insuficiências do próprio PT,
mas as práticas hegemônicas dos tucanos, com seus instrumentos políticos operando sob
várias frentes, inclusive culturais e ideológicas. A hegemonia conservadora e ultraliberal
se constituiu no campo de cultural e moral, resultando depois nas eleições. Portanto é
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preciso que o PT tenha uma estratégia para a disputa da hegemonia e não apenas para o
período eleitoral.
5. Diferente do que é difundido, o antipetismo, embora uma realidade, se insere como uma
das expressões da disputa ideológica em São Paulo, expressando-se como a tradução da
negação dos valores de esquerda, o que ficou evidente com a eleição de deputados do
PSL que, puxados pela votação de Janaina Paschoal e ancorados no discurso anti-PT e
contra a corrupção, tornaram-se a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa.
Parte considerável dos que votaram contra as candidaturas petistas o fizeram por
considerar Bolsonaro um candidato novo, antissistema, sem relação com a política
tradicional, e não apenas pelo antipetismo. Assim, se não é possível afastar o antipetismo
como fenômeno extremamente arraigado em São Paulo, é também verdadeiro que a
repercussão deste fenômeno superestima suas dimensões: 25% das pessoas não votam
em candidatos do PT, mas também nunca votaram (Datafolha, 20/10/2018).
6. No que se refere à análise do Legislativo, é relevante observar a inversão da crescente
distritalização do voto das candidaturas proporcionais, que ocorreram nas décadas de
1990 e 2000. O peso relativo da Capital na composição do quadro geral da Assembleia
Legislativa de São Paulo tem aumentado seguidamente: eram 30 em 2010, subindo para
35 em 2014 e alcançando 43 em 2018.
7. Tanto na disputa presidencial, quanto para o governo do estado, o PT perdeu mais de um
milhão de votos se comparado com o pleito de 2014, o mais baixo percentual de votação
desde 1990 (12,66%) para governador e o pior percentual de votação para presidente em
primeiro turno (16,5%), além da diminuição das bancadas estaduais (de 15 para 10) e
federais (de 10 para 8 e sem eleger nenhuma mulher) e a expressiva derrota no Senado.
8. Apesar da grande derrota do PSDB nacionalmente e forte diminuição de sua bancada
estadual e da vitória apertada de João Dória – que perdeu na Capital, onde era prefeito –
, o PSDB conseguiu dar continuidade à maior hegemonia partidária do País em um Estado.
Isso reflete a força do tucanato em São Paulo, que mesmo dividido em mais de uma
candidatura e com fortes desentendimentos, saíram vitoriosos. É sintomático, por
exemplo, que a principal candidatura de oposição ao candidato oficial do PSDB tenha
saído de dentro do ninho tucano e seus satélites.
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9. O resultado prático da vitória de João Dória é seu apoio ao governo Bolsonaro e a
implementação da mesma linha política no Estado de São Paulo, rezando a mesma
cartilha ultra- liberal, inclusive com o desmonte das políticas de Estado, o autoritarismo,
a criminalização dos movimentos sociais e ausência de políticas públicas que atendam às
necessidades da população paulista. João Dória sintetiza uma nova configuração no PSDB,
retirando o controle do núcleo histórico do partido, em especial no estado de São Paulo,
mas também em outros estados, numa configuração de perfil mais conservador,
reproduzindo o mesmo discurso antipolítica –apresenta-se como um “gestor” – e, neste
sentido, sua sustentação faz paralelo ao mesmo fenômeno que alçou o bolsonarismo,
sem reproduzir, necessariamente, os traços mais grotescos de uma ultradireita radical tão
comum aos bolsonaristas. Isso não o impede, contudo, de reproduzir o viés neoliberal e
a defesa do Estado mínimo. Doria é, portanto, um Fascista perfumado!
10. A exemplo de Bolsonaro, Dória apresenta um programa de entrega dos ativos do Estado
de São Paulo, com o desmonte das funções públicas do Estado e as privatizações da
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), da Companhia Paulista de Obras e Serviços
(CPOS), da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A (EMPLASA), da
Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP), da Imprensa Oficial do
Estado (IMESP) e da Companhia de Processamento de Dados (PRODESP) e eventual venda
da SABESP. Vale mencionar, ainda, as já anunciadas concessões do Parque Fontes do
Ipiranga, do Zoológico de São Paulo, do Zoo Safári, do Jardim Botânico e do Ginásio do
Ibirapuera.
11. A ideia de um Estado que investe no social, na qualidade de vida da população e é indutor
do desenvolvimento está longe do horizonte deste governo, que fez R$ 3,2 bilhões de
cortes em investimentos diretos e indiretos e mantém 317 obras paradas ou atrasadas,
conforme dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo.
