
 

 

PROGRAMA POLITICO – UMA ALTERNATIVA SOCIALISTA PARA CRICIÚMA 

 

INTRODUÇÃO 

A campanha eleitoral e as eleições se realizarão em meio à pandemia e da 

profunda crise da economia capitalista que assola o Brasil e o mundo. O cenário 

mundial segue marcado pelas consequências políticas das grandes 

mobilizações nos EUA contra o racismo e a violência policial, que continuam e 

vem se radicalizando depois da explosão inicial.  

De imediato, podemos afirmar que se abriu o novo cenário político neste país, a 

combinação da explosão social/ pandemia, questiona a tentativa de reeleição de 

Trump. Quando escrevemos este texto, são mais de 40 milhões de 

desempregados e mais de 4 milhões de casos confirmados nos EUA; as vítimas 

fatais superam 150 mil.  

Em que pese a vulnerabilidade de todo proletariado, a fração da população 

mais afetada: o proletariado negro, caracteriza um verdadeiro genocídio. Além 

disso as mulheres e a juventude também estão entre os setores mais 

sacrificados. A pandemia agora atinge o subcontinente indiano, com uma 

população de mais de 1 bilhão de habitantes; as favelas e bairros pobres da 

África e América Latina.  

Desde o principal centro imperialista, a política ditada para o mundo é 

enviar o proletariado ao matadouro, até que exista uma vacina, não importa a 

quantidade de mortos. Provavelmente entramos em uma nova situação mundial, 

condicionada pela reação do proletariado a profunda recessão capitalista. E seus 

efeitos serão tanto mais profundos se esta reação combinar a resistência do 

proletariado nos centros imperialistas e nas semicolônias. Estamos no início de 

um processo, historicamente inédito, e ainda não totalmente desenvolvido.  

A pandemia, ao mesmo tempo em que acelera todos os fatores de crise, 

política, econômica e social, é contraditoriamente um limitador para ação das 

massas. Mas alguns elementos podemos definir como categóricos: quem 



governe os Estados Unidos, estará obrigado a reagir não somente a recessão, 

mas a sua decadência econômica. 

O próximo período não estará somente caracterizado pela recessão e o 

desemprego, mas também, pelas medidas do imperialismo para recuperar a taxa 

de lucro dos grandes monopólios, no interior de seus países e a escala mundial. 

Isso implicará não somente no descenso das condições de vida do proletariado 

norte-americano e europeu, mas no aprofundamento da rapinagem das 

semicolônias.  

Nesse quadro queremos destacar um fator crucial. O desastre do combate 

a pandemia nos EUA, o país capitalista mais poderoso do mundo, coloca em 

evidência que o capitalismo é uma ameaça real a vida da humanidade. Ao 

descenso do nível de vida de todo proletariado, soma-se a falência dos pequenos 

negócios: o capitalismo exige das massas imensos sacrifícios, cujo resultado é 

uma vida cada vez pior.  

Um segundo fator se agrega ao anterior: a combinação entre a pandemia 

do Covid e emergência climática (além das possíveis pandemias anunciadas), 

demonstra como o sistema somente desenvolve as forças destrutivas.  

O que antes era dito somente pelos revolucionários, que a vida, tal como a 

conhecemos, está ameaçada, hoje é um consenso entre os cientistas sérios. O 

descenso do nível de vida, anterior a recessão, somado as consequências de 

uma agressão desenfreada a natureza, retira a capacidade de convencer as 

massas a aumentar os sacrifícios, cujo retorno não é uma vida melhor, mas a 

barbárie capitalista. Isso nos exige um grande desafio: ampliar a nossa 

capacidade de apresentar uma saída: a luta programática e política pelo 

socialismo pode ser realizada em uma situação completamente distinta dos 

últimos 30 anos. 

Uma alternativa socialista e revolucionária 

A política da grande burguesia brasileira, talvez seja ainda mais genocida 

que a de Trump. Diferente dos EUA, o Brasil entra em uma nova recessão sem 

conseguir inverter o ciclo econômico da recessão iniciada em 2013.  



Isso implicará ainda mais sacrifício das massas trabalhadoras cujo retorno 

é somente o rebaixamento das condições de vida. Por isso,a nossa denúncia do 

capitalismo e a defesa de uma Alternativa Socialista nestas eleições deve ocupar 

um lugar central em nossa campanha. Nos apresentarmos como Socialistas e 

Revolucionários nestas eleições não implica em que nos afastaremos e nem que 

nos absteremos das tarefas imediatas do proletariado brasileiro.  

Os efeitos sociais da Pandemia não são automáticos, ele é o resultado do 

capitalismo. E se agrava pela forma que os governos Bolsonaro, governadores 

e prefeitos lidaram com a pandemia. O fato de que comecemos por esse tema 

implica em começar por atacar a nossa principal debilidade, qual seja, explicar e 

explicar que todas as medidas que propomos para minorar a miséria e barbárie 

estão a serviço de construir uma nova sociedade socialista. 

