
Nota do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre

Vivemos uma conjuntura extremamente grave em nosso país.  Já  batemos a  casa de
10.000 mortes de brasileiros, vidas valiosas que se foram. Não bastasse esta tragédia o país assiste o
agravamento da crise política, econômica e social, resultado da incapacidade de Jair Bolsonaro e
seu governo, para garantir a saúde da população, salvar vidas e preservar os empregos e a renda. O
momento exige uma luta, sem vacilos, em defesa da vida e da democracia em nosso país. 

Neste cenário desafiador, nós do Partido dos Trabalhadores sempre estaremos ao lado
do povo de Porto Alegre, propondo alternativas e atuando para defender a saúde, o emprego e a
renda da nossa população. O governo Marchezan, diante da pandemia, não tem dado atenção aos
trabalhadores e ao povo que mais sofre com ela. Promoveu o desmonte das políticas públicas e um
ajuste fiscal contra o povo. Durante a pandemia promoveu ataques as creches comunitárias, demitiu
trabalhadores de saúde do Imesf, entre outras medidas equivocadas, demonstrando que derrotar esta
perversa agenda neoliberal nas eleições deste ano tornou-se uma urgência política ainda maior. 

 O PT vêm construindo ao longo do último período um conjunto de esforços para buscar
viabilizar a unidade do campo da esquerda e a construção de uma alternativa democrática e popular
para nossa cidade, que implemente políticas públicas que atendam as necessidades do seu povo,
prioritariamente  os  mais  necessitados.  Estes  esforços  se  materializaram  em  ações  envolvendo
diálogo com as direções partidárias dos partidos de esquerda, iniciativas na Câmara de vereadores
na bancada de oposição e ações comuns nos movimentos sociais.  Assim, dando continuidade a
política conduzida nos últimos meses, onde permanentemente se tem buscado construir a unidade
da esquerda, compreendemos que o nome que poderá melhor representar uma alternativa nova para
a cidade, nas eleições para a prefeitura é o da Manuela D’Ávila, do PCdoB. Assim  o PT delibera
pelo apoio ao nome da Manuela para ser nossa candidata à prefeita.

O  PT  detêm  um  profundo  vínculo  com  Porto  Alegre,  com  enraizamento  nos
movimentos sociais e com militantes e simpatizantes espalhados em cada canto de nossa cidade.
Neste momento, o partido assume sua responsabilidade com a cidade que governou por 16 anos.
Estamos  comprometidos  com  a  construção  de  uma  unidade  política  e  social  forte,  capaz  de
entusiasmar e se apresentar como uma vitoriosa alternativa popular e democrática para prefeitura.
Desta  forma,  apresentamos  um quadro  petista  para  a  composição  da  nossa  frente  política.  O
Encontro Municipal do PT aprova a indicação do nome do companheiro  Miguel Rossetto para
candidato à vice-prefeito.

A definição política deliberada em nosso Encontro Municipal, permitirá avançar para
outro patamar de organização, com um maior envolvimento e engajamento de nossa militância para
este período, aprofundando um trabalho conjunto entre os nossos partidos, PT e PCdoB, na defesa
da vida de todas e todos portoalegrenses e na preparação de um projeto de futuro. O momento
exige protagonismo ativo do PT para a construção da resistência na defesa dos direitos do povo e da
cidade, abrindo o caminho para a necessária vitória da esquerda em nossa capital. Nossa decisão de
apoiar  os nomes de Manuela para prefeita  e  Rossetto  para vice se insere em nosso esforço de
diálogo para construção de uma frente de esquerda, onde continuaremos buscando a unidade do
campo progressista e de oposição na cidade. Para além da composição final da nossa chapa, desde
já  afirmamos  a  necessidade  de  um  pacto  de  apoio  mútuo  no  segundo  turno  para  derrotar  o
neoliberalismo e o fascismo em nossa cidade.

Porto Alegre, 09 de maio de 2020.


