
Nota do Partido Socialismo e Liberdade 

No último dia 16 foi dada a largada para etapa decisiva do processo eleitoral de 2018. Nesse 

mesmo dia, participamos do debate promovido pela retransmissora da TV Bandeirantes em 

nosso Estado. Chegou a hora de nossa campanha ganhar as ruas e as redes, e a direção do 

Partido Socialismo e Liberdade na Bahia vem a público convocar a sua militância para essa 

batalha.  

Reafirmamos que nossa luta, em primeiro lugar, se dará contra os golpistas baianos, ansiosos 

por retornar ao governo para sacrificar direitos da classe trabalhadora em troca da 

manutenção dos seus privilégios. Nosso compromisso com o povo é reencantar corações e 

mentes para um projeto de esquerda que aponte novos horizontes e que saiba caminhar longe 

das armadilhas das alianças com os inimigos. 

O PSOL-BA reafirma seu alinhamento com a política nacional de nosso partido e a candidatura 

de Guilherme Boulos e Sonia Guajajara, tendo como cerne de nossa atuação o enfrentamento 

ao Golpe e seus prepostos locais que infligiram ao nosso povo derrotas significativas como as 

reformas de Temer. Mantemos nosso compromisso na luta pela Democracia, que nunca foi 

plenamente implementada no Brasil e que tem como símbolo da mais recente ruptura a prisão 

e possível impedimento de Lula, o principal candidato segundo as pesquisas. 

Mesmo enxergando os elementos da conjuntura nacional não nos negamos em apresentar as 

contradições apontadas pela política de coalizão dos governos petistas, na Bahia expressas 

pelo governo de Rui Costa, que mantém-se hoje a frente do governo do estado em uma ampla 

coalizão de partidos de esquerda, do centro e da direita e (estes últimos) rivalizam como novos 

núcleos de poder político em nosso estado. Esta é a principal contradição no arco político do 

atual governo. Entretanto, afirmamos que há distinção entre este e o campo identificado com 

a liderança de Geddel, ACM Neto e José Ronaldo. Logo, não podemos desconsiderar a 

rearticulação de uma direita comprometida com a agenda ultra-neoliberal alinhada a Michel 

Temer e os partidos articuladores do golpe (DEM, PSDB e PMDB) pois representam, em nível 

nacional e na Bahia, nossos principais adversários. 

 

Seguimos, sem medo de mudar a Bahia, com Marcos e Dona Mira, Fábio e Bernadete 

 

Marielle Vive! 

Lula Livre! 

 

 

Salvador-BA, 20 de Agosto de 2018 - Executiva Estadual do PSOL-BA Coordenação de 

Campanha Majoritária 