Somente podemos apresentá-las porque defendemos o socialismo como 

saída. Construir essa relação não implica que a defesa da necessidade do 

socialismo deva ser uma nota de pé de página, - sobre cada tema específico que 

somos obrigados a responder e debater em uma eleição, - que diga “somente no 

socialismo resolveremos esse problema”. Há duas esferas na campanha que 

temos que encarar.  

A primeira é demonstrar através de fatos irrefutáveis que o capitalismo 

mostrou sua completa incapacidade de resolver os problemas sociais causados 

pelo Covid, porque ele mesmo foi a causa fundamental de sua propagação. Ao 

mesmo tempo, quando a Pandemia é fato, todos os governos, que representam 

o interesse do capital, enviam o proletariado para o matadouro, pois o que 

importa é o lucro.  

Não precisava existir essa quantidade de mortos e desempregados, isso é 

assim porque a sociedade na qual vivemos é regida para garantir o lucro e a 

propriedade privada de um punhado de grandes empresários e banqueiros. Por 

isso somos revolucionários.  

Fazemos um chamado a mudar essa sociedade radicalmente e reconstruí-

la, de modo que quem mande seja a classe trabalhadora, os de baixo, os que 

constroem a riqueza, e isso tem um nome, é socialismo. Pois o capitalismo já 

demonstrou que somente nos reserva morte e destruição.  



 

 

 

O quadro nacional das eleições 

Até o final de julho apenas 2% dos 5.570 municípios brasileiros ainda não 

haviam registrado oficialmente casos da Covid. Até então tínhamos oficialmente 

mais de 2 milhões de infectados, com um número de mortos que já ultrapassava 

a casa dos 100 mil, se considerarmos a subnotificação.  

O governo Bolsonaro e sua camarilha militar ficaram isolados em sua 

tentativa de aproveitar a pandemia para dar um passo em seu projeto 

bonapartista. Foi contido em seu intento, conseguindo, porém, estabilizar-se na 

crise, oferecendo ao grande capital as contrarreformas de pilhagem do Estado, 

ataques ao proletariado e iniciando a reforma tributária. A grande burguesia está 

disposta a mantê-lo até 2022, mas sob controle.  

A saída de Weintraub do ministério da educação, a resposta de Mourão a 

ofensiva do capital Internacional/Nacional sobre o tema da Amazônia - indicando 

uma mudança do discurso do governo – indica algumas mudanças de forma, 

para permitir aprofundar o conteúdo de sua política de destruição. Na medida em 

que atacou desde o inicio o isolamento social, e a maioria da burguesia decidiu 

pela fim da quarentena parcial, Bolsonaro e os governadores aplicam a mesma 

política de enviar a classe ao matadouro.  

Agora se voltam para as medidas que amenizem a perda das grandes 

empresas e bancos no curto prazo e das medidas estruturais para aprofundar a 

entrega do país e a retirada de direitos, conhecida como “passar a boiada”. 

Aproveitando-se do colchão de dólares gerados pelo crescimento da exportação 

de minério e da agroindústria, que permite o equilíbrio da subordinação da 

economia nacional ao imperialismo, os monopólios querem aproveitar esse 

quadro favorável até a próxima crise cambial, e seguir a pilhagem do país.  

Esta unidade na superestrutura amenizou a escalada da crise política. 

Também facilitada pela prisão de Queiróz, que resultou no cessarfogo de 

Bolsonaro ao STF e ao Congresso Esse processo ocorre em paralelo ao 



desgaste dos governos estaduais que decretaram isolamentos parciais, sem 

garantir as condições sociais para realizá-lo e decretam o seu final antes de seus 

efeitos sobre a propagação do vírus. Acabaram sendo presa fácil do discurso de 

Bolsonaro que os responsabiliza pela crise econômica. Isso, combinado com a 

ajuda emergencial, lhe permitiu um respiro temporário, compensando a ruptura 

entre o proletariado nos grandes centros, assim como dos estratos médios. Mas, 

a tutela de Bolsonaro pela grande burguesia não significa um alívio para o 

proletariado. As eleições acontecerão em meio ao aumento da crise social.  

A raiva e a bronca contra o governo são grandes, ao mesmo tempo em que 

o desemprego dificulta as mobilizações isoladas por aumento de salários. Mas 

esse cenário não significa ausência de lutas, como as dos professores, contra a 

volta as aulas, ou para resistir a retirada de direitos como os metroviários de SP, 

trabalhadores dos Correios, contra as demissões na Renaut. Sem negar o papel 

de freio jogado pela burocracia sindical, PT/PCdoB e PSOL, tanto a combinação 

entre desemprego, pandemia e a estabilização da crise política, são fatores 

objetivos que incidiram de alguma forma na possibilidade de massificação das 

manifestações pelo Fora Bolsonaro.  

