AINDA NÃO É HORA DE TOMAR AS RUAS
Diante da escalada autoritária do governo e de sua irresponsável
condução do enfrentamento à pandemia, compreende-se perfeitamente que a
população deseje retomar as ruas para manifestar sua indignação e cobrar
mudanças. É importante constatar, neste contexto, que a maioria da população
chegou a seu limite, e por isto a manifestação espontânea das torcidas de
futebol, que vimos no domingo passado.
Não estamos, no entanto, em um momento normal para tais
manifestações, sendo necessário ponderar suas consequências. Inicialmente,
não se pode afastar as limitações sanitárias impostas pelo momento agudo de
disseminação do novo coronavírus no Brasil. Realizar grandes aglomerações
deve piorar a progressão da doença, algo preocupante diante da flagrante
fragilidade da atenção à saúde.
Existe ainda uma questão delicada de organização política e popular. A
realização de manifestações pacíficas de rua, com o objetivo de salvaguardar a
democracia, oferece também uma oportunidade única para a infiltração de
grupos completamente estranhos a este propósito. Estes grupos seguramente
buscarão criar as condições tanto para a repressão desproporcional aos
movimentos, quanto para uma reação governamental, que pode implicar o uso
de medidas de exceção, que este governo autoritário demonstra ser de seu
interesse.
Neste contexto, o Partido Socialista Brasileiro - PSB CONCLAMA os
militantes dos movimentos populares e a população em geral a preservar a
devida prudência e sugere que, até que as condições políticas estejam mais
maduras, as manifestações em favor da democracia se mantenham no
ambiente virtual, que tem sido até aqui o principal e mais efetivo veículo para a
mobilização dos democratas. Nestes termos, são essenciais à resistência as
manifestações virtuais, nas mídias sociais; nas janelas, com faixas, cartazes
etc, que enviarão um claro recado de descontentamento com o cenário atual.
Para vencer neste momento delicado da vida política nacional, o campo
democrático deve ser o mais amplo possível e articular estratégias próprias,
evitando cair nas armadilhas que propõem os defensores do arbítrio. Neste
momento eles desejam disseminar a desordem, e nós precisamos, ao
contrário, da serenidade firme e do comedimento dos que sabem que são
maioria.
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