
Ao: Partido dos Trabalhadores

       Diretório Estadual de Pernambuco

       att Sr. Glaucus José de Lima 

       att Cristiane da Silva Barbosa (Presidente do PT Limoeiro)

 Ao: Sr. Juiz Eleitoral 24 Zona – Limoeiro-PE

       Dr. Enrico Duarte da Costa Oliveira 

Solicito minha desfiliação do Partido dos Trabalhadores sob os seguintes aspectos a

seguir apresentados e justificados:

 

Busco a atuação política na sociedade em que me insiro de forma pacífica, democrática e dinâmica.

Encontrei  no Partido dos Trabalhadores este perfil de vivência política. Ao longo de quase três

décadas  acompanhando  a  dinâmica  deste  partido  só  pude  reafirmar  esta  percepção  inicial.

Ausentando-me porém de militâncias efetivas por pouco mais de 10(dez) anos, após um hiato de

minhas primeiras atividades partidárias (1989-1994), em 2010 busquei reaproximação com o PT,

buscando contribuir ao debate da construção partidária municipal, estadual e nacional. 

Há 5(cinco) anos insiro percepções políticas em meu convívio social, residencial, profissional, seja

de  modo presencial  ou internético,  midiático.  Fiz  intransigente  defesa do  Governo Dilma,  luta

incansável contra o que interpreto como Golpe em 2016, sustento pautas políticas de respeito e

defesa das diversidades sociais, democracia ampla, soberania nacional brasileira, repúdio à lógicas

fascistas de poder e tenho adesão à campanha internacional Lula Livre; interpreto,  assim como

dezenas de analistas sociais que os Governos do PT com Lula e Dilma alavancaram a economia

brasileira a índices nunca alcançados, bem como uma atenção ampla do Estado foi posta à camadas

da  população antes  ignoradas  pelas  gestões  anteriores,  alcançando êxitos.  E esses  êxitos  foram

razões  (infelizmente)  de  mobilização de  setores  mais  aristocráticos  da população brasileira  pra

traçarem  uma  verdadeira  cruzada  contra  o  PT  e  seus  projetos  de  governos,  bem  como  suas

lideranças e membros -  Interpreto,  assim como a sociologia brasileira contemporânea,  com voz

principal ao Dr. Jessé Souza, que é perfil da elite econômica brasileira, acompanhado por amplos

setores da classe média, uma ojeriza às camadas populares do Brasil, insistindo em lega-las a uma

situação  de  perene  penúria  econômica,  educacional  e  cultural  (SOUZA,  Jessé  A ELITE  DO

ATRASO, DA ESCRAVIDÃO À LAVA-JATO – Leia, 2017). Daí uma apregoação de claro ódio ao



PT que  notadamente  atuou  em  favorecimento  das  camadas  da  população  mais  desfavorecidas

historicamente do Brasil.

O Partido dos Trabalhadores  na cidade de Limoeiro,  há mais de 10(dez) anos ao menos,  não

desenvolve atividades partidárias ordinárias ao conjunto amplo de seus filiados; havendo apenas

algumas reuniões  de membros do partido  em períodos eleitorais  para acerto  de atividades  de

campanha, atividades estas de modesta abrangência e reuniões estas restritas a um ciclo reduzido

de membros do Partido, situações em que minha pessoa sempre esteve excluída de participação.

Outrossim  ao  ostracismo  do  Partido  dos  Trabalhadores  enquanto  instância  partidária  em

Limoeiro, pus-me confiante à legenda e em sua restruturação na cidade. Ao cabo de alguns anos de

pessoais debates e militâncias em prol da defesa da legenda no município de Limoeiro, mais uma

vez, agora em 2019 há um surgimento de configuração de restrutura do PT na cidade e que não

contempla  minhas  propostas  nem  se  passa  à  esculta  de  minha  pessoa  como  atuante

cidadão/militante político defensor das causas de esquerda e com referência no PT.

Entendendo que não congrego com o conjunto das praticas partidárias desenvolvidas por este

partido político em meu município, peço desfiliação.
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