O dito anteriormente não anula o fato de que a base de apoio do governo, 

tanto na classe operária como nos estratos médios das grandes cidades se 

estreita, assim a luta política pela disputa de uma saída à crise ganha um peso 

superior. E a classe segue com a contradição entre a pandemia como um 

acelerador da crise social e política e, ao mesmo tempo, como um limitador para 

a ação. Ao perder o apoio dos estratos médios pela condução da pandemia e 

pela crise econômica, Bolsonaro busca uma nova base de apoio no velho estilo 

populista, tal qual Lula com o Bolsa família.  

Temos que acompanhar se o apoio angariado no semi-proletariado se 

manterá, e em que medida a política de chocar esse setor com os que ainda tem 

emprego, com o discurso dos “privilégios”, evoluirá no futuro próximo. Na medida 

em que não ocorra nenhum fator novo na realidade que altere substancialmente 

a combinação dos fatores acima descritos, o que não se pode descartar, a 

tendência é a permanência do equilíbrio instável na superestrutura.  



Além do aprofundamento da degradação social, fatores que vinham se 

desenvolvendo antes da pandemia e agora se concentram no tempo, revelando 

toda crueldade de capitalismo subordinado que é incapaz de satisfazer as 

necessidades mínimas da maioria da população, inclusive o direito de subsistir 

miseravelmente. 

 

Nossa campanha deve responder a necessidade objetiva de nossa 

classe no momento: colocar para fora o governo genocida de 

Bolsonaro/Mourão em defesa da vida, do isolamento social, do emprego, 

salário e renda. 

Diferente do PT/PSOL, desde o início da pandemia afirmamos que esse 

governo genocida era o principal obstáculo para controlá-la, ou ao menos 

diminuir a quantidade de vítimas fatais. Até os dias de hoje a presença de 

Pazuello no “Ministério da Pandemia”, nem sequer utilizou a verba disponível 

para combater o Covid, é até mesmo superior ao que denunciávamos.  

Agora temos que afirmar com todas as letras de que esse governo 

responsável pela catástrofe sanitária, também é o grande responsável pela 

catástrofe social. A política de Bolsonaro de ignorar as mortes da pandemia – 

pois não afeta a acumulação capitalista em um país com tamanha força de 

trabalho subutilizada – também foi seguida pelos prefeitos de todos os partidos. 

Quando falamos explicar, estamos discutindo que essa tarefa deve ser realizada 

utilizando as 4 ferramentas da agitação política e da propaganda. 

 O nosso programa imediato para a campanha deve destacar o Fora 

Bolsonaro e a cumplicidade com o genocídio, do prefeito/a de cada cidade onde 

apresentamos candidatos. Se Bolsonaro impulsionou o contágio e restringiu as 

verbas necessárias ao combate da pandemia em nível nacional, tampouco as 

prefeituras, em nível local se valeram das prerrogativas legais que lhes permitiam 

deter o avanço do contágio. A diferença do discurso não encontrou medidas 

distintas. Isso ocorre porque todos eles estão comprometidos com os interesses 

dos grandes empresários, acham que mandando o povo para o abate podem 

retomar os seus negócios de forma rápida. No entanto, além de aprofundar a 

crise econômica causaram milhares de vítimas. Além disso, agora querem que 



sejam os de baixo a pagar a conta da crise, porque os seus lucros diminuíram, 

enquanto o desemprego e a fome rondam as casas da maioria da população. E 

se tudo isso fosse pouco, esses canalhas ainda usaram a pandemia para roubar 

as prefeituras, enquanto faltavam vagas nos hospitais, remédios, respiradores, 

etc. Em cada lugar devemos relacionar todas as mentiras dos partidos 

burgueses, sejam os de ultra direita, de centro até o PT, pois todos, seja pela 

passividade ou pela via direta, são cúmplices do genocídio. Sem tomar as 

medidas que afetem os interesses dos ricos e poderosos, não teremos saúde 

nem emprego. E estas medidas somente podem ser aplicadas pelos socialistas 

revolucionários do PSTU, pois não estão presos aos interesses dos de “cima”. 

Diferente das propostas apresentadas pelas alternativas diretamente burguesas, 

ou pelas alternativas reformistas de conciliação de classes, como o PT, PCdoB 

e PSOL. Estes partidos não podem deter a catástrofe social e sanitária porque 

querem conciliar com os grandes empresários. Por isso afirmamos que junto com 

o Fora Bolsonaro e Mourão! (agregar aqui trocar o prefeito/a local), construir uma 

Alternativa Socialista é a nossa principal tarefa. 

