MANIFESTO DE PRÉ-CANDIDATURA
PAULO BUFALO DEPUTADO ESTADUAL – PSOL
Ocupar a assembléia legislativa em defesa de
direitos e da democracia

institucionais. Por isso convidamos você para se
somar a nós na construção de uma pré-candidatura a
deputado estadual que tem coragem e está à altura
desse desafio. #VamosComPauloBufalo!

As eleições deste ano ocorrem no momento
em que o Brasil enfrenta uma grave crise social,
econômica, política e de valores. A própria
democracia está sendo atacada. As elites e seu
governo, o Congresso Nacional e a mídia utilizam o
discurso do combate à corrupção para protegerem
seus próprios interesses e jogarem, mais uma vez, a
conta da crise nas costas do povo.
O golpe em 2016 não foi apenas para derrubar
o frágil governo Dilma. Foi contra o povo e o país!
Acelerou o ataque aos direitos trabalhistas e o
desmonte da previdência pública e de políticas
sociais, congelou investimentos públicos e decretou
a subordinação total da economia brasileira ao
grande capital financeiro internacional.
Também fez crescer a ofensiva aos direitos
humanos dos LGBTs, dos negros, das mulheres e dos
povos indígenas e a violência cotidiana que atinge as
periferias e os movimentos sociais e vitima a
juventude negra e as lideranças populares, com
execuções políticas criminosas como a que nos tirou
a companheira Marielle Franco, vereadora do Rio de
Janeiro, e o companheiro Anderson.
Enquanto repetem: “todos são iguais perante
a Lei!”, a realidade mostra que as instituições do
Estado brasileiro, sobretudo o Judiciário, protegem
as elites, seus políticos e esquemas de corrupção,
enquanto aceleram processos e punem os lutadores
sociais, mesmo sem provas, pra que não ousem mais
chegarem perto da “Casa Grande”.
O PSDB, que governa São Paulo há três
décadas, é um dos mais beneficiados por esta
postura, com agravante de que a Assembléia
Legislativa, que deveria elaborar leis, organizar e
encaminhar as demandas sociais e fiscalizar o
governo, reduziu-se a um puxadinho do Palácio de
Alckmin.
Para combatermos esta situação e resistirmos
na defesa da democracia e dos direitos sociais é
fundamental ocuparmos as ruas e os espaços

Construir uma
socialista ao golpe

alternativa

popular

e

O PSOL tem se constituído como uma
alternativa popular de esquerda. Estivemos na linha
de frente contra o golpe e as reformas do Governo
Temer, sem deixar de apontar os graves equívocos
dos governos petistas e das ilusões da conciliação
com aqueles que sempre espoliaram a classe que
vive do trabalho e a natureza. Nossos deputados são
referências de luta por melhores condições de vida e
na defesa dos direitos humanos, da soberania e da
biodiversidade do Brasil.
Esta atuação soma-se à presença nas
principais frentes de lutas sociais, como na Frente
POVO SEM MEDO, cuja construção e alianças com
movimentos que a compõem, permitiram ao PSOL
apresentar as pré-candidaturas à presidência do líder
popular Guilherme Boulos e à vice, da liderança
indígena, Sônia Guajajara.
Acreditamos que outro mundo é possível! Que
não destrua o meio ambiente, que respeite a
sabedoria popular e que priorize o desenvolvimento
social e humano inclusivo, com um projeto capaz de
garantir vida digna àqueles que sempre foram
explorados para garantia da acumulação capitalista.

Enfrentar os tucanos em São Paulo
O Estado de São Paulo simboliza a diversidade
e as contradições da sociedade. Expoente da
industrialização tardia e excludente do Brasil no
século passado foi e segue como destino de pessoas

de todo o país e de vários países em busca de
melhores condições de vida.
Se por um lado aqui nasceram grandes lutas
populares que marcaram a história, como a greve
geral de 1917, as grandes mobilizações sindicais nos
anos 1970 e 1980, os movimentos por moradia,
contra a carestia, entre tantos outros, também é
aqui que a elite econômica e o conservadorismo se
mostram com toda sua força. São Paulo foi palco do
levante oligarca de 1932. Aqui está a FIESP com seus
patos e sapos. Aqui há forte presença do
agronegócio predatório e das grandes transações no
cassino financeiro, nas cotações da Bovespa.
Aqui também o ninho tucano patrocina os
interesses neoliberais e antipopulares com:
sucateamento da educação, venda do patrimônio do
povo paulista, privatizações de serviços e políticas
sociais, abandono dos servidores, encarceramento e
extermínio da juventude pobre e negra, extrema
violência policial nas periferias e brutal repressão
contra quem ouse lutar.
Seguros pela seletividade da justiça, os
tucanos estão envolvidos em escândalos de
corrupção, como do metrô, rodoanel, Alstom, da
merenda escolar, entre tantos outros abafados e
engavetados. Frente a isso a Assembléia Legislativa
abriu mão de suas prerrogativas e se tornou mera
homologadora dos descalabros do PSDB. Nenhum
pedido de investigação ou CPI foi seriamente levado
adiante.
As cidades paulistas são tratadas com total
desrespeito pelo governo que as mantém de “pires
nas mãos pra pedirem bênçãos aos tucanos”.
Campinas e a Região Metropolitana vivem esta
realidade e nossos deputados estaduais são
totalmente omissos.
Para enfrentar estes desmandos do governo
estadual, o PSOL apresentou as pré-candidaturas da
Professora Lisete Arelaro à governadora e de
Maurício Costa para vice.

Por um mandato na Assembléia à altura
dos desafios do nosso tempo
Precisamos construir mais trincheiras dos
lutadores e lutadoras sociais na Assembléia

Legislativa de SP. Espaços de enfrentamento às
políticas anti-povo, promovidas pelo PSDB e seus
aliados.
Paulo Bufalo tem todas as condições de ser
essa voz! Professor de escola pública do Centro
Paula Souza, engenheiro e mestre em educação,
atua na defesa da educação pública de qualidade
social. Militante desde sua adolescência participou
de pastorais sociais e de lutas por reforma agrária e
moradia na região de Campinas. Teve destacada
atuação no movimento em defesa dos direitos
humanos de crianças e adolescentes e foi diretor
sindical regional de sua categoria.
Sua trajetória o levou a ser eleito três vezes
vereador em Campinas, e seus mandatos foram
referência de combatividade, fiscalização rigorosa
do Poder Executivo e apoio decidido aos
movimentos populares de educação, saúde, cultura
e assistência social.
Nos mandatos atuou na consolidação do
Fórum Municipal de Educação Infantil, denunciou
funcionários fantasmas da Prefeitura e contratos
superfaturados como da merenda escolar. Foi autor
de leis importantes como a regulamentação das
feiras de artesanato; o banimento do produto
cancerígeno Amianto; e a proibição de rodeios e
outros eventos perigosos e que causam maus tratos
aos animais.
Paulo Bufalo é um reconhecido dirigente no
PSOL. Foi candidato a prefeito em 2008 e a
governador em 2010, e continua sendo uma das
principais lideranças políticas em Campinas, mesmo
sem exercer mandato atualmente.
Assim, com orgulho, apresentamos sua précandidatura a deputado estadual. Por seu histórico,
por sua experiência parlamentar e política e,
principalmente, por seu compromisso com as lutas
populares e os interesses da classe que vive do
trabalho. #VamosComPauloBufalo!