12. A prioridade deste governo com a penalização dos mais pobres fica evidente com o
bloqueio de R$ 6 bilhões nos gastos previstos para 2019, o que significou cortes de R$ 170
milhões na Secretaria de Desenvolvimento Social, comprometendo programas como o
Viva-Leite e o Bom Prato; de R$ 48 milhões na educação; além do contingenciamento de
R$ 695 milhões na área de habitação, inviabilizando programas de reassentamento e a
participação do Estado no Minha Casa, Minha Vida; na área da segurança pública, ao
mesmo tempo em que o governo valoriza ações de violência policial – atingindo
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especialmente a população negra, pobre da periferia –, retira R$ 363 milhões no
programa de defesa do cidadão.
13. O governo estadual também anunciou que irá conceder os presídios do estado para a
iniciativa privada, fato que representa um enorme retrocesso no sistema de justiça
criminal do estado. Privatizar os presídios contribui apenas para aumentar o lucro sobre
a vida e os corpos negros. Os negros representam mais de 64% da população carcerária
do Brasil e São Paulo possui a maior taxa de encarceramento de negros do país.
14. O autoritarismo não é, portanto, uma exclusividade do governo Bolsonaro: Doria segue o
mesmo caminho com a criminalização dos movimentos sociais, das ocupações, das
manifestações, expressos no Decreto 64.074/2019, sobre o uso das máscaras em
manifestações e do Decreto 64.075 que revoga o Decreto 63.776 que estabelecia regras
para a atuação da polícia militar em reintegração de posse, que coibia abusos e o atual
decreto representa um retrocesso quanto ao cumprimento de normas nacionais e
internacionais na prevenção de conflitos fundiários. Isso ficou evidente diante da prisão
arbitrária e da perseguição às lideranças sem teto, sob alegações e acusações frágeis, em
um processo notadamente motivado pela política.
15. O retrocesso na área da segurança atinge todas as áreas como se vê no veto ao Projeto
de Lei (PL) nº 1257/2014, para criação do Comitê e mecanismos de prevenção e combate
à tortura, e o PL 91/2017, que determinaria o funcionamento 24h das Delegacias de
Defesa da Mulher.
16. Dória foi eleito com um discurso de extermínio declarado, afirmando, antes mesmo de
ser empossado, que a “polícia, a partir de 1º de janeiro de 2019, irá atirar para matar” –
sabe-se bem que o alvo da Polícia Militar é em sua maioria a juventude negra periférica.
Além disso, com um aumento de 33% dos números gerais de jovens negros que praticam
o suicídio, é urgente que seja levado em consideração as violências sistêmicas que atuam
além da letalidade, afetando a saúde e a colocação social dos jovens negros e periféricos.
A exclusão, marginalização e o abandono estatal são formas de violência, e cabe nossa
luta pelo fortalecimento de políticas públicas que visem a erradicação desses ataques. Na
Alesp, a bancada do PT tem papel fundamental no debate, no enfrentamento e na disputa
de narrativa acerca destes temas, inclusive à “chamada ideologia de gênero”, mecanismo
de desconstrução das identidades de gênero.
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17. No mesmo sentido, o governo Doria, para além de apoiar, adota no Estado as mesmas
políticas de retiradas de direitos implementadas pelo governo Bolsonaro, como a
Reforma da Previdência.
5. AS TAREFAS DO PT DE RIBEIRÃO PRETO NA CIDADE E REGIÃO
1. O PT de Ribeirão Preto dever avaliar e compreender o significado do resultado das
eleições de 2018. O aumento da demanda para renovação política foi substancialmente
pautada nas questões identitárias (gênero, raça e idade), tanto à esquerda quanto à
direita. O chamado “voto de opinião”, impulsionado pela forte polarização política e
alimentado pelo deslocamento da arena política e eleitoral para as redes sociais, foi a
grande novidade e resultou em expressivas votações que passaram ao largo no processo
eleitoral nos moldes tradicionais. Compreender esse novo código de comunicação e
interação das redes sociais; preparar a militância dos municípios também para esta
trincheira deve ser uma das prioridades do PT na macrorregião de Ribeirão Preto.
2. Uma característica desse pleito eleitoral, que já havia dado sinais em outras eleições, é a
diminuição da Bancada do PT e a ausência de candidaturas capazes de superar o
coeficiente eleitoral. Contudo, isso pode revelar uma dificuldade em não fomentar
lideranças públicas com espaços destacados na disputa de ideias na sociedade,
principalmente em relação às novas demandas sociais. Em tempos de forte polarização,
as candidaturas que tiveram destaque foram aquelas, à esquerda e à direita, que tiveram
alguma visibilidade desde antes do processo eleitoral ou que encarnaram uma demanda
social explicitamente - o que não foi possível identificar nos eleitos, tão pouco foi
potencializado dentre as candidaturas da chapa do PT que esboçaram cumprir tal papel.
3. É também relevante considerar que o PT do Estado de São Paulo vivência um sério
momento de dificuldade de organização e presença no Estado: dos 645 municípios, há
176 diretórios municipais. As experiências de regionalização do PT Paulista são exitosas,
com as macros e microrregiões, estruturas organizativas criadas para suprir a carências
dos Diretórios Municipais e o abismo entre esses e a Direção Estadual.
