
Manifesto de pré-candidatos a Vereador que apoiam 
Pedro Tourinho para pré-candidato a Prefeito

Desde de 2013 o Brasil tem vivido a ascensão de setores autoritários de 
nossa sociedade. O discurso antipolítico embrulhado pelo falso moralismo 
ganhou proporções assustadoras e teve papel decisivo nos episódios que 
feriram gravemente a jovem democracia brasileira como o golpe que tirou 
Dilma da presidência em 2016; a prisão de Lula, que o tirou da disputa 
eleitoral de 2018; a eleição de um projeto político ultraliberal e neofascista 
representado por Jair Bolsonaro; e culminou na instalação de um projeto 
eugenista e genocida de não enfrentamento à maior crise sanitária 
de nossa época. Tudo isso construído com a ajuda de um complexo e 
milionário sistema de produção de fakenews - baseado no ataque ao 
jornalismo, negacionismo científico e nos mais diversos tipos de mentiras e 
desinformação - determinante para a manipulação da opinião pública.

No entanto, recentemente, temos visto um processo de levante de setores 
progressistas ao redor do mundo. As manifestações antirracistas, que 
surgiram após o assassinato covarde de George Floyd nos Estados Unidos, 
também estão ganhando as ruas e as redes no Brasil, encontrando a 
mesma indignação pelo genocídio do nosso povo negro - Marielle, João 
Pedro, Miguel, Jordy Moura para citar apenas alguns. Vemos também o 
antifascismo crescente, se organizando, mobilizando e oxigenando o debate 
e a prática política. Dentro de todo esse complexo contexto político e 
social as eleições municipais de 2020 são fundamentais para consolidar a 
resistência e avançarmos na reconstrução e aprimoramento de um estado 
que tenha como tarefas fundamentais a redução das desigualdades sociais 
e a proteção aos mais vulneráveis.
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Por isso, nós, pré-candidatos a vereadoras e vereadores do PT-Campinas 
abaixo assinado, apoiamos a pré-candidatura de Pedro Tourinho, que 
durante oito anos vem exercendo de forma excepcional mandatos de 
oposição ao governo Jonas Donizette e fazendo o contraponto à extrema 
direita oportunista da Câmara Municipal de Campinas. Tourinho tem tido 
um papel fundamental no enfrentamento à pandemia na cidade. Médico 
sanitarista, especializado em saúde coletiva e militante do SUS, Pedro 
Tourinho representa o avanço democrático que Campinas precisa para 
poder encarar seu futuro com mais generosidade para todos os cidadãos. 
Avaliamos que a ampla e irrestrita participação popular, tanto internamente 
no Partido dos Trabalhadores, quanto externamente nos espaços de 
discussão e construção de políticas públicas, é parte fundamental de 
retomada dos valores democráticos e formação de uma sociedade com 
apropriação e participação política.
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