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urbanilton silva <u_silva@hotmail.com>
marcelo deda <marcelodeda@uol.com.br>
secretaria nucleo administrativo <nadm@pt.org.br>; secretaria organização
<ptsorg@nutecnet.com.br>; secretaria nacional comunicação <comunic@pt.or.br>;
secretaria formação politica <pt.formacao@pt.or.br>

Data: Sexta-feira, 18 de Junho de 1999 13:26
Assunto: Colaboração para o Partido dos Trabalhadores

De:
Para:
Cc:

Estância-SE, 18 de Junho de 1999.

CaroDEDA,

Nos conhecemos no Ateneu, você então fazia parte do Grêmio Estudantil, e desde a sua entrada
no cenario político sou seu eleitor assíduo.

Ha muito tempo venho seguindo os passos do Partido dos Trabalhadores, votando e torcendo
para que o mesmo atinja seus objetivos.

Mas chegou o momento que não me permito ficar somente nestas ações, minha vontade de
colaborar com o partido fala mais forte, e o meu desejo de colaboração é maior do que a
neutralidade no processo político por que passa o pais.

A velocidade das mudanças a nível mundial: globalização, neocolonização, política estratégica
dos países ricos, sistema financeiro mundial, desemprego crescente, enfraquecimento dos
movimentos sindicais, partidos oportunistas e diluidores, etc; fazem com que eu sinta necessidade
de passar a minha visão sobre o Partido e o Movimento Trabalhista no Brasil.

Os inimigos do trabalhismo, tem se transformado rapidamente, a retórica do trabalhador x
patrão (comunismo x capitalismo) não pode mais ser utilizada, e precisamos nos adequar
rapidamente a este novo ambiente, sob pena de nos enfraquecermos.

A partir deste instante estou lhe enviando uma serie de artigos, sugestões, opiniões para que
possam ser avaliadas e se aprovadas, utilizadas para a melhoria do Partido dos Trabalhadores.

Algumas destas mensagens serão repassadas para outros integrantes do partido para que se
possa ampliar as chances de discussões e aprofundamento sobre os assuntos apresentados.

"As idéias são como pássaros que voam e procuram abrigos para fazerem seus ninhos, e gerarem
novos pássaros".

Atenciosamente,
Urbanilton Xavier da Silva

uxavier@infonet.com.br
u_silva@hotmail.com.br ----------------~

22/06/99

Claudio Teixeira
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De: Urbanilton Xavier da Silva <uxavier@infonet.com.br>
Para: marcos@rolim.com.br<marcos@rolim.com.br>
Data: Quarta-feira, 23 de Junho de 1999 15:38
Assunto: Contra ataque dos Direitos Humanos

Estância-SE, 23 de Junho de 1999.

Estou enviando uma colaboração / sugestão.
As organizações que defendem os Direitos Humanos devem partir para um contra-ataque,

utilizando de todos os recursos que possuirem, para desmascarar os opositores desta luta, que tem
tanto a ver com a dignidade do ser humano.

Observando os ultimos acontecimentos envolvendo a midia, a situação em que o pais se
encontra e os politicos oportunistas, devemos iniciar uma campanha para barrarrnos esta escalada
de ataque dissimulado contra as instituições que defendem os Direitos Humanos.

Aqueles que querem ver o retrocesso da abertura politica no pais são os maiores incentivadores
destes ataques, portanto não podemos ficar jogando na retranca pois a velocidade dos
acontecimentos é muito grande.

Estou enviando anexo arquivo (direito. doe) . Carta de protesto contra os ataques constantes que
a defesa dos Direitos Humanos vem sofrendo.

Atenciosamente,

Urbanilton Xavier da Silva

uxavier@infonet.com.br

27/06/99