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4. O fato do PT ter conquistado resultados importantes, com as candidaturas proporcionais
petistas alcançando o maior número de votos em municípios onde não há estrutura
partidária organizada demonstra o potencial petista e a necessidade de investirmos em
nossa organização regional. O próximo período terá de se caracterizar por ser uma
oportunidade de um novo acúmulo de forças. E, portanto, será preciso redirecionar a
tática partidária para a organização da resistência e do embate na nossa região que é um
dos principais redutos da extrema-direita e seu projeto. Esse redirecionamento passa pela
superação do acomodamento de PT não só ao sistema político tradicional, mas também
pelas práticas e condutas individuais. Assim, é preciso resgatar a imagem que o PT
construiu ao longo de sua história, aquela que despertava respeito mesmo dentre seus
opositores em função da coerência e conduta ética. Para um partido que almeja, desde
sua fundação, a constituição de uma sociedade pautada pelo respeito e pela ética, os
meios não podem justificar os fins em nenhuma hipótese.
5. O resgate da cultura do Socialismo Democrático deve nos guiar na construção de um
Partido dos Trabalhadores que dê conta de se reinventar e se reconectar com sua base
social, compreendendo as transformações vivenciadas, para continuar sendo o
instrumento de luta da classe trabalhadora.
6. Com a crise econômica sofrida pelo País, o impacto maior é sentido principalmente na
ponta. Ou seja, as cidades sentem mais as consequências da austeridade fiscal e da falta
de uma estratégia de crescimento econômico, como, por exemplo, o baixo poder
financeiro das famílias e a crise fiscal dos municípios.
7. As eleições de 2020 terão de enfrentar o problema do aumento da demanda por serviços
e políticas públicas e a diminuição da capacidade das prefeituras de gestão e solução de
problemas – pauta que o PT deve priorizar. Isso impõe o desafio de construir uma chapa
representativa para disputar a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto e lançar,
candidatura à prefeitura que seja competitiva, com o objetivo de enraizar o partido nas
políticas locais, potencializando as disputas políticas e as pautas nacionais.
8. Preparar o PT para a disputa de 2020 assume um caráter estratégico para o partido no
estado de São Paulo. Trata-se de um desafio e de uma oportunidade de superarmos a
nossa deficiência na organização partidária com a constituição de diretórios na maioria
dos municípios, mas também a necessidade de se estabelecer uma nova relação com a
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sociedade, aproximação real dos movimentos sociais, e reestabelecer o diálogo com a
população. A exemplo do DIALOGA RIBEIRÃO, da REDE SOLIDÁRIA e da plataforma REDE
PT, é preciso que o partido tenha espaços institucionais perenes, nos quais cidadãos e
cidadãs que não sejam filiados possam contribuir com suas opiniões e colaborar com
esses debates, de modo que o PT continue um espaço mais antenado para além das
instâncias da burocracia interna.
9. Esse é o momento de aumentar a capilaridade do PT e da luta política. Em 2016 lançamos,
em aliança com o PCdoB, - 18 candidatos pelo PT, 18 candidatos pelo PCdoB, e elegemos
apenas 1 vereador. A construção da disputa de 2020 é estratégica para a construção de
melhores condições no Estado e no País para a disputa de 2022. Isso requer um
planejamento desde já para a disputas municipais.
10. A campanha pela liberdade do ex-presidente Lula é central para o PT, pois representa não
só a defesa da inocência do nosso líder maior, mas também a defesa do Estado de
Direitos, da Democracia, do legado dos nossos governos e do PT. Para isso é fundamental
ampliar essa luta, trazendo partidos, entidades e movimentos sociais que
compreenderam seu significado e principalmente fazendo essa disputa na sociedade,
conversando diretamente com a população, sobretudo os trabalhadores.
11. Por fim, é preciso que o PT alimente um processo amplo de diálogo com os movimentos
sociais organizados do campo e da cidade: sindicais, agrários, ecologistas, de mulheres,
negros e negras, LGBTs e juventudes, bem como com setores progressistas que se
aproximaram ou reaproximaram de nós no processo eleitoral, junto daqueles que não
pretendem pertencer à organização partidária, mas desejam opinar e influenciar
politicamente, contribuindo com nossas decisões.
12. O Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, deve estabelecer mecanismos para
priorizar candidaturas negras, indígenas, feministas e periféricas, visando o
empoderamento e inclusão das mulheres, negros e negras, LGBTs e demais
agrupamentos étnicos e religiosos. Nesse sentido, para que isso seja possível, é urgente
que haja uma reconexão com as bases, priorizando assim, os setores sociais citados.