Desmascarar o reformismo  

A direção do PT e a maioria da direção do PSOL foram um obstáculo à 

palavra de ordem “Fora Bolsonaro” no momento de maior fragilidade e 

isolamento do governo. Mesmo sendo a pandemia uma limitação para 

mobilização, seguiram entregando o suposto “combate ao fascismo” ao STF e a 

construção de uma frente eleitoral burguesa. Mantiveram, diante do sofrimento 

e desespero das massas, a política de deixar rolar para capitalizar eleitoralmente 

o desgaste do governo.  

Preteridos do lugar que querem ocupar na Frente burguesa e ante a 

relocalização de Bolsonaro, se viram cozinhados dentro do seu “próprio molho” 

e por isso mantém o duplo discurso. Encarregam Haddad de manter a 

interlocução com a grande burguesia, ao mesmo tempo em que impulsionaram 

a unidade de ação pelo “Fora Bolsonaro”.  

Tudo indica que com dois objetivos: manter a tona o desgaste do governo, 

mas sem mudar sua estratégia, e se cacifar como interlocutores do movimento 

de massas ante a grande burguesia buscando uma relocalização na frente 



burguesa. Mas se os monopólios não confiam no PT para fazer o grau de ajuste 

necessário para adequar o país no lugar reservado pelo imperialismo, o aparato 

petista talvez subestime o grau de ruptura e de desconfiança das massas com 

esse partido, para além dos fatores conjunturais. Ao mesmo tempo em que há 

uma incursão de Bolsonaro na antiga base eleitoral do PT, e as desconfianças 

do proletariado organizado se mantém ou até mesmo pode ter se aprofundado. 

No mesmo sentido, os estratos médios e a pequena burguesia, a parte os meios 

universitários, que romperam com Bolsonaro pela sua política na pandemia, 

seguem em busca de um Bonaparte mais esclarecido.  

O dito anteriormente não significa que o PT não capitalize parte do 

desgaste do governo federal nestas eleições. Ao mesmo tempo em que, onde 

governa, tende a padecer o desgaste gerado pela pandemia. Tampouco daqui 

se desprende o fato de que a polarização da campanha se resuma a Bolsonaro 

X PT.  

A ultra-direita tende a apresentar-se dividida nas eleições e os partidos 

“orgânicos” da grande burguesia, PSDB, DEM vão buscar o seu quinhão. 

Desmascarar o PT/PSOL é uma necessidade para disputar os que se deslocam 

dos campos burgueses. Denunciá-los, mas sem xingamentos ou insultos é parte 

da disputa da base petista (que será disputada pelo PSOL onde tem candidatura 

própria) e dos que romperam com eles.  

Tanto em nossos panfletos como na 5 intervenção de nossos candidatos, 

é necessário afirmar que o projeto de governar com a burguesia (Temer era vice 

de Dilma), demonstrou-se completamente equivocado e gerou as condições 

para a vitória de Bolsonaro. Que a direção do PT jogou a independência política 

dos trabalhadores na lata do lixo, e ainda hoje mantém esta política.  

Que não existe forma de sair da catástrofe social aliados com os 

responsáveis por ela, os grandes patrões e banqueiros, nacionais e estrangeiros 

que dominam nosso país. Uma segunda esfera de polêmica é a estratégia e 

também a luta ideológica. Pois eles defendem um projeto capitalista, nos limites 

do sistema e do regime. Particularmente com as candidaturas do PSOL, que 

devem crescer eleitoralmente, é preciso ainda mais saber explicar e demonstrar 



que as mesmas e o partido, trilham um caminho parecido ao que foi trilhado pelo 

PT e que partilham de um projeto praticamente comum.  

Não à toa estão coligados em muitas cidades, compartilham um projeto de 

realizar governos de colaboração de classes nos limites da ordem, quer dizer, 

da democracia burguesa e do sistema capitalista. Inclusive, os setores 

organizados mais à esquerda, que dizem defender uma Frente de Esquerda 

Socialista, não são consequentes ao não romperem com o PSOL, pois o PSOL 

(sua direção e parlamentares) defendem Frente Ampla, aliança com o PT e um 

programa de pequenas reformas no capitalismo, inteiramente nos limites da 

ordem e do status quo atual. 

O governo Moisés 

O governo de Carlos Moisés (PSL) enfrenta uma grave crise política. O 

estopim dessa crise é o escândalo de corrupção envolvendo a fraudulenta 

compra de respiradores, que está sendo chamada de compra de respiradores 

fantasmas. Esse escândalo já saiu das páginas políticas e entrou para as 

páginas policiais com a prisão do ex-secretário da casa civil (que chegou a ser 

chamado de o Primeiro Ministro do governo Moisés), e com a possibilidade de o 

também ex-secretário de saúde ter sua prisão decretada nos próximos dias. 

