Vale lembrar ainda, que as nossas comunidades foram construídas pelo
povo que vive lá, sem ajuda dos governos, que muitas vezes até
atrapalharam, mas hoje, dão migalhas apenas nas eleições. É para isso
que elas servem?

Os políticos tomam as decisões mais importantes do nosso dia a dia sem
nos consultar, por que achar que eles fariam algo querendo nosso bem?
Todos sabemos que eles querem apenas os nossos votos sem
reclamarmos, portanto nos dão migalhas de vez em quando e falam
coisas bonitas. Por isso a eleição é uma farsa e é a propaganda mais cara
do mundo, porque querem nos convencer de suas mentiras!

Nossas comunidades são espaços de lutas difíceis justamente porque
somos os trabalhadores da cidade. Quem limpa as ruas, constroem as
casas, dão aulas nos colégios? É a prefeitura, o estado ou os
governantes? São os ricos patrões? Não! Somos nós!
Quem planta o nosso alimento, nos socorre na ambulância quando
estamos doentes, quem fabrica todos os produtos que compramos? Não
são os ricos nem os políticos, somos nós, os trabalhadores! Eles só nos
usam para fazermos todo o trabalho e nos pagam o mínimo sem termos
escolha.

Ninguém nos diz isso, mas você sabia que em toda a história, nos
lugares onde o povo se auto organizava, dificilmente as pessoas
passavam necessidades? A violência entre as pessoas era quase
nenhuma, não havia fome, nem corrupção? Os poucos casos que
ocorriam eram resolvidos pela própria comunidade, coletivamente.

Para que votar então, se nada fazem por nós? Nós somos a grande
maioria! Nos organizemos e deixemos de sermos servos de governantes
para, juntos, sermos nossos próprios governantes. Se já fazemos tudo, se
sabemos como tudo é produzido, cada um na sua área, para que ter
alguém nos mandando e coletando o nosso dinheiro?

Toda vez que votamos nessas eleições, damos aos governantes o direito
de decidirem nossas vidas. Se teremos o direito de ter uma rua limpa, se
poderemos ter um bom salário, até mesmo como devemos nos
comportar. Quando que fomos consultados se isso tudo nos interessa? A
qualquer momento, por exemplo, um governante pode decidir que sua
casa deverá ser retirada de onde está para passar uma avenida, virar
estádio para as olimpíadas ou mesmo para virar um condomínio de luxo.

Viva a nossa auto-organização, ao povo!

A história das nossas comunidades possuem todos esses exemplos e
mais. Quase 80.000 pessoas pobres perderam suas casas no Rio de
Janeiro porque os governantes decidiram. Grande parte dessa gente
adoeceu ou morreu de desgosto. É para isso que votamos?
Se você vive em uma comunidade deve ter uma ideia das diversas
injustiças que nossos governantes nos fazem passar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÚVIDAS COMUNS SOBRE O NÃO VOTO

P: O que acontece se eu não for votar?
R: Se estiver em outro município, você pode ir a qualquer sessão eleitora e
justificar, sem problemas. Não há limites para justificar o voto. Se você não
comparecer para votar e não justificar, posteriormente terá de pagar uma multa
de R$ 3,51.
P: Não votar, voto nulo e branco anulam a eleição?
R: Não, em nada interfere no resultado das eleições, mas expressam o
descontentamento da população. Como as eleições são uma farsa, não há
vantagem em votar, pois elas nunca representarão a vontade popular.
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