
DEPOIMENTO DE UM EX-MILITANTE DO PCdoB (“O PARTIDO DO 
SOCIALISMO”)-PARTE III 
 
 
Gostaria de agradecer a todos aqueles que tem visitado o blog segundavia, 
que é um dos veículos de comunicação mais democráticos que conheço, pois,  
como dizia Che Chevara “ os poderosos poderão deter uma, duas, ou três 
rosas mais nunca poderão deter a chegada da primavera”,assim como todos 
aqueles que tentam impedir a livre expressão do pensamento, jamais 
conseguirão  impedir que esse blog  seja um veículo de comunicação de todos 
os servidores do judiciário federal em nosso estado. 
 
Como já é do conhecimento de todos uma parte da história que eu vivenciei 
dentro do PCdoB narradas aqui neste blog, venho hoje falar sobre  

parlamentares e a sua ligação com os sindicatos e entidades 
estudantis. Estas são utilizadas como curral eleitoral daqueles, 
além de servir como fonte financeira para vários fins, inclusive 
campanha eleitoral.  Fato  este que é do  conhecimento de todos que 

militam na vida política principalmente na esquerda, centro e psuedo-esquerda 

.No movimento estudantil, todos sabem  por exemplo que a UNE abandou 
a luta dos estudantes, para se tornar  uma entidade 
empresarial e completamente financiada e atrelada ao 
governo (Inclusive no estado, através da UEB). Sabotando e pelegando a 

luta dos estudantes secundarias e universitários. Como um exemplo,podemos 

citar a revolta do buzu, na qual eles se venderam aos 
empresários de transporte, traindo a classe. Outro exemplo 

é a última ocupação da UFBA, quando eles tentaram  a todo custo impedir que 
ela acontecesse para não prejudicar o reitor então aliado. 
 
Quem tem filho estudante sabe que estou falando do famigerado Salvadorcard, 
criado pela direção majoritária da UNE e UEB, compostas, na sua maioria, por 
militantantes do PCdoB, juntamente como o PT e outros da base dos governos 
estadual e federal. Hoje o estudante, para ter direito à meia passagem tem de 
pagar adiantado, passando por filas sob sol e chuva. Isso sem falar que, se o 
estudante não utilizar o transporte, não terá o seu dinheiro restituído, 
contrariando o direito comercial pátrio.  Ou seja: os empresários não poderiam 

receber melhor presente! Vale a pena ressaltar que o projeto lesa-pátria 
para os estudantes foi de autoria das próprias UNE e UEB. Além 

do mais, como reza o contrato que criou essa traição, um aparte do lucro dos 
empresários com o salvadorcard seria repassada para essas duas “entidades 
estudantis”, que,por sua vez, repassaria uma pequena parte para outras 

entidades estudantis (ex: grêmios, Das, CÃS, DCEs...). Até hoje, por tanto 
, nenhuma dessas entidades recebeu sequer um centavo, a não 
ser as que eles dirigem! Eu, por exemplo, fui coordenador geral do CA de 

Direito/UCSAL e esta entidade, nas minhas duas gestões, nunca recebeu 
nada. Vale a pena ressaltar que só esse curso tem mas de quatro mil alunos.  
Faço uma pergunta à direção da UNE/UEB:  



como vocês não repassam  o dinheiro devido, ele é depoisitado em juízo? 
OU é destinado a campanha de parlamentares? 
 
Estamos em um ano eleitoral e a cidade está repleta de candidatos que 
são financiados em diversos sentidos  por essas entidades (sindicatos e 
a UNE/UEB), mesmo que em detrimento dos estudantes e trabalhadores, 
como  exemplo podemos citar o caso dos trabalhadores da saúde pública 
estadual, que apesar de amargarem um grande arrocho salarial do 
governo Wagner, não poderam reinvindicar os seus direitos, pois, o 
sindsaúde que é composto majoritariamente pelo PCdoB “ o partido do 
socialismo” não fez uma greve se quer neste governo, pois consciência 
de classe, que eles nunca tiveram, foi comprada pelo governo de Wagner 
com cargos na SESAB  para os direitores e parentes e amigos desta 
cambada. Cito como exemplo a candidata Aladilce que nada faz pelo 
servidor, aquela mesmo que se diz ser a melhor para a saúde.  Só se for 
da dela e dos seus. Como sou oriundo dessa categoria,gostaria que todos 
os servidores desse órgão  fizesse uma reflexão: 
 

 por que o sindsaúde nunca fez uma eleição direta para a sua 
direção? Somente financiamos esta panelinha com o nosso pouco 
dinheiro, mas não temos direito a voto? 

 
É preciso resgatar a combatividade deste sindicato, elegendo 
deputados(@) que tenham compromisso com a luta de classe e não  
aqueles que já mostraram que o compromisso é apenas com o 
governador, assim como também todos os pais dos alunos, e alunos que 
utilizam o famigerado salvadorcard, devem não votar nos candidatos que 
os responsáveis por esse crime apóiam( Javier Alfaia ,Olivia Santana , 
Aladilce de Souza , Alice Portugal,Daniel Almeida e Reginaldo Oliveira), 
pois eles tem de pagar na urna o preço por uma traição. 
 
Hasta La vitoria siempre, até o meu próximo depoimento. 
 
Romeu Cordeiro.  
 