13. Não se pode admitir cometer o mesmo erro da direita tradicional de jogar todas as fichas
para buscar amplas alianças partidárias sem levar em conta que este mesmo sistema
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partidário ruiu pelo absoluto repúdio da sociedade. Como as eleições de 2018 foram
extremamente polarizadas resposta para a necessidade de ganhar o centro político para
apoiar um projeto de esquerda para governar o país não pode ser apenas aliancista. Fica
ainda mais difícil a construção de um programa para atrair o centro, pois não podemos
medir qual a origem ideológica dos desencantados com a política.
14. Assim, a maioria para governar o país será construída com o diálogo direto com o povo
brasileiro radicalizando a defesa da soberania nacional e da igualdade social e política. Tal
opção não se trata de um esquerdismo infantil, mas é consequência da análise dos
resultados das últimas eleições nas quais os partidos, com falta de nitidez política e
programática, foram praticamente varridos do cenário político nacional.
15. O que a sociedade exige são posições nítidas e contundentes sobre os seus problemas e
angústias. Não há espaço para dubiedades. O PT de Ribeirão Preto deve apresentar um
programa radicalmente democrático, que defenda os direitos políticos, civis, sociais e
humanos. A construção de um programa que dê conta deste desafio não é uma
empreitada acadêmica, mas uma síntese produzida pelos militantes dos movimentos
sociais, dirigentes partidários e acadêmicos. Recuperar as nossas conquistas e conquistar
mais é a síntese dos nossos objetivos.
16. Para construir um programa que seja a base de eventuais alianças políticas é preciso ter
como ponto de partida o legado de realizações do PT, que é o fiador das ideias futuras! É
preciso, igualmente, demonstrar a viabilidade e superar qualitativamente o que já foi
conquistado. Se a história é o que demonstra para o povo a capacidade do PT em fazer
mais, para além de promessas de um mundo melhor, também serão necessários grandes
enfrentamentos de ordem cultural, política e ideológica, já que os eleitores não
costumam votar só pelo passado, mas sim pelo que se apresenta para o futuro e é isso o
que pode produzir o reencantamento das pessoas pelo programa do PT.
6. AÇÕES E PLANEJAMENTO POLÍTICO
1. O PT de Ribeirão Preto entende que nossa prioridade para o próximo período será a
mobilização dos filiados, simpatizantes, parlamentares, dirigentes, militantes dos
movimentos populares, sindicalistas, alunos e professores das universidades, setores da
sociedade afetados pelas políticas sociais e econômicas ultraliberais, na defesa dos
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direitos sociais políticos e econômicos do povo brasileiro, na defesa da Soberania, do
patrimônio público e da Democracia, no combate a toda forma de violência ou estímulo
à ela que já se prenunciam nas primeiras medidas dos governos Bolsonaro e Dória.
2. O PT de Ribeirão Preto cerrará fileiras com os movimentos populares, setoriais e sindicais,
mobilizando e fazendo campanha contra a Reforma da Previdência que prejudicará os
mais pobres, pela revogação da Reforma Trabalhista, contra a privataria selvagem das
empresas públicas e na defesa de medidas que levem à geração de empregos e
recuperação da renda dos brasileiros.
3. O reestabelecimento da estabilidade institucional e a preservação do Estado Democrático
de Direito também terá foco central na atuação do PT, para garantir os direitos políticos
de quaisquer cidadãos, no combate às medidas arbitrárias dos governos, dos direitos das
minorias e dos pobres, denunciando atos de imparcialidade de setores do ministério
público e Judiciário. A Luta para garantir os direitos políticos e de cidadania do Presidente
Lula e pela sua liberdade dentro da Campanha Nacional e Internacional Lula Livre terá
centralidade.
4. Estabeleceremos um novo diálogo com os setores progressistas da sociedade paulista e
nos esforçaremos para organizar e fortalecer as ações do PT no Estado.
5. O cumprimento desses objetivos no próximo período a partir da força política e social do
PT contribuirão em muito para assegurar a resistência contra os retrocessos e na
construção de um novo ciclo de mobilizações, organização popular e consciência política
e social que levarão à uma mudança na correlação de forças hoje desfavoráveis aos
setores progressistas e de esquerda no munícipio de Ribeirão Preto.
7. ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA
1. Priorizar a organização partidária e a formação política: O PT precisa ter mais vida
orgânica internamente e externamente. Um dos maiores problemas observados no
Diretório é a baixa participação dos membros, que muitas vezes são assumidas por
militantes ou coordenações das Setoriais, mas que devem ser do diretório e toda a
militância.
