
Ato dos Juristas com Haddad  

O 2º turno das eleições de São Paulo apresenta duas candidaturas 
antagônicas: de um lado, José Serra (PSDB), continuidade da gestão Kassab, 
extensão do governo estadual de Geraldo Alckmin e aliado de FHC no 
desmonte do patrimônio público brasileiro; de outro, Fernando Haddad (PT), 
símbolo de mudança, herdeiro da experiência de governo democrático e 
popular das prefeituras de Luiza Erundina (1989) e Marta Suplicy (2004) e 
partícipe do projeto de transformação em curso no Brasil desde 2003.  

Não por acaso, essa eleição polariza a cidade, situação evidenciada 
pelo mapa eleitoral do 1º turno: enquanto Serra recebeu os votos dos setores 
mais privilegiados e das regiões mais abastadas de São Paulo, Haddad 
emergiu como depositário dos anseios do povo das periferias da cidade, de 
uma maioria que almeja uma vida melhor.  

Nessa hora, é necessário escolher um lado!  

Repetindo a dinâmica da disputa presidencial de 2010, Serra 
manifesta preconceitos e valores antidemocráticos em sua campanha, ao invés 
de fazer um debate político qualificado sobre o futuro de São Paulo. Como 
solução para os problemas em áreas sensíveis para o povo, como saúde, 
educação, transporte e moradia, Serra representa mais do mesmo: submissão 
aos interesses do mercado imobiliário, políticas higienistas, privatizações 
(disfarçadas sob as Parcerias Público-Privadas e as Organizações Sociais) e 
recrudescimento da violência policial contra os pobres e os movimentos 
sociais.  

Haddad apresentou à população de São Paulo um Programa de 
Governo construído com amplos setores da sociedade civil e que reinsere o 
respeito aos Direitos Humanos e o compromisso com a gestão democrática e 
participativa no núcleo da administração pública municipal.  

Nós, juristas - advogados, defensores públicos, magistrados, 
procuradores, estudantes e professores de direito - acreditamos que a 
Prefeitura deva ser um vetor de promoção de cidadania, de respeito aos 
direitos humanos e de melhoria das condições de vida da população, em 
especial da maioria pobre e trabalhadora que faz de São Paulo a maior cidade 
do país.  

Por isso, manifestamos nosso apoio à candidatura de Fernando 
Haddad para a Prefeitura de São Paulo e convidamos a todos a participarem 
do “Ato dos juristas com Haddad”.  

Quando? Quarta-feira, dia 24 de outubro de 2012.  

Horário: 19h.  

Local: Sindicato dos Advogados de São Paulo (SASP), Rua da 
Abolição, n°. 167, Centro (próximo à Câmara dos Vereadores).  

 Assinam esta Convocatória / Manifesto (para mais adesões, 
escrevam para juristascomhaddad@gmail.com):  

 

http://br.mc1636.mail.yahoo.com/mc/compose?to=juristascomhaddad@gmail.com