Dizemos que esse é o estopim porque aqui os escândalos de corrupção, 

por maiores que sejam, só têm tido desdobramentos mais contundentes ou 

quando os “de baixo” saem em mobilizações, ou então quando os “de cima” 

estão em crise brigando entre si. Em Santa Catariana a grande imprensa 

burguesa sempre se comporta como “imprensa oficial”. Não por acaso, esse 

escândalo veio à público através do Intercept e não da imprensa local. No 

entanto, a crise entre o governo e a Assembleia Legislativa já vinha em 

andamento e esta rapidamente vota por unanimidade na criação de uma CPI 

para o caso. 

Muito embora SC ainda não tenha tido o mesmo desdobramento de outros 

estados, onde a mando diretamente de Bolsonaro a policia federal entrou com 

tudo na apuração das falcatruas (todas muito parecidas com a daqui) dos 

governos estaduais. Essa situação já fez a Assembleia Legislativa do Rio de 



Janeiro votar, por unanimidade, a abertura de processo de impeachment contra 

o governador do estado. Isso indiretamente também trás mais crise para cá além 

da ameaça de que a qualquer hora a PF possa entrar ruidosamente no caso. 

Para entendermos um pouco melhor essa crise temos que nos alongar um 

pouco e voltar aos primórdios desse governo. Moisés, eleito na esteira da onda 

bolsonarista, era um total desconhecido da vida política. E sua enorme votação 

expressou o tamanho do rechaço que havia sobre as formas tradicionais da 

política no estado. Não por acaso, ele derrota uma velha raposa da política, 

Gelson Merísio (PSD), que tinha como seu grande trunfo o fato de ter sido por 

muito tempo o presidente da ALESC, isto é, o representante máximo do status 

quo no estado. 

Esse caráter anti-regime muitas vezes é deixado de lado para enfatizar só 

o aspecto anti PT, mas sem isso não entenderemos o voto massivo dado a 

Moisés, inclusive em cidades com mais tradição de votar mais “à esquerda” 

como Criciúma, onde Moisés foi ainda mais votado do que em Blumenau ou 

Joinville. 

Quanto ao PT no estado, como já a muitos anos atrás viemos afirmando, é 

um partido totalmente decadente, já tendo perdido todas as prefeituras de 

cidades importantes. O PT aqui já não conseguia mais vitórias eleitorais no 

estado mesmo quando ainda tinha um forte prestígio no governo federal. 

Quando, a partir de 2013, o governo petista de Dilma Rousseff se desmascara 

frente ao conjunto da classe trabalhadora e da juventude, a situação do PT no 

estado foi puxada ainda mais pra baixo. 

Nesse quadro em que tudo levava a crer que as velhas raposas de sempre 

teriam uma vitória tranquila, surge em cena no último momento Carlos Moisés. 

Oriundo da cúpula do aparato militar estadual, Moisés era coronel reformado do 

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, totalmente desconhecido no 

cenário politico, filiado ao mesmo partido de Bolsonaro e com o mesmo discurso 

deste. Com isso ele arrebata os corações e mentes do empresariado catarinense 

que já havia encampado com muita força a candidatura de Bolsonaro por sua 

prometida guerra social contra os direitos dos trabalhadores e os serviços 



públicos. É por isso que também Raimundo Colombo (PSD) acaba mudando e 

dando a ele o apoio no segundo turno. 

No entanto, Moisés não tem sequer a experiência política de Bolsonaro, 

que embora do “baixo clero” do Congresso, está há 30 anos na políotica com 

ligações mais sólidas com setores da burguesia. Sua inexperiência e a enorme 

fraqueza do PSL no estado vão aparecer muito rapidamente e acabarão sendo 

um fator de geração de crises. 

Há ainda outro aspecto que devemos levar em conta: suas ligações com o 

grande empresariado catarinense não eram muito sólidas como costumam ser 

as dos políticos tradicionais que muitas vezes chegam a eles mesmos serem 

grandes empresários como o prefeito de Joinville.  

Outros são oriundos de algum tipo representação, como associações 

empresariais, sindicatos patronais,ou representações diplomáticas. Mas mesmo 

quando não o são tem ligações orgânicas e financeiras com os grandes grupos 

empresariais do estado e com mandatos anteriores que já consolidaram essas 

ligações. 

Já o comandante Moisés é apenas um quadro do aparelho 

policial/bombeiros militar. Com isso, não queremos dizer que seu governo não 

seja totalmente a serviço da burguesia, mas apenas que esse não é um quadro 

experiente da burguesia e por isso às vezes comete erros que têm desagradado 

ao empresariado e que faz com que ele, para corrigi-los, tenha que fazer 

vergonhosos recuos como os de agora na quarentena. 

Já na formação de seu governo ele abandona o discurso contra a “velha 

política” e enche seu governo de gente do velho MDB, inclusive com secretários 

importantíssimos que já eram secretários no governo anterior. Afinal, sua 

ascensão foi muito rápida e imprevisível não tendo sido consolidado em torno 

dele um forte núcleo que pudesse ser a base para compor seu governo. Também 

não teve aqui no estado o recurso de incorporar alguma importante e expressiva 

figura da burguesia, tipo Sérgio Moro ou Paulo Guedes que pudessem colocar 

no seu governo. 