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a. Priorizar o sistema de arrecadação on-line através da campanha SEJA
COMPANHEIRO, SEJA COMPANHEIRA – VAKINHA ONLINE – LIVRO DE OURO,
organizando demais campanhas e promoções, e, também buscar uma forma de
participar do fundo partidário com o objetivo de adequar a situação financeira
do PT de Ribeirão Preto;
b. Organizar calendário de Reuniões permanente e periódica no Diretório e
Executiva, Secretarias Setoriais, Setoriais e Núcleos;
c. Construir uma Política de Formação através da Secretaria de Formação e do
NÚCLEO DAVID AIDAR em parceria com a Escola Nacional e Fundação Perseu
Abramo para toda militância;
d. Promover através do CENTRO CULTURAL NEWTON MENDES GARCIA, debates,
confraternizações, exibições de filmes temáticos, atos culturais etc;
e. Ter mais incidência na vida da cidade e nos movimentos locais, como sindicatos,
associações, coletivos etc;
f. Priorizar as lutas da classe trabalhadora do campo e da cidade, promover ações
na cidade. Ter mais enraizamento no cotidiano da cidade enquanto partido.
Identificar e promover uma articulação com as forças políticas locais com base
numa agenda comum. Esta agenda deve priorizar os problemas reais
percebidos pela comunidade;
g. Trabalhar para o fortalecimento da REDE DE PROTEÇÃO SOLIDÁRIA para
amparo e apoio jurídico aos movimentos populares, através dos Setorial
Jurídico e Secretarias de Mulheres, LGBT, Cultura e Combate ao Racismo,
articulados com os advogados das nossas bancadas e dos mandatos
parlamentares, dos sindicatos e dos movimentos populares e mesmo
voluntários;
h. Trabalhar com a plataforma Rede PT, a consolidação do NÚCLEO DE
COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA – LUCIANO LEPERA, articulando as mídias
alternativas, as assessorias parlamentares e dos sindicatos, iniciativa esta que
está se viabilizando. Trabalhar para a consolidação da Rádio e TV Rede dos
Trabalhadores via plataforma web, e, viabilizar um jornal periódico do Partido
dos Trabalhadores de Ribeirão Preto;
i. Através do CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E HISTÓRIA POLÍTICA – GUILHERME
SIMÕES GOMES, dar sequência nas homenagens aos filiados históricos do
Partido com amplo reconhecimento social como por exemplo David Aidar, José
Carlos Sobral, Newton Mendes Garcia, Paulo Tupinambá, Guilherme Simões
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j.

Gomes e tantos outros, reforçando o compromisso do PT com as bandeiras que
essas personalidades defendiam;
Reforçar, através de colaborações técnicas, a manutenção do site do PT
municipal (www.pt-ribeirao.org.br) REDE PT com notícias das lutas, da
macrorregião, setoriais, agendas, informações e artigos, para os militantes e
filiados continuarem com um canal de comunicação com o Diretório.

2. Construir no PT Municipal uma política de acompanhamento constante dos problemas da
cidade, a fim de contribuir mais com as demandas locais, construir planos de ação e
capacitar as direções locais no acompanhamento ás administrações municipais e políticas
públicas.
3. Realizar reflexões sobre a governabilidade e formação de maiorias parlamentares no
legislativo. Da mesma forma fazer formação e debates sobre a questão orçamentária e os
limites e possibilidades, inclusive com base nas experiências positivas e negativas do
partido nas Prefeituras, Estados e União. Ao capacitar a militância para o debate das
possibilidades e limites da governabilidade diminuiremos as possibilidades de criar falsas
expectativas na gestão do Município ainda no espaço de uma sociedade capitalista.
4. Retomar o debate sobre a necessária combinação entre luta social e atuação parlamentar.
Os mandatos parlamentares do PT devem ser um instrumento de transformação popular.
5. Recuperar lideranças que se afastaram do PT.
6. Construir uma política de fortalecimento e ampliação dos setoriais, principalmente as
secretarias setoriais de cultura, jurídico, mulheres, juventude, meio-ambiente, combate
ao racismo, educação e LGBTQI+ e vários outros. Os setoriais devem ser espaços vivos de
debate político atraindo a militância e ampliando o debate para toda a estrutura
partidária e a sociedade.
8. ESTADO DE SÃO PAULO E GESTÃO DÓRIA
1. Participar através da bancada estadual e federal e FPA, para acompanhamento cotidiano
e sistemático da gestão Doria. Esse grupo terá a responsabilidade de interagir com
coordenadores dos macros, prefeitos, vereadores, Liderança do PT na Alesp, entidades,
movimentos etc., e preparar periodicamente análises das mais diversas áreas de atuação
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do governo, além de diagnósticos periódicos da situação do governo e do estado. Este
grupo deve ser constituído o mais breve possível de forma a contribuir para as tarefas
partidárias e as eleições de 2020 e preparar para as eleições de 2022.
2. Participar da Frente no Estado de defesa dos direitos, defesa da educação pública em
articulação com estudantes, professores e reitores das universidades estaduais.
3. Criar uma frente no Estado de partidos e movimentos contra a reforma da previdência.
4. Criar em parceria com a fundação Perseu Abramo e bancada estadual um núcleo de
estudos sobre o Estado de São Paulo.
5. Disponibilizar na rede social o conjunto de indicadores por municípios e regiões. Usar as
melhores estratégias de comunicação em rede social para alcançar os melhores
resultados.
