É preciso que o PT ganhe
para tudo ficar como está
J. Carlos de Assis, economista, RJ 05/10/2018
É preciso que o PT ganhe para que tudo continue como está. A fria
observação do grande Leopardo, da Sicília, no romance histórico de
Lampedusa vivenciado na Itália, se aplica inteiramente à situação brasileira
contemporânea. Para que algo realmente mude na situação brasileira seria
preciso que o PT perdesse a eleição. Não perderá. Por outro lado, sua vitória
será carregada de tantas incertezas e riscos que a única defesa possível de
um novo golpe que sucederia ao de 2015 será o extremo cuidado com as
frágeis instituições brasileiras.
Com a provável vitória do PT, devida menos a seus méritos que aos
deméritos e certo pavor da perspectiva Bolsonaro, teremos tempo de pensar
no destino partidário e do país com um pouco mais de sossego. Caso não
transforme seu sucesso num festival de arrogância, o partido que foi
esmagado durante 13 anos pela mídia, injustamente, poderá renascer com
uma força temperada pela paciência e a estratégia. Do contrário teremos um
pouco mais do mesmo: provocações, raiva, vingança e tudo o mais do
mesmo.
No que diz respeito a eleições presidenciais a sorte está lançada.
Entretanto, talvez com exceção deste site, falamos pouco de eleições
proporcionais. Isso devido ao fato de que são coletivas e não podem ser
resumidas num único candidato para torcer. Os deputados federais,
sobretudo, são fundamentais na definição do poder soberano do povo. Mas
nós apenas os consideramos como um aspecto secundário das votações.
Pior ainda são os deputados estaduais. Estes são relegados a segundo
plano, só votados de forma secundária.
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O site frentepelasoberania.com.br procura mostrar de forma objetiva a
lista nacional dos candidatos a deputado federal e alguns estaduais que
indicamos nessas eleições. São aqueles que nós conhecemos melhor. Não é
uma lista exaustiva e muita gente boa pode estar de fora. Contudo, é um
pessoal que, tranquilamente, sabemos que poderia subscrever o Decálogo
de Compromissos (está no site), e que só não subscreveram por falta de
tempo. Contudo, esse trabalho de coleta de assinaturas continuará depois
das eleições.
Por enquanto, eis as indicações de alguns candidatos para alguns
Estados:
Rio de Janeiro, deputados federais:
Reimont - PT - 1333
Paulo Eduardo Gomes - PSOL - 5001
Glauber Braga - PSOL - 5080
Wadih Damus - PT - 1322
Jandira Feghali - PC do B - 6565
Alessandro Molon - PSB - 4040
São Paulo, deputados federais:
Márcio Pochmann – PT - 1318;
Marcos Henrique;
Daro Piffer.
Pernambuco, deputados federais:
Marília Arraes
Fernando Ferro
Ivan Moraes
Paulo Rubem
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Se você tiver alguma outra indicação de candidato progressista, mandenos, nesses dois dias a tempo de que seja publicada no site. Nosso
endereço é frentepelasoberania2018@gmail.com
Fonte:
http://www.frentepelasoberania.com.br/politica/e-preciso-que-o-pt-ganhe-para-tudo-ficar-como-esta/
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