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PT encerra congresso com defesa do financiamento público de
campanhas políticas
04/09/2011 - 18h17

Política

Stênio Ribeiro
Repórter da Agência Brasil

Brasília – O PT convocou hoje (4) a militância do partido para um trabalho de convencimento dos
parlamentares, em geral, da necessidade de uma reforma política que inclua o voto em lista, com indicação
prévia dos candidatos, e o financiamento de campanha com recursos públicos.

De acordo com a resolução política extraída do 4º Congresso Nacional do PT, que terminou neste domingo, o
objetivo é acabar com o financiamento privado em campanhas políticas e com suas “nefastas consequências”.
Com o financiamento público, o PT acredita que haverá melhor correlação de forças políticas nas eleições e,
consequentemente, “consolidação da hegemonia” do partido no país.

A meta do PT para as eleições municipais do ano que vem é fazer o maior número possível de prefeitos e
vereadores, embora admita coligações com os partidos da base de apoio ao governo federal. Para tanto, o
Partido dos Trabalhadores reaviva algumas de suas tradicionais bandeiras, como a redução da jornada de
trabalho, sem redução do salário, e o combate ao trabalho escravo.

A longa resolução política divulgada hoje inclui, em 24 páginas, comentários sobre o governo do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e análises sobre as dificuldades econômicas e financeiras no Brasil e no
mundo e defende apoio incondicional à presidenta Dilma Rousseff.

O PT defende ainda a luta por um sistema de saúde público, universal e de qualidade, que possa contar com
novas fontes de financiamento, e a luta pela universalização e ampliação da educação, da creche e da pós-
graduação, com destaque  para o fortalecimento da educação pública em todos os níveis.
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