6. Nos posicionarmos permanente e publicamente em relação as políticas do governo Dória.
7. Criar uma Frente em defesa das empresas públicas.
8. Atuação nos conselhos a partir dos setoriais.

9. ELEIÇÕES 2020
1. Centralidade na construção das chapas proporcionais, de acordo com as novas regras
que entrarão em vigor na próxima eleição. É fundamental construirmos uma chapa
ampla, com o máximo possível de lideranças sendo candidatas, para atingirmos o
coeficiente eleitoral. Para isso é fundamental nos atentarmos ao perfil do voto e com a
crescente demanda por renovação política pautada nas questões de gênero, geracional
e racial. O foco da constituição da composição para a disputa nas eleições deve ser a
defesa da democracia, que vem sendo solapada, bem como a defesa de políticas públicas
que favoreçam avanços sociais importantes, com inclusão social e fortalecimento da
participação social. Esta pauta deve ser construída coletivamente.
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2. Reforçar o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), com capacidade de acompanhamento e
ajudar na elaboração de políticas públicas e diagnóstico sobre a realidade do município
de Ribeirão Preto. O GTE terá papel central também no acúmulo desde já para as eleições
de 2022, mapeando e ajudando no fortalecimento de novas lideranças com viés eleitoral.
Para isso é preciso um trabalho preliminar, visando as eleições de 2020.
3. Coordenado pelo NÚCLEO DAVID AIDAR e pela Secretária Municipal de Formação,
preparar em conjunto com a FPA, curso de formação para candidatos e candidatas a
vereador.
4. Estabelecer, em conjunto com os macros, metas para participação das eleições de 2020,
a partir do diagnóstico estadual. Tais como:
a. Municípios que teremos candidatos a prefeito;
b. Municípios que participaremos de coligações;
c. Construção das chapas proporcionais, apresentando uma prévia das précandidaturas até novembro de 2019;
d. Metas para eleição de vereadores por Macro.
5. Criar, em conjunto com o Diretório Estadual, condições para oferecer suporte de modo
unificado às candidaturas, tais como apoio jurídico, contábil, em comunicação e para a
construção de programas de governos e plataformas eleitorais.
6. Organizar um conjunto de seminários para atualizar o modo petista de governar.
7. Criar e disponibilizar para o conjunto do Partido um banco de projetos e iniciativas dos
governos democráticos e populares e parlamentares.
8. Estratégia para distribuição do fundo eleitoral.
10. LIBERDADE DE LULA
1. Participar ativamente das atividades previstas pela Direção Nacional na CAMPANHA
LULA LIVRE. Não aceitaremos a tentativa de um isolamento ainda maior do presidente
Lula e a “naturalização” da sua prisão política e continuaremos a luta pela sua liberdade.
Defender o presidente Lula é defender a democracia, o estado de direito e é central para
a recuperação da imagem e defesa do PT.
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a. Ampliação do movimento “Lula Livre” e centralidade total na campanha.
b. Fortalecimento do Comitê Lula Livre Ribeirão estabelecendo um calendário
periódico de mobilização.
c. Associar a campanha pela liberdade de Lula aos retrocessos do governo
Bolsonaro.
d. Denunciar os processos viciados que também motivam a perseguição a
companheiros históricos, como Zé Dirceu, Vaccari e Delúbio.
11. REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Fortalecer a mobilização e criar uma ampla campanha de informação sobre os prejuízos
da reforma da previdência e pela defesa da seguridade social.
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CONTRIBUIÇÃO DO DIÁLOGO E AÇÃO PETISTA – RIBEIRÃO PRETO
1. Recuperação dos Serviços Públicos, com destinação de mais verbas públicas, para o
atendimento de toda a demanda popular. Fim das terceirizações, privatizações e das OS’s
e não às Parcerias Público-Privadas (PPP’s), com a revogação de todos os contratos
vigentes. Abertura de concursos públicos para a reorganização dos serviços e a
convocação imediata de todos os aprovados em concursos. Melhoria das condições de
trabalho, recomposição salarial dos servidores municipais, com ganho real, o que é um
fator de aquecimento da economia local. Plano de carreira com valorização dos
servidores públicos.
2. Luta por mais verbas públicas federais para os serviços públicos em Ribeirão. Combate à
sonegação de impostos, às isenções fiscais e subsídios às grandes empresas, para
aumentar a arrecadação municipal;
3. Redução do IPTU que deve ser fortemente progressivo (isenção dos mais pobres e
desempregados);
4. Fim da terceirização da coleta do lixo, marcada por denúncias de corrupção, com a
retomada do serviço público coletor. Fim da terceirização do tratamento de esgoto.
