Resolução DR – PT/RS Nº035/2014
FRENTE DE ESQUERDA EM DEFESA DA DEMOCRACIA
O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sempre teve papel protagonista nas lutas mais
gerais, nunca se afastou dos seus objetivos de construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Nesta conjuntura lutamos por um conjunto de Reformas, como a Política/Plebiscito/Referendo e por
uma Constituinte Exclusiva.
A direita e demais representantes do capital financeiro nacional e internacional, negam-se a
reconhecer o resultado democrático das urnas, abrindo o que promete ser um terceiro e longo turno
da disputa. Ao mesmo tempo que promove atos pelo impeachment e até mesmo pela volta da
ditadura militar – numa tentativa de golpe - os setores derrotados nas eleições lançam mãos dos
mais diversos instrumentos para tentar impor seu programa de governo à presidenta Dilma.
Considerando o papel do PT neste processo, de defesa do Governo Dilma, será de fundamental
importância constituir uma Frente de Esquerda em defesa da democracia e das reformas necessárias
para o Brasil. Para isso precisamos propor aos partidos e movimentos sociais do campo democrático
popular, e todos e todas que estejam dispostos a fazer a defesa da democracia, um instrumento que
nos unifique nesta conjuntura.
Considerando que no dia 04 de dezembro 2014, haverá em Porto Alegre um ato promovido pelo
movimento sindical/ popular e todos os partidos do campo democrático popular em defesa das
reformas e da democracia, e que aprovação dessa resolução é parte desse processo, estamos
orientando que os nossos diretórios municipais organizem ações preparatórias de debates locais e de
mobilização para essa atividade.
Dessa forma, estamos propondo ao Diretório Estadual do PT/RS, reunido hoje dia 22 de novembro
de 2014, que aprecie, e aprove essa resolução de constituição de uma Frente Ampla de Esquerda
formada por partidos e movimentos sociais.
A presente resolução foi aprovada por unanimidade pelo Diretório Estadual do PT/RS.
Porto Alegre, 22 de Novembro de 2014
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