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Política

Esquerda esboça construção de frente
As direções nacionais de PT, PSB, PCdoB, PDT, PSOL, PCB, UP e Rede construíram uma frente de esquerda para o segundo turno das

eleições municipais

Por Murillo Aragão 23 nov 2020, 09h04



MURILLO DE ARAGÃO
Por Murillo de Aragão

As direções nacionais de PT, PSB, PCdoB, PDT, PSOL, PCB, UP e Rede construíram uma frente de esquerda para o segundo
turno das eleições municipais em São Paulo, Porto Alegre, Vitória, Fortaleza e Belém.

Em São Paulo, os partidos �zeram um ato de apoio à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). Porém, o fato de o ex-
governador Márcio França (PSB) resistir a aderir a Boulos no segundo turno, tende a prejudicar a transferência de votos de
França para ele.
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Em Porto Alegre, também houve prejuízos. Embora PDT, PSOL, Rede, PCB e UP tenham aderido à candidatura de Manuela
D’Ávila (PCdoB), apoiada pelo PT desde o primeiro turno, o diretório municipal do PSB recebeu o aval do diretório nacional
e fechou com Sebastião Melo (MDB) no segundo turno.

Em Fortaleza, a frente de esquerda estará com José Sarto (PDT) contra Capitão Wagner (PROS). Em Vitória, a esquerda se
uniu a João Coser (PT) contra o Delegado Pazzolini (Republicanos). E, em Belém, o PSB, único partido que não apoiava
Edmilson Rodrigues (PSOL), anunciou seu apoio no segundo turno.

Em Recife, onde o segundo turno ocorre entre dois nomes de esquerda – João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) –, a
reprodução da frente de esquerda �cou prejudicada.

Apesar de representar um avanço em termos de construção política, a decisão de Márcio França de não apoiar Boulos em
São Paulo e a determinação do PSB de Porto Alegre de não apoiar Manuela D’Ávila, sugere que a esquerda segue dividida.

Dos candidatos em que a frente foi construída, três têm chance de vencer: José Sarto, em Fortaleza; João Coser, em Vitória;
e Edmilson Rodrigues, em Belém. Em Recife, Marília Arraes é favorita. 
A aliança nas esferas municipais indicam uma intenção de à esquerda se agrupar em 2022. Porém, os interesses pessoais e
partidários tendem a di�cultar os entendimentos.

Brasil

Ministério da Economia em festa com a derrota de Crivella

Política

Voto evangélico, Lula e uso da máquina: o que ajudou João Campos a vencer

Política

Mídia: Nestas eleições, a mais feia pisada na bola foi da BAND

Política

O que o futuro reserva para o presidente Jair Bolsonaro

Política

Paes anuncia ex-secretário de Saúde para pasta e dá metas contra Covid-19

Política

Voto evangélico, Lula e uso da máquina: o que ajudou João Campos a vencer

Política

MDB, DEM e PSDB ganham metade das capitais e consolidam a força do centro

https://veja.abril.com.br/blog/radar/ministerio-da-economia-em-festa-com-a-derrota-de-crivella/
https://veja.abril.com.br/politica/voto-evangelico-lula-e-uso-da-maquina-o-que-ajudou-joao-campos-a-vencer/
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/midia-nestas-eleicoes-a-mais-feia-pisada-na-bola-foi-da-band/
https://veja.abril.com.br/blog/noblat/o-que-o-futuro-reserva-para-o-presidente-jair-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/politica/paes-anuncia-ex-secretario-de-saude-para-pasta-e-da-metas-contra-covid-19/
https://veja.abril.com.br/politica/voto-evangelico-lula-e-uso-da-maquina-o-que-ajudou-joao-campos-a-vencer/
https://veja.abril.com.br/politica/mdb-dem-e-psdb-ganham-metade-das-capitais-e-consolidam-a-forca-do-centro/


Política

Atraso de salários, pandemia, escolas: os desa�os de Paes no Rio

Leia também no GoRead

Assine Abril

Veja

BLACK FRIDAY ATÉ 92% DE DESCONTO

VER OFERTAS

Veja São Paulo

BLACK FRIDAY ATÉ 89% DE DESCONTO

VER OFERTAS

Veja Rio

BLACK FRIDAY ATÉ 65% DE DESCONTO

VER OFERTAS

Superinteressante

BLACK FRIDAY ATÉ 75% DE DESCONTO

VER OFERTAS

Você S/A

BLACK FRIDAY ATÉ 75% DE DESCONTO

VER OFERTAS

Veja Saúde

BLACK FRIDAY ATÉ 72% DE DESCONTO

VER OFERTAS

SIGA    

BEBÊ.COM

BOA FORMA

CAPRICHO

CASACOR

CLAUDIA

ELÁSTICA

GUIA DO ESTUDANTE

PLACAR

QUATRO RODAS

SUPERINTERESSANTE

VEJA RIO

VEJA SÃO PAULO

VEJA SAÚDE

VIAGEM E TURISMO

VOCÊ S/A

Grupo Abril

Política de privacidade

Como desativar o AdBlock

Abril SAC

Anuncie

QUEM SOMOS FALE CONOSCO TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHE CONOSCO

Copyright © Abril Mídia S A. Todos os direitos reservados.

CONTINUA APÓS PUBLICIDADE

https://veja.abril.com.br/politica/atraso-de-salarios-pandemia-escolas-os-enroscos-de-paes-na-prefeitura/
https://www.goread.com.br/?utm_campaign=sr_ve_botaocapa&utm_medium=editorial&utm_source=sites-parceiros
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-sao-paulo?origem=sr_ve_ba_vesp&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vesp
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-sao-paulo?origem=sr_ve_ba_vesp&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vesp
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-rio?origem=sr_ve_ba_vejarj&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejarj
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja-rio?origem=sr_ve_ba_vejarj&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejarj
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-superinteressante?origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-superinteressante?origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-voce-sa?origem=sr_ve_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-voce-sa?origem=sr_ve_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-saude?&origem=sr_ve_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasaude
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-saude?&origem=sr_ve_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasaude
https://facebook.com/veja
https://www.twitter.com/veja
https://www.youtube.com/user/vejapontocom
https://www.instagram.com/vejanoinsta/
https://bebe.abril.com.br/
https://boaforma.abril.com.br/
https://capricho.abril.com.br/
https://casacor.abril.com.br/
https://claudia.abril.com.br/
https://elasticaoficial.com.br/
https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/placar/
https://quatrorodas.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/
https://vejario.abril.com.br/
https://vejasp.abril.com.br/
https://saude.abril.com.br/
https://viagemeturismo.abril.com.br/
https://vocesa.abril.com.br/
https://grupoabril.com.br/
https://veja.abril.com.br/politica-de-privacidade/
https://veja.abril.com.br/como-desativar-adblock/
https://www.sac.abril.com.br/
http://publicidade.abril.com.br/?utm_source=abril.Com&utm_medium=referral&utm_campaign=abril.com
https://grupoabril.com.br/#quem-somos
https://veja.abril.com.br/fale-conosco/
https://veja.abril.com.br/termos-de-uso/
https://www.vagas.com.br/empregos/abril-digital