Suspensão da cobrança das taxas de iluminação pública e esgoto! Nenhuma nova taxa;
5. Mais verbas para a Saúde Pública: aumento do número dos médicos e demais
profissionais da saúde, com capacitação adequada. Mais verbas para medicamentos,
melhoria das unidades de saúde, com reaparelhamento das mesmas, que devem
aumentar em número e em horário de funcionamento. Investimento em programas de
prevenção. Abertura de concurso para agentes de vetores em número suficiente para
combater as epidemias de dengue, zika, chikungunya, e evitar uma epidemia de febre
amarela;
6. Ensino público, gratuito e de qualidade. Aumento do número de vagas. Contratação de
mais professores. Nenhuma criança fora da escola. Aumento do número de creches e préescolas. Por cursos profissionalizantes para os nossos jovens;
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7. Atendimento da demanda de moradia popular. Combate à política de desfavelamento,
com apoio ao movimento de moradia, defendendo que a população em áreas de risco
tenha o direito a uma moradia digna que atenda às suas necessidades, se casa ou
apartamento, respeitando a acessibilidade para pessoas com deficiência. 100% de
saneamento básico;
8. Estatização do Transporte Coletivo para atender as necessidades da população, com
redução no valor das passagens de ônibus, aumento da frota e melhorias das linhas de
ônibus e pelo retorno dos cobradores;
9. Passe livre estudantil, através de lei e sem repasse para o valor da passagem;
10. Política de esporte, lazer e cultura para os trabalhadores e seus filhos, não só para as
elites;
11. Todo apoio à luta pela reforma agrária e ocupações de terra. Combate à monocultura da
cana, com incentivo à produção agrícola familiar, de gêneros de consumo popular.
Proteção ao meio ambiente, em particular do Aquífero Guarani, contra os interesses dos
latifundiários e das multinacionais;
12. Não à ampliação, internacionalização e privatização do Leite Lopes, por um novo
aeroporto;
13. Por um Plano Diretor que priorize os interesses dos trabalhadores e a preservação do
meio ambiente, e não para atender aos interesses das elites;
14. Revogação da Lei das Organizações Sociais, que é um instrumento de destruição dos
serviços públicos e uma via fácil para a corrupção e desvio de função do dinheiro público;
15. Em Ribeirão Preto apresentaremos candidatura própria para prefeito comprometida com
os interesses dos trabalhadores e da maioria da população de nossa cidade, revertendo
toda política de destruição dos serviços públicos impostas pelo Nogueirinha. Buscaremos
construir uma aliança eleitoral com partidos comprometidos com os interesses populares
como PC do B, e o PSOL, o que em nossa cidade exclui o PSB e o PDT.

27 de julho de 2019

27

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

CONTRIBUIÇÃO DA TENDÊNCIA – RS RESSISTÊNCIA SOCIALISTA
CENÁRIO NACIONAL
1. O 7º Congresso Nacional do PT, convocado para novembro de 2019, e uma grande tarefa
de organizar novas estratégias para um Partido que em fevereiro de 2020 celebrará seus
40 anos de vida e segue sendo a principal força de esquerda do Brasil e do nosso
continente.
2. Nessas quatro décadas de fecunda construção, o PT se encontra hoje, mais uma vez,
diante de encruzilhadas que definirão seu futuro como partido. O Partido dos
Trabalhadores e das Trabalhadoras se constituiu, ao nascer, num fato político e cultural
ao mesmo tempo, inovador tanto em relação ao sistema político brasileiro de então
quanto às experiências organizativas da esquerda mundial.
3. A reconstrução da democracia no Brasil é inseparável da trajetória do Partido dos
Trabalhadores.
4. Na sua trajetória até conquistar o governo central, em 2002, o Partido dos Trabalhadores
foi pagando o preço da reprodução, nas condições históricas brasileiras, de crises
identificadas em partidos de origem operária de outros lugares do mundo que definiram
sua estratégia de luta dentro dos marcos da institucionalidade liberal-burguesa.
5. Ao mesmo tempo, vivenciamos no PT o afastamento de nossas bases sociais originais; as
concessões táticas e programáticas na definição das alianças eleitorais; o baixo
investimento na formação de seus quadros militantes a partir dos valores socialistas e
democráticos que defendia. A burocratização e o esvaziamento das instâncias partidárias,
num momento de crise dos movimentos sociais dos trabalhadores, fez com que o peso
das decisões partidárias se deslocasse das lutas sociais para os mandatos parlamentares
e executivos que o Partido conquistava.
6. O fim de um longo período de conciliação de interesses de classe contraditórios em
nossos governos nos encontrou fragilizados e despreparados, para um novo e prolongado
ciclo de lutas. Não só o PT se encontrava enfraquecido. O movimento sindical, os
movimentos sociais, as Igrejas progressistas, também se adequaram àquela estratégia
institucional e foram incapazes, como o PT e os partidos de esquerda, de erguer uma
resistência de massas ao Golpe de 2016, efetiva o suficiente para detê-lo e impedir a
avalanche de derrotas dele decorrentes. A manipulação de amplas massas a partir das
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mentiras veiculadas por comunicadores de massa, Igrejas conservadoras e redes
sociais foi importante não só no processo do golpe como se repetiram, mais
recentemente, na fraude eleitoral de 2018 e na vitória do atual governo.