Não que não haja gente no alto escalão do seu governo. Mas pela fraqueza 

e improviso total desse partido no estado são quadros de pouco peso e tradição 

na política estadual, como o agora tristemente famoso Douglas Borba, que era 

vereador em Biguaçu e assumiu a toda poderosa casa civil do governo. Os 

setores mais tresloucados do PSL queriam ainda mais cargos e ao não se verem 

satisfeitos protagonizaram a primeira crise, em especial dentro do seu partido. 

Seu governo tem início com o estado em uma situação fiscal um pouco 

melhor do que da maioria dos estados brasileiros e inclusive dos vizinhos, isso 

porque o governo anterior havia conseguido impor importantes derrotas ao 

funcionalismo. Mas, mesmo assim, o estado estava perante um quadro de forte 

endividamento com grandes dívidas de vencimento a curtíssimo prazo. A saída 

dele para isso é a neoliberal clássica, ou seja, arrochar ainda mais o 

funcionalismo e sucatear o serviço público privatizando tudo que fosse possível. 

 

Administrativamente, uma das principais marcas de seu governo foi o 

ataque sistemático à Saúde Pública, não que tenha deixado de atacar outros 

setores do serviço público, mas a saúde foi a preferencial. E hoje dá pra se 

perceber com clareza que estes ataques, que se dão principalmente em forma 

de privatizações e terceirizações, não são apenas “ideológicos”, pois as 

privatizações como sabemos sempre são para satisfazer interesses particulares 

dos “amigos do poder”, e os dois escândalos de corrupção que apareceram 

agora são exatamente nesse setor (Hospital de campo de Itajaí e respiradores). 

Com a decretação do estado de emergência, as possibilidades de 

corrupção nesse setor se ampliam em muito pela dispensa de qualquer forma de 

licitação que possa dificultar as transações mais escabrosas. Mas há também 

outros possíveis motivos para que Moisés saia na frente entre os governadores 

e decrete uma quarentena mais forte, ainda que não tenha parado setores 

importantes. O que queremos destacar é que ele viu aí a possibilidade de se 

fortalecer enormemente frente à opinião pública. 

É bastante comum que políticos burgueses se utilizem de desgraças para, 

demagogicamente, se fortalecerem, aparecendo como pessoas preocupadas 



com o bem estar da população. O caso mais célebre desse tipo de coisa em 

nosso estado foi o de Esperidião Amin, quando era governador, nos anos 1980. 

Durante as duas trágicas enchentes no Vale do Itajaí, Amin deu várias 

declarações altamente demagógicas e capitalizou para si grande apoio popular. 

No caso dessa pandemia, no mundo afora os governantes que tomaram 

medidas mais duras para o isolamento social tiveram no geral sua popularidade 

bastante aumentada. E realmente Moisés angariou forte apoio popular. Numa 

pesquisa feita pelo instituto Mapa para o grupo ND, em 02 de abril, os índices de 

aprovação de suas medidas iam a 71,3% contra apenas 9,5% de reprovação. O 

problema é que sua inexperiência fez com que ele se esquecesse de ver se tinha 

“as bençãos” da burguesia catarinense para essas medidas. E apesar de ele ter 

deixado de fora todo tipo de indústrias e o telemarketing ela, como sabemos, 

reagiu muito duramente. Logo se refaz da surpresa inicial, se organiza e vem 

com tudo pra cima do governo o deixando em situação difícil (vide manifesto das 

50 entidades empresariais, etc.). 

E o empresariado teve todo apoio não só, do genocida do palácio do 

planalto, como da ALESC, que além de ser composta em sua grande maioria por 

testas de ferro desse empresariado, ainda não andava em boas relações com o 

governo Moisés por sua postura de governar sem fazer grandes negociatas com 

os deputados (a suposta “nova política”). Ele também não conta com uma 

bancada de deputados que lhe fossem fiéis (os bolsonaristas, antes de seu 

partido, foram os primeiros a protocolarem o pedido do seu impeachment). É em 

meio a essa situação que aparece o escândalo dos respiradores fantasmas e a 

ALESC imediatamente vota, por unanimidade, a abertura da CPI para o 

escândalo dos respiradores. 

A partir daí a atitude de Moisés diante da burguesia passou a ser de 

completo e humilhante recuo. Recuou vergonhosamente, sobretudo, na 

quarentena, que hoje é apenas uma caricatura disso. E para tentar melhorar a 

relação com a ALESC colocou como tarefa principal do novo secretário da casa 

civil as negociatas com os parlamentares, e ele próprio marcou um almoço com 

Júlio Garcia (PSD) o presidente da Assembleia Legislativa que é um dos homens 

mais identificados com a “velha política no estado”. Esse movimento se 



assemelha ao de Bolsonaro com o chamado centrão e tem o mesmo objetivo: 

tentar impedir a votação do impeachment. 

Em relação ao empresariado, além dele estar correndo o estado para se 

reunir e ouvir suas exigências, Moisés já se comprometeu a nomear para a 

poderosa Secretaria do desenvolvimento Econômico quem eles indicarem. 

Assim vai se afirmando a verdadeira cara do governo Moisés: totalmente 

alinhado ao empresariado com sua política genocida para a pandemia e 

amplamente aberto às negociatas com os deputados. No dizer do presidente da 

ALESC, é um governo que “não deu certo, mas nunca é tarde para recomeçar”1 

Provavelmente, vão tentar manter as investigações da CPI apenas ao redor 

dos secretários e funcionários diretamente envolvidos na compra dos 

respiradores e, novamente, recorrem à narrativa de que o grande responsável 

por tudo – o chefe que colocou lá esses que eram seus homens de confiança – 

nada sabia. Por isso é possível que os pedidos de impeachment sequer sejam 

votados uma vez que isso depende do Presidente da Alesc. Outra coisa será se 

a dinâmica que a crise assumiu vai permitir que essa costura se realize sem 

gerar novas crises. 

Aos trabalhadores e à juventude pobre essa discussão sobre o 

impeachment feito pela Alesc não trás nenhum proveito, pois o governo que 

sairia daí em nada melhoraria a situação para nós. As duas alternativas são 

igualmente ruins, seja assumindo o governo a atual vice governadora, uma 

bolsonariasta radical, ou o próprio Júlio Garcia por ser presidente da Alesc. A 

nós o que interessa é uma apuração a fundo do caso e que todos os 

responsáveis por esse absurdo crime não só percam seus cargos mas também 

que sejam presos e tenham os seus bens confiscados para ressarcir o dinheiro 

público. A única saída aceitável é uma eleição geral para a escolha não só de 

um novo governador e vice como também para a assembleia legislativa. 

Assim, neste momento em que cresce em todo o Brasil o clamor pelo FORA 

BOLSONARO E MOURÃO, aqui em Santa Catarina também devemos dizer um 

basta a esse governo estadual atolado em corrupção, que foi eleito em cima de 

enganação de que seria diferente e hoje mostra com toda clareza que tem a 

https://pstuflorianopolis.blogspot.com/2020/06/governo-moises-pandemia-e-burguesia.html#sdfootnote1sym


mesma velha política corrupta à serviço de manter a dominação dos poderosos 

de sempre, e que veio ainda para aumentar a perseguição aos moradores das 

comunidades pobres, em especial a juventude e a população negra. 

CONJUNTURA ATUAL DE CRICIÚMA 

A cidade de criciúma não foge da realidade nacional. A pandemia traz a 

toma problemas sérios como vimos acima. Criciúma esta inserida em uma 

conjuntura de retiradas de direitos e desemprego. Neste ano, SC teve uma 

redução de 600 mil postos de trabalho. Tendo como centro as principais cidades 

do estado. Embora a região da AMREC tenha sido uma das que menos registrou 

fechamentos de postos de trabalho as demissões existiram e nenhuma medida 

foi adotada pelos municípios da região; 

Criciúma dentre as cidades da região foi a mais afetada com 1.192 postos 

de trabalho fechados entre janeiro e julho – a maior redução ocorreu em 

abril, período de restrições às atividades econômicas por conta da 

pandemia. Dentre todos os setores da economia o setor têxtil foi o mais afetado 

com o desemprego. Foram totalizadas 563 demissões. Com um quadro de 

demissões instalados na região a informalidade segue crescendo.  

Entre os servidores públicos o governo de Criciúma em algumas áreas 

chegou a retirar até 30% da folha e não aplicou nem sequer o reajuste baseado 

na inflação. Em contra partida o executivo teve redução de 20% e o legislativo 

10%.  Uma inversão de lógica diante de um cenário em que os servidores são 

os mais afetados, para além disso em meio a pandemia o executivo aprovou 

aumento salarial para o ano de 2021 de 24,9 mil reais. É preciso acabar com o 

privilégio dos de cima e promover justiça social. 

SAÚDE PÚBLICA E O COMBATE A PANDEMIA  

Até o momento foram confirmados 5680 casos e 82 óbitos em decorrência 

do corona vírus em Criciúma. Atualmente a ocupação das UTIS da cidade chega 

a casa dos 70%. Uma situação que tem aumentado durante a pandemia e tem 

colocado em discussão o debate sobre a estrutura da saúde de Criciúma. Nos 

meses de julho e agosto a UTI do hospital do São José ficou 100% ocupada. No 



inicio da pandemia a prefeitura desenvolveu o hospital de campanha e reabilitou 

o hospital do Rio Maina entretanto sem equipamentos para os casos graves. 

Uma medida paliativa diante de uma situação do aumento de casos no 

município. 

Além disso, o prefeito Clésio tentou fazer uma média colocando uma “força 

tarefa” nas ruas para fiscalizar o povo, declarando uma “guerra” ao coronavirus. 

Uma guerra que já sai sendo derrotada, porque a circulação de pessoas não vai 

parar. Lojas, Shopping, comércios de bares e restaurantes continuarão 

funcionando e as pessoas continuarão se expondo ao vírus. 

Clésio num vídeo no dia 22 de junho declara que quer “ver a cidade crescer” 

e que “a responsabilidade é de todos”. Porém, ele não fala daqueles que já 

perderam seus empregos, das pessoas que precisam trabalhar, sem que o 

governo federal, estadual e prefeituras se responsabilizem de fato para tirar a 

população trabalhadora da pandemia. 

A lições de outros países que adotaram quarentena geral e conseguiram 

diminuir a doença demonstra a incompetência dos nossos chamados “gestores 

públicos” em lidar com a crise. 

Corrupção em Criciúma 

Recentemente estourou mais um problema de corrupção que envolve o 

poder público de Criciúma, a operação Blecaute identificou fraudes em Criciúma 

e envolvendo a prefeitura em movimentações ilegais. 

Conforme apurado pelo Ministério público em conjunto com o Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco, existem fraudes 

em contratos de serviços ligados a iluminação pública, todos estabelecidos entre 

2019 e 2020, somam R$ 35 milhões em esquemas fraudulentos. 

A operação chega no ceio do paço municipal e a que tudo indica essa 

operação irá aprofundar problemas mais sérios na prefeitura de Criciúma. O 

crime envolve funcionários da prefeitura e empresários da região, dentre os 

crimes litados está falsidade ideológica e fraude de licitação. 



É importante que os responsáveis por esse crime sejam verdadeiramente 

punidos. Este dinheiro poderia estar sendo destinado para a infraestrutura da 

população Criciumense. 

Um programa emergencial para Criciúma: Por uma Alternativa 

Socialista e Revolucionária. 

Os que governam nosso país não fazem outra coisa que enganar a maioria 

da população. Bolsonaro se elegeu dizendo que combateria a corrupção e a 

“velha política”. Hoje é aliado dos mesmos corruptos do centrão que apoiaram 

os governos do PT.  

Apoia-se nos corrutos de sempre porque todos eles são marionetes nas 

mãos dos grandes empresários. Enquanto eles estão em quarentena nas suas 

mansões enviam a maioria dos trabalhadores para o matadouro. Enquanto as 

suas fortunas crescem durante a pandemia, para a maioria da população sobra 

o desemprego, a redução dos salários e renda e a morte.  

Chamamos os trabalhadores, desempregados, autônomos, pequenos 

comerciantes a construir nestas eleições uma Alternativa Socialista. Construir 

uma Alternativa Socialista começa por acabar com o poder dos grandes 

empresários e seus políticos na prefeitura e na Câmara dos vereadores.  

Um governo para os de baixo que tome medidas drásticas para deter o 

desemprego, a fome e a violência nos bairros pobres.  

Mas para isso é preciso que a população organizada nos bairros seja quem 

mande na prefeitura, chega de mentiras e enganação! Não podemos confiar 

mais nos que a cada quatro anos vem nos pedir voto para depois vendê-lo aos 

grandes empresários e comerciantes que mandam no país e na prefeitura! 

Precisamos controlar o nosso destino, fazer o que deve ser feito e não colocar 

as nossas vidas nas mãos dos que já demonstraram que estão vendidos, basta! 

Uma Alternativa Socialista na prefeitura tem compromisso somente com a 

população trabalhadora organizada nos bairros e nos locais de trabalho e não 

com os sanguessugas de sempre.  



A esta organização chamamos de Conselhos Populares, o qual deve 

decidir como atender as necessidades básicas da maioria da população 

pobre e desempregada.  

Fora Salvaro ! Abaixo os assassinos que nos governam! Fora Bolsonaro/ 

Mourão Construir uma Alternativa Socialista e Revolucionária  

- A pandemia revela e aprofundou a desigualdade existente A 

pandemia poderia ser vencida se houvesse uma verdadeira quarenta com 

garantia de emprego, salário e renda .  

Mas Bolsonaro e a prefeitura nada fizeram para deter o avanço do contágio. 

Assim como o governo federal está nas mãos dos banqueiros, a prefeitura está 

nas mãos das grandes empresas, do grande comércio e dos especuladores 

imobiliários.  

Foram incapazes de deter a pandemia e a crise econômica.  

- Fim da saúde privada: estatização dos hospitais particulares e 

fortalecimento e ampliação das Unidades