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Por um projeto de esquerda para o Brasil: reformas        

estruturais e revolução brasileira! 

“Que importa onde a morte nos irá surpreender!                                                           
Que ela seja bem-vinda, desde que nosso grito de guerra seja ouvido,                          

que uma outra mão se estenda para empunhar nossas armas e que outros 
homens se levantem para entoar cantos fúnebres em meio ao crepitar das 

metralhadoras e novos gritos de guerra e de vitória!”                       
Che 

   

  A situação que vivemos no Brasil tem relação com a disputa do poder político,     

econômico, social e ideológico no mundo, hegemonizado pelo sistema financeiro mundial.      

O governo ilegítimo de Temer, que tem apenas 5% de aprovação, com Henrique Meireles,      

representante dos banqueiros, à frente e seus seguidores no congresso e nos estados,        

continua impondo uma neocolonização e escravização do trabalho e da vida, retirando direitos    

históricos elementares e entregando o que ainda resta de riquezas naturais e patrimônio      

público.   

  Desmonte brutal dos serviços públicos com a terceirização total e congelamento de 

investimentos e gastos sociais por 20 anos, ataque frontal aos direitos trabalhistas, com a    

prevalência do negociado sobre o legislado para prejudicar, o que ameaça de morte os         

direitos mínimos assegurados na constituição e demais leis e compromete a existência dos 

sindicatos e da justiça do trabalho;  contrarreforma da previdência, que acaba com a saúde, 

previdência e assistência social; plano de demissão voluntária  e desemprego na marca dos 

13 milhões de pessoas desempregadas, além das subempregadas e submetidas ao trabalho 

escravo.  

  As batalhas travadas em 2016 e as importantes manifestações de 08, 15 e 31 de 

março contribuíram para o fortalecimento da luta, culminando com o 28 de abril, a maior Greve 

Geral já realizada no país e o Ocupa Brasília, com mais de 120 mil lutadores e lutadoras     

ocupando a Esplanada dos Ministérios e enfrentando o maior aparato de violência já utilizado 

pelo Estado contra uma manifestação.   



  É preciso envolver a sociedade com atos ainda mais fortes, mostrar à população o 

que está em jogo, onde estão às raízes dos problemas e quais são as alternativas, que pas-

sam necessariamente pela conscientização, mobilização e luta popular nas diversas frentes. 

Estamos enfrentando uma guerra e precisamos dizer que a experiência de conciliação de 

classe imposta pelo petismo transformou-se num fracasso histórico, mas que a história não 

morreu e o socialismo é possível, urgente e necessário. 

  É preciso exercer a democracia direta, garantindo a participação do povo não ape-

nas no período eleitoral. Plebiscito, referendo, projetos de iniciativa popular são mecanismos 

que dão o poder decisório em questões importantes para o país. Outros mecanismos como 

conselhos e assembleias populares, orçamento participativo e transparência na aplicação das 

verbas públicas precisam ser garantidos. É preciso retomar o debate e a defesa de uma As-

sembleia Nacional Constituinte Exclusiva. 

 

Por um programa de     

reformas  estruturais                         

nos marcos da             

Revolução  Brasileira 
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  As reações do povo estão em curso e é preciso que aconteçam de forma            

organizada. É preciso construir uma real alternativa de poder, com um programa radical de 

reformas estruturais em favor do povo: lutar pela reforma do sistema bancário e contra a     

política de exportação vinculada às multinacionais que expropriam nossas riquezas; pela      

reforma do sistema penal, política de pleno emprego, da recuperação do SUS e de um        

sistema educacional contrário à sua mercantilização; pela auditoria da dívida, com               

participação popular; reforma agrária, demarcação das terras indígenas, pela produção dos 

alimentos saudáveis, com investimentos na agricultura familiar que alimenta as cidades e não 

no agronegócio, com garantia de moradia digna para todos os trabalhadores e trabalhadoras 

do campo e da cidade; uma política real de distribuição das riquezas para acabar com as 

imensas desigualdades sociais; colocar na pauta o fim do monopólio dos meios de              

comunicação, taxação das grandes fortunas, barrar os projetos de lei e propostas de emendas 

constitucionais que retiram direitos e anular as que foram aprovadas; transformar o atual      

sistema político visando a soberania popular, com democracia direta, expulsando os corruptos 

e corruptores (cerca de 70% do parlamento). As políticas públicas precisam estar ligadas ao 

programa de reformas estruturais que caminhem na linha da revolução brasileira.  