7. Os resultados das eleições de 2018 no Brasil apontam para a necessidade de observar um
movimento de crescente recrudescimento da política conservadora, pautado em uma
agenda travestida da retórica da moralidade, mas que tem se mostrado uma verdadeira
onda de ataques aos Direitos Humanos. A eleição de Jair Bolsonaro faz parte, portanto,
de uma onda internacional de conservadorismo alimentada por uma estruturada
corrente ideológica autoritária e que nega a política.
CENÁRIO ESTADUAL
1. Desde 1995 o Estado de São Paulo é governado pelo PSDB. São 24 anos de governos
neoliberais, que nunca priorizaram os investimentos em infraestrutura – muito menos
nas políticas sociais. Sem contar os escandalosos esquemas de caixa 2 e corrupção em
diferentes áreas. Durante todos esses anos, o PT foi oposição – com mais ou menos força.
2. A hegemonia tucana, nesses 24 anos de governos neoliberais, com todo apoio da mídia,
maioria no Legislativo, alianças com Ministério Público e Judiciário, sempre foi
particularmente forte em São Paulo.
3. Durante todos esses anos, o PT foi oposição – com mais ou menos força. Em 2002,
contudo, conseguimos levar José Genoíno ao segundo turno. Em 2006, Mercadante fez
31,6% dos votos. Em 2010, alcançou 35,2%. Em 2014, quando nosso candidato a
governador ficou em terceiro lugar, com 18,2% dos votos. Pior ainda em 2018, quando,
sem nitidez programática e política e mesmo com um cenário nacional hiper-polarizado,
nosso candidato obteve apenas 12,6%, nos levando de volta ao patamar de 1986, quando
Suplicy foi votado por apenas. 11% dos paulistas.
ORGANIZAÇÃO DO PT
1. Estamos certos que é possível aqui em Ribeirão Preto uma unidade partidária para a
reconstrução do nosso partido, para reorganizarmos nossas estratégias, rever nossos
erros e realçar nossas virtudes.
2. Reconstruir o PT para esse novo período em Ribeirão Preto só será possível se
conclamarmos o conjunto da nossa militância para independentemente de qualquer
posição anterior, debater os desafios do presente.
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3. Termo como prioridade a campanha pela imediata e incondicional liberdade do expresidente Lula deve ser central para o PT/Ribeirão Preto, pois representa não só a defesa
da inocência do nosso líder maior, mas também a defesa do Estado de Direitos, da
Democracia, do legado dos nossos governos e do PT. Para isso é fundamental ampliar
essa luta, trazendo partidos, entidades e movimentos sociais do campo e da cidade, que
compreenderam seu significado e principalmente fazendo essa disputa na sociedade,
conversando diretamente com a população, sobretudo os trabalhadores.
4. Precisamos retomar com prioridade a formação política. Necessitamos de direções
coletivas, com nossos quadros mais preparados e dinâmicos, em todos os níveis.
5. O PT deverá dar o peso necessário à luta eleitoral, mas se focará com igual ou mais força
na organização de núcleos de base e na luta por moradia digna e acessível, luta pela terra,
pela educação, pela saúde e pela cidade sustentável.
6. A reorganização do Partido aqui em Ribeirão passa também por nos posicionar na
vanguarda das lutas pelas liberdades democráticas, pelos direitos humanos, raciais, das
mulheres, do movimento LGBTI, da juventude, pelos direitos sexuais e reprodutivos, pelo
internacionalismo, pela soberania nacional, pela igualdade social.
7. Compreender essas novas formas de comunicação e interação das redes sociais; preparar
a militância do nosso município, incentivando e dando suporte ao desenvolvimento da
plataforma Rede PT.
8. O resgate da cultura do Socialismo Democrático deve nos guiar na construção de um
Partido dos Trabalhadores que dê conta de se reconectar com sua base social,
compreendendo as transformações vivenciadas, para continuar sendo o instrumento de
luta da classe trabalhadora.
9. Ribeirão Preto apresentará uma candidatura própria para prefeito comprometida com os
interesses dos trabalhadores e da maioria da população de nossa cidade, revertendo a
política de destruição dos serviços públicos imposta no Nogueirinha. Buscaremos
constituir uma aliança eleitoral com os partidos comprometidos com os interesses
populares como o PCdoB, PSOL, PCB, PSTU, PCO, UP e ficando excluído de nossa cidade a
coligação com PSB e PDT.
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Ribeirão Preto, 27 de julho de 2019.

Representante da Resistência Socialista de Ribeirão Preto
Renata Leite

Representante do Diálogo e Ação Petista de Ribeirão Preto
Mauro de Castro Freitas

Representante da CNB – Construindo um Novo Brasil de Ribeirão Preto
José Alfredo Carvalho
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