O Povo Venceu .Viva Lula !

A vitória de Lula no dia 29 de outubro significa que o povo brasileiro teve a
oportunidade de escolher entre dois projetos que governaram o Brasil nos últimos 12
anos.
O primeiro projeto, o de Alckmin, que é continuidade do projeto do governo FHC
(PSDB E PFL) que realizou as privatizações, aumentou a divida pública, aumentou a
exclusão social, aumentou o desemprego, praticou as maiores taxas de juros do
planeta, destruiu o mercado interno e impediu a instalação das CPI´S para apurar as
denúncias do PROER, compra de votos para a reeleição de F.H.C, privatização da Vale
do Rio Doce, da TELEMAR, Caixa 2 , Eduardo Jorge e etc.
O Segundo projeto é o de Lula, do PT e dos partidos aliados que aumentou o salário
mínimo, iniciou o processo de recuperação da infra – estrutura de transportes,
recuperou as empresas públicas e a capacidade do Estado Brasileiro em investir e
regular as atividades de habitação, saneamento, geração de energia, telefonia e etc, e
apoiou com incentivos fiscais setores estratégicos da economia nacional, aumentou a
oferta de empregos e investigou todas as denúncias de corrupção com total
imparcialidade.
O cenário da realização das eleições de 2002 foi muito diferente de 2006, quando
grande parte da elite brasileira apostou na vitória de Lula na esperança de conter os
arroubos "populistas e demagógicos do PT e dos setores de esquerda da Frente
Popular", esta estratégia teve um relativo sucesso visto que os setores estratégicos na
condução da política econômica foram entregues a fieis seguidores da cartilha do
consenso do Washington e do neoliberalismo como os senhores : Henrique Meirelles,
Marcos Lisboa, Murilo Portugal, entre outros.
A partir da denominada crise do "mensalão" que alvejou setores expressivos da base
aliada e do próprio PT, grande parte da elite brasileira aliada aos Grandes meios de
comunicação,chegaram à conclusão que o Governo Lula estava acabado e resolveram
apostar toda a sua fichas em voltar ao centro do poder com um candidato
assumidamente neoliberal e conservador e utilizando como estratégia de " campanha"
o desgaste constante da imagem do
governo e do Presidente LULA através de
denuncias de corrupção sem a preocupação em comprovar a sua veracidade. O
candidato escolhido para cumprir o papel do Anti – Lula e do Anti – Povo foi o Geraldo
Alckmin, Ex – Governador de São Paulo.
Em vista da política adotada pelos setores conservadores, só restou ao governo Lula e
aos partidos de esquerda em apelar para mobilização social dos que efetivamente
foram os maiores beneficiários da ação do governo Lula que foram os setores
populares, assim como incentivou a esquerda a retomar o debate ideológico e
programático com o PSDB, um exemplo disto
foi à discussão das privatizações
realizadas pelo governo F.H.C no segundo turno da eleição presidencial, debate que

ficou ausente no primeiro turno da eleição de 2006, assim como no 1 e 2 turnos das
eleições de 2002.
Este quadro de polarização política provocada pelos setores conservadores, fizeram
que o discurso e o programa apresentado pelo candidato LULA fosse mais à esquerda
do que o de 2002 e favorecendo a população a distinção clara entre o programa do PT
e da Frente Popular do proposto pelo PSDB/PFL.
A população que votou Lula disse sim a continuidade dos seus programas sociais e das
políticas publicas inclusivas, mas também disse um sonoro "não" aos programas
neoliberais e privatizantes que geraram: juros altos, desemprego, exclusão social e
precarização dos serviços públicos essenciais.
É importante ressaltar que a expressiva vitória do PT e do PSB no Nordeste derrotando
tradicionais oligarquias políticas e familiares, é um inicio de um processo de libertação
de amplas camadas da população do clientelismo político do PFL, PMDB e PSDB,
representados por ACM e Paulo Souto na Bahia, Tarso Jerissati no Ceara ,
Garibaldi Alves no Rio Grande do Norte, Mendonça Filho e Marco Maciel em
Pernambuco e Roseana Sarney no Maranhão.
Lula, venceu apesar da oposição da mídia e de grande parte da elite brasileira porque
conseguiu apresentar um programa de governo que atendesse as perspectivas dos
setores mais pobres da população brasileira, Lula venceu porque demarcou as
diferenças entre o seu projeto de Brasil e o projeto neoliberal dos tucanos e finalmente
Lula venceu porque apostou na força do povo brasileiro.
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