  É preciso estancar o pagamento da dívida pública ilegítima e garantir trabalho   

digno para os cerca de 22 milhões de desempregados e subempregados. Que os ricos         

paguem impostos, acabando com os investimentos, isenções, desonerações e anistia fiscal 

para os poderosos e com os absurdos subsídios e outros mecanismos de transferência de   

recursos públicos para multinacionais, grandes empresários, bancos. 



  Nos processos eleitorais, para além de eleger parlamentares e executivos o PSOL 

tem como objetivo contribuir com o avanço da consciência do povo. Embora saibamos dos    

interesses que movem as elites e seus representantes no congresso nacional e nos governos e 

do quanto estão determinados a continuarem, impondo regras eleitorais que lhes beneficiem e 

até prorrogando seus próprios mandatos para além de 2018, caso corram algum risco;           

entendemos que o PSOL deve assumir seu papel e apresentar-se não só na disputa eleitoral, 

definindo logo seu candidato ou candidata à presidência, mas participando das lutas e          

manifestações populares com cara própria, defendendo suas posições, buscando contribuir   

para  unificação da esquerda brasileira numa perspectiva socialista e não diluindo-se na Frente 

Povo Sem Medo, que tem como aliada prioritária a Frente Brasil Popular, que opera na lógica 

eleitoral de 2018, criando falsas ilusões e fortalecendo o projeto ptucano. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Para tanto, defendemos uma Frente de Esquerda, precedido de Encontros          

Estaduais com ampla participação da militância. E a convocação de um Encontro Nacional   

para a definição de uma linha e de um discurso que faça a diferença, explicite a raiz dos       

problemas que a população enfrenta, vinculando-os ao sistema dominante, divulgue a         

perspectiva socialista e elabore um programa de governo que aborde a formação social        

brasileira, com ênfase na real integração social de todos os brasileiros e brasileiras, que        

coloque a necessidade de se romper com a divisão racial e de gênero do trabalho, com a     

dependência e subordinação ao imperialismo, com a maior corrupção que existe (Sistema da 

Dívida). Um programa que valorize a nossa diversidade, combata o preconceito, a opressão, a 

xenofobia, a intolerância religiosa, o racismo, a homofobia. Um programa que contribua para o 

fortalecimento da esquerda, organização do povo e não entre na lógica eleitoreira da            

burguesia.  Uma Frente de Esquerda com partidos que lutam contra o sistema capitalista,      

como o PSTU e o PCB e com movimentos sociais que não se deixaram cooptar e combatem a      

conciliação de classes.   

  A conformação da Frente de Esquerda e a definição da candidatura do PSOL são 

fundamentais nessa conjuntura em que a burguesia, com amplo apoio dos meios de             

comunicação, já ensaia diversos nomes para o processo eleitoral e cogita a mudança de       

regime político, de forma a garantir seus privilégios; enquanto a imprensa burguesa cumpre o 

seu papel miserável de apoio ao processo destrutivo do Estado e da infraestrutura brasileira, 

mesmo que em determinados momentos trate em seus jornais sobre a fragilidade do           

Congresso Nacional e do presidente da república, mergulhados em casos de corrupção. 



  Entendemos que para defender um Programa de Esquerda, numa frente             

combativa, numa perspectiva socialista para Nossa América, necessitamos de um candidato 

ou candidata que tenha compromisso inquestionável com a luta do povo brasileiro e              

latino-americano por uma Pátria Livre.  

  Portanto, como pré-candidato à presidência da  república, apoiamos o camarada 

Nildo Ouriques, por sua militância de décadas em correntes políticas da esquerda                 

revolucionária brasileira. Por ter dado continuidade à luta nesse  período de reorganização da 

esquerda, como militante independente, debatendo em escolas, universidades, organizações 

sindicais e populares pelo Brasil afora e em outros países, sempre pela  esquerda, de forma 

coerente, transparente e contundente. Por sua capacidade de apresentação e defesa do      

programa junto à sociedade e pelo seu compromisso histórico com a revolução brasileira e a 

luta latino-americana por uma Pátria Livre.  

 

"Os camponeses nos ensinaram sua sabedoria                                 

e nós lhes  ensinamos nosso sentido de rebeldia, pois não há        

governo revolucionário, se não fizer a reforma agrária,                             

como primeira medida".                      

Che 

 

Conheça um pouco mais sobre Nildo Ouriques, acessando: 

https://nildouriques.blogspot.com.br 

http://www.iela.ufsc.br 


