Resolução Política
Reunido em Belo Horizonte, no dia 6 de fevereiro de 2015, nas comemorações
dos 35 anos do Partido dos Trabalhadores, o Diretório Nacional resolve:
Expressar ampla solidariedade e defender o governo da presidenta Dilma
contra os ataques da oposição de direita.
Condenar a ofensiva e denunciar as tentativas daqueles que investem contra a
Petrobrás, pois, a pretexto de denunciar a corrupção que sempre combatemos,
pretendem, na verdade, revogar o regime de partilha no pré-sal, destruir a política
de conteúdo nacional e, inclusive, privatizar a empresa. É nosso dever fortalecer a
Petrobrás e valorizar seus trabalhadores. É nossa tarefa também defender a
democracia e as conquistas do povo, denunciar as tentativas de desqualificar a
atividade política e de criminalizar o PT.
Reafirmar o posicionamento adotado em Fortaleza em dezembro último, de apoiar
as investigações em curso sobre a corrupção na Petrobrás e exigir que elas sejam
conduzidas rigorosamente dentro dos marcos legais e não se prestem a ser
instrumentalizadas, de forma fraudulenta, por objetivos partidários.
O PT reafirma a disposição firme e inabalável de apoiar o combate à corrupção.
Qualquer filiado que tiver, de forma comprovada, participado de corrupção, deve
ser expulso.
Conclamar a militância a contribuir para a criação de uma articulação
permanente de partidos, organizações, entidades – uma força política capaz de

ampliar nossa governabilidade para além do Parlamento e de criar condições
para realizar reformas estruturais no País;
Reforçar as campanhas pela reforma política e pela democratização da mídia.
Frente ao permanente flerte com o golpismo daquelas elites que não conseguem
vencer e nem convencer pelas ideias, o PT deve tomar a iniciativa de propor a
unificação das propostas democráticas pela reforma política e construir uma
ampla mobilização social para formar em torno da reforma política democrática
uma vontade majoritária na sociedade. Partindo da proibição do financiamento
empresarial e da garantia do financiamento público, buscaremos construir uma
plataforma unitária na qual seja incorporada o voto em lista preordenada e
paritária em termos de gênero. Além disso, o DN apoia a declaração de
inconstitucionalidade do financiamento empresarial às campanhas eleitorais em
curso no Supremo Tribunal Federal.
Apoiar a engajar a militância em mobilizações sociais, a exemplo das jornadas
convocadas pela CUT e na organização do 1o. de Maio;
Propor ao governo que dê continuidade ao debate com o movimento sindical
e popular, no sentido de impedir que medidas necessárias de ajuste incidam
sobre direitos conquistados – tal como a presidenta Dilma assegurou na
campanha e em seu mais recente pronunciamento. Nesse sentido, é necessário
formalizar o processo de diálogo tripartite entre governo, partido e movimento
sindical e popular, principalmente no que se refere às Medidas 664 e 665, bem
como a definição de uma agenda comum pelas reformas democráticopopulares;
Recolocar na ordem do dia a necessidade de aprovar a criação de um imposto
sobre grandes fortunas;
Incentivar o debate sobre a necessidade de buscar novas fontes de receita
para financiar projetos sociais e investimentos em infraestrutura, o que implica

reformar o atual sistema tributário -- desigual, injusto e regressivo, pois grava a
produção, os salários e o consumo popular, ao passo que poupa a riqueza, o
patrimônio e a especulação;
Preparar o partido para a disputa das eleições municipais de 2016, recuperando
a importância de difundir o modo petista de governar;
Convocar o conjunto da militância a engajar-se nos debates do 5o. Congresso,
que será também aberto à participação de simpatizantes. O PT só ganha
sentido se ele for expressão de suas bases, que devem ser ouvidas sempre para
decidir os rumos do partido.
Por fim, no curso desta celebração histórica do nosso 35o. aniversário, saudamos
o heroísmo do povo cubano que, por sua resistência, começa a quebrar o
bloqueio imposto durante décadas pelo imperialismo. Saudamos também a
vitória do novo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, do Syriza, derrotando
a política de austeridade fiscal, a quem desejamos êxito em sua batalha contra
as políticas neoliberais que vêm revogando direitos e promovendo recessão e
desemprego na Europa. Congratulamo-nos, ainda, com o presidente da Bolívia,
Evo Morales, que há pouco iniciou seu novo mandato presidencial – conosco
irmanado na luta internacionalista, especialmente na integração latinoamericana e caribenha.
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