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Neste domingo ocorrem as eleições municipais na capital depois de semanas de propaganda 
eleitoral com todo o espetáculo de mídia. Pelas ruas, cavaletes com as fotos dos candidatos se 
acumulam uns por cima de outros e dessa forma refletem o que há no jogo de cartas marcadas 
eleitoreiras. Além de todo o gasto milionário com as campanhas eleitorais, cada vez mais esse 
período tem sido marcado pela propaganda em alta resolução com o que há de mais moderno no 
jogo dos símbolos e representações. Dessa forma a atividade política é trabalhada cada vez mais 
como algo alheio ao sujeito, onde a democracia representativa molda os passivos eleitores 
telespectadores.

As eleições na capital com discurso 
lavado e origens na esquerda

Dos sete candidatos à prefeitura de Porto 
Alegre, cinco tem origem na esquerda ou 
assumem essa condição, mesmo que seja no 
d i s cu r s o .  D e ss e s ,  t r ê s  c a n d i d a to s  
( V i l l a v e r d e / P T,  F o r t u n a t i / P D T  e  
Manuela/PCdoB) são base de apoio dos 
Governos Federal de Dilma e Estadual de 
Tarso, ambos do PT. Essas candidaturas usam 
de um mesmo discurso com apelo popular de 
uma “esquerda” que se acostumou a ser elite 
dirigente. Esse trio que encabeça a disputa 
para o segundo turno se utiliza de uma mesma 
engenharia de poder baseada na cooptação e 
no amortecimento do conflito de classe. Com 
modernos efeitos de mídia, abusam do 
marketing eleitoral e dos efeitos de 
representação (TU, TCHÊ, MANU, MULHER, 
VILLA).

Constituem um campo de amarras e 
compromissos onde se vê um conjunto de 
práticas e de relações que beiram à 
promiscuidade. Um exemplo claro disso é o de 
Manuela d’Ávila, candidata do PCdoB de mãos 
dadas com Ana Amélia Lemos do PP (Partido 
Progressista) de direita, cujas origens estão 
ligadas à ditadura civil militar. O ex-petista José 
Fortunati faz dobradinha com Sebastião Melo 
do PMDB que foi responsável pela lei de 
proibição do trabalho dos milhares de 
catadores de rua que dependiam da carroça ou 
do carrinho como meio de sobrevivência. E o 
PT que sofreu um desgaste dos 16 anos 
seguidos na prefeitura agora pousa ao lado do 
Coronel Bonete da Brigada Militar. 

Enfim, essas três candidaturas com alguma 
possibilidade de ir para o segundo turno, de 
esquerda só tem mesmo o passado, pois hoje 
estão cada vez mais parecidas com a direita.

Entre aqueles que dizem ser a “opção de 
esquerda” para essas eleições estão o PSTU e 
o PSOL/PCB. O primeiro reúne candidaturas de 
uma burocracia sindical de discurso radical, 
mas  com uma  p rá t i ca  que  não  é  
correspondente. Já o PSOL tem se constituído 
cada vez mais como um partido eleitoral, dando 
prioridade para a filiação aberta ao invés da 
formação de quadros e projetando muitos mais 
profissionais da política do que militantes de 
base. O PCB, por sua vez, tem contrabandeado 
o discurso libertário fazendo propaganda da 
necessidade de criação de um povo forte e de 
um programa de lutas. Esses partidos eleitorais 
de esquerda, no entanto, apesar de 
apresentarem no discurso as eleições como 
uma simples tática, tem demonstrado na prática 
essa via como o centro da estratégia quando a 
cada dois anos abrem de mão de lutas 
importantes e da construção desde a base para 
apostar esforço humano e material nas suas 
candidaturas. 
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Construir um povo forte para resistir aos 
ataques dos governos e patrões.

Federação Anarquista Gaúcha
Contato: fagsorg@riseup.net

Hoje assistimos as três esferas de governos 
nacionalmente alinhadas conceitualmente para 
tratar das cidades e deixá-las limpas e 
organizadas a fim de receber os ricos que vêm 
para os mega eventos no país. Em nome de um 
tratamento para combater o crack, aprovaram 
uma lei que permite a internação compulsória, 
sem a intervenção da família e sem considerar 
a vontade dos usuários de drogas que são na 
sua maior parte a juventude pobre e negra 
desse país. Limpam as ruas da pobreza, da 
miséria, atendendo assim, os desejos dos 
especuladores imobiliários. As polícias do 
Estado são os principais agentes dessas ações 
e para não ficar tão aviltante ao campo dos 
direitos humanos, chamam os serviços de 
saúde e de assistência para serem seus 
colaboradores. Diversas comunidades 
continuam sendo removidas para as periferias 
das cidades, na maioria das vezes, de forma 
violenta e com violação  dos direitos humanos. 
Isso tudo em defesa dos ricos. As polícias 
também estão sendo treinadas para combater 
movimentos reivindicativos e para isso tudo, os

governos das três esferas se alinham. 

No campo do trabalho, vivemos as mesmas 
problemáticas: privatizações, desmonte dos 
serviços públicos, falta de recursos em geral e 
de recursos humanos. Ataques do ministério 
público e dos governos ao direito de greve dos 
trabalhadores, corte de pontos dos grevistas, 
inchaço das repartições públicas com cargos 
de confianças, estagiários assumindo os 
serviços e sendo usados como mão de obra 
barata, o que desqualifica a função e o 
aprendizado dessa etapa. Os espaços físicos 
de trabalho são precários, insuficientes para 
atender de forma qualificada. 

Também há a proposta de reforma trabalhista 
chamada Acordo Coletivo Especial que vem 
pela mão do Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC, filiado à CUT, para flexibilizar a CLT e 
permitir que o negociado em cada local de 
trabalho com o patrão esteja acima da 
legislação.

A cidade para 2014 como cenário da segregação

Tentam nos convencer de que a cidade está 
melhorando cada vez mais. Pegando carona na 
onda do desenvolvimento econômico do país, 
os políticos tentam fazer chantagem eleitoral 
com as urgências e os sonhos da nossa gente. 
Porém, o pão e o breve futuro próspero 
prometido para Porto Alegre não é para todos. 
Por isso, é estratégico o fortalecimento das 
organizações populares e dos trabalhadores 
para resistirmos às políticas de segregação que 
seguem em curso.

O nosso futuro enquanto classe se decide pela 
nossa capacidade de luta e organização. 
Exemplos concretos de resistência e alguns 
avanços em termos de mobilização das classes 
oprimidas estão vivos e presentes em nossa 
cidade. Podemos resgatar na memória recente 
a luta das comunidades em defesa do seu 
território no Morro Santa Tereza ou ainda a 
greve dos municipários que fez recuar os 
ataques do Governo, avançando em 
conquistas e revertendo as ameaças de corte 
do ponto.

É na construção desde os locais de trabalho, 
estudo e moradia que se cria e fortalece o poder 
do povo. É com solidariedade entre os 
diferentes setores das classes oprimidas que 
está a capacidade de conquistarmos uma vida 
digna. É com independência dos governos, 
partidos e patrões que se pode tomar a política 
das mãos dos corruptos. É com a ação direta 
popular que se rompe com a apatia que o 
sistema tenta nos impor para abrir os caminhos 
de um horizonte socialista e libertário. 

Nas urnas neste dia 7 de outubro 
o nosso voto é nulo!

 
Na rua, na vila, no trabalho, 

nos estudos e nas lutas 
do dia a dia o nosso voto

 é no Poder Popular!
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