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Apesar das eleições em Cachoeirinha apresentarem cinco candidatos à Prefeitura Municipal, a 
diversidade não tem sido a característica da política na cidade. Isso porque os últimos quatro 
anos do Governo Vicente Pires imprimiram uma cultura política de estilo autoritário, formando 
uma coalizão de poder através da intimidação e da cooptação. A prova disso é a composição de 
15 partidos encabeçada pelo PSB, que se alinharam para abocanhar uma fatia da estrutura de 
poder do Estado e conservar privilégios, a preço de qualquer princípio ou projeto político. 

A prefeitura a serviço do poder econômico

Algumas medidas do atual governo que são 
propagadas como benfeitorias para a 
população, deflagram a troca de favores que 
concentram cada vez mais poder e riqueza para 
poucos. Exemplos não faltam, como a obra da 
Av. Flores da Cunha que fez enriquecer alguns 
da noite para o dia, além da entrada de uma 
nova empresa no transporte coletivo da capital 
e que hoje financia a campanha do atual 
prefeito. Esses fatos não podem escapar da 
crítica daqueles que lutam por uma vida digna 
de fato.

É importante resgatar a memória dos últimos 
anos e ressaltar que desde o segundo mandato 
do Governo Stédile de mesmo partido (PSB), a 
prefeitura já anunciava a realização de uma 
Reforma Adminis t rat iva.  Isso ganha 
consequência com Vicente Pires quando é 
assinado convênio da Prefeitura com o 
Programa Gaúcho  de  Qua l idade  e  
Produtividade (PGQP) com algumas semanas 
de governo. Na prática, o discurso do “fazer 
mais com menos” do PGQP representa a 
precarização do serviço público abrindo 
caminho para terceirizações e privatizações. 
Para o trabalhador do serviço público municipal 
a ameaça são as políticas de meritocracia, 
porém, a luta dos municipários e a importância 
do sindicato da categoria foram a resistência 
que fez com que essas políticas não entrassem 
na ordem do dia nesse governo. A resistência 
de sindicatos e movimentos sociais foi também 
capaz de barrar provisoriamente os interesses 
de privatização da água no município 
denunciando a articulação entre o prefeito 
eleito e a transnacional financiadora de maior 
parte da campanha.
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Um sistema político que reproduz privilégios 
e tenta intimidar seus opositores

Construir um povo forte para resistir aos 
ataques dos governos e patrões.

Nesses quatro anos foi escandalosa a farra da 
classe política de Cachoeirinha às custas dos 
recursos públicos. Em 2010 veio à tona os 
privilégios que os vereadores recebiam 
mensalmente de 500 reais para gasolina. No 
ano passado houve a aprovação no legislativo e 
o prefeito sancionou o aumento dos salários 
dos políticos, sendo que os vereadores 
receberão aumento de cerca de 106%, 
ultrapassando os 10 mil reais mensais cada um. 
Além disso, o número de vereadores passará 
de 11 para 17. 

Os gastos com as centenas de cargos de 
confiança (CCs) sangram em mais de 6 milhões 
por ano o orçamento municipal. Para aqueles 
que denunciaram e protestaram contra esses 
abusos, em alguns casos, tanto vereadores 
quanto candidatos moveram processos numa 
tentativa de intimidar e criminalizar o protesto.
O funcionalismo público também foi perseguido 
e intimidado, a exemplo dos diversos casos de 
assédio moral e processos administrativos 
movidos contra os trabalhadores.

Diante dessa realidade injusta e brutal é 
importante resistir. Querem nos convencer de 
que não vale a pena lutar. Tentam nos fazer 
acreditar de que a cidade está dominada pela 
mesma imagem e que ela é “pra gente”. Porém, 
essa não é a cara da nossa gente. Nossa gente 
é composta de muitos rostos e muitas mãos 
daqueles que produzem a riqueza da cidade, 
mas infelizmente não usufruem dessa riqueza. 
Cachoeirinha está próxima ao topo da lista em 
arrecadação no Estado, portanto temos que 
lutar para que essa riqueza seja devolvida em 
benefício do povo trabalhador. 

Sabemos que a paisagem da cidade que hoje 
está tomada pela propaganda eleitoral não se 
traduz em força social organizada. Também é 
certo que a esmagadora maioria daqueles que 
hoje estão identificados com algum candidato o 
fazem porque o trocaram pela cesta básica ou 
algum benefício financeiro no curtíssimo prazo.

Tampouco podemos depositar nossas 
esperanças numa oposição eleitoral, pois essa 
não é a via para a emancipação da nossa gente.

Portanto, para conquistarmos uma vida digna 
de fato, devemos estar organizados e praticar 
cotidianamente a solidariedade entre os 
trabalhadores, as comunidades, a juventude e 
todos aqueles que lutam por uma real solução 
coletiva para os nossos problemas. É 
necessário criar um novo sujeito para formar 
um povo forte, peleador e consciente dos seus 
direitos. Para isso é fundamental a força do 
exemplo, contrapondo-se ao sistema 
dominante e as tentativas de cooptação e 
fragmentação. Desde os locais de trabalho e 
moradia, resistir aos ataques dos governos e 
patrões!

Nossas urgências não 
cabem nas urnas! 

Só a luta popular decide!

Pra lutar e criar o 
Poder Popular!

Federação Anarquista Gaúcha
Contato: fagsorg@riseup.net
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