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Mais uma vez, venho através desse blog, relatar algumas experiências que 
vivenciei com alguns parlamentares, mais precisamente a deputada Alice 
Portugal e o Dep. Javier Alfaia. Durante 14 anos da minha vida, eu os apoiei 
seriamente. Acreditava que ambos tinham um projeto para melhorar  as vidas 
das pessoas. Pura mentira, pois acabei descobrindo que o que eles 
queriam  era , apenas, melhorar a vida deles e dos seus. 
  
Na última eleição, levei a senhora deputada para conhecer de perto a realidade 
social de alguns bairros da periferia de Salvador. Ela entrou em casa de 
pessoas humildes, conversou com elas e chegou até a receber consultas 
espirituais. A mesma deputada se comprometeu, caso ganhasse as eleições, 
a  atender alguns pedidos (ex: consulta no hospital Sara e um alvará de licença 
par um estabelecimento comercial), o que não foi cumprido até hoje.  Após sair 
do PCdoB, fui candidato a vereador por um outro partido, e a senhora Alice me 
disse que, independente de onde eu estivesse, ela era “minha amiga” e poderia 
contar com ela. Prometeu que me ajudaria com material de campanha e não 
me deu nada, apesar dos 14 anos que fiz boca de urna e campanha para ela, 
sem nunca ter pedido nada em troca.  
  
Após acordar do sono letárgico, eu, Romeu, passei a me rebelar contra eles 
(de cabeça, ano 2004). Reuni um grupo de jovens pobre iguais a mim e que 
eram utilizados por eles, assim como eu era, e decidimos que no o 
congresso da juventude do partido (UJS/PCdoB), votaríamos todos 
contra  a escolha dos candidatos indicados pela direção do partido. E 
assim foi feito. Conseguimos derrotar todos os escolhidos por eles. Inclusive, 
eu próprio derrotei o menino de recado deles (Augusto Vasconcelos) com uma 
ampla margem de votos. Após cada votação, nós comemorávamos a vitória 
cantando uma musiquinha que nos foi ensinada por eles: 
  
... tarda, tarda, tarda mas não falha, aqui está presente a juventude do 
Araguaia....” 
  
  
Terminado o congresso da, nós conseguimos todos os cargos de direção da 
UJS (união da juventude socialista), mas a direção do partido (PCdoB), que 
não tem nada de democrática, nunca reconheceu isso e boicotou todas as 
nossas atividades. Desencadeou-se, inclusive uma política de terra 
arrasada. Nós não tínhamos apoio  nem recurso para fazermos nada. Aos 
poucos, só restaram duas opções: vender-se à direção do partido 
(cooptação através de cargos, assessoria parlamentar,  sindicatos...) ou 
sair do PCdoB. Eu fui o último a sair.  Diversos outros companheiros 
migraram para outros partidos (PSTU, PSOL, PCB , PSB e PT). Por esse 
motivo, nunca mais o PCdoB ganhou eleição para o DCE da UFBA.  
  
  



Parabenizo Estrela pelo blog. Vamos em frente. “Hasta la vitória siempre”. Che 
vive. 
  
Romeu Cordeiro. Pede divulgação. 
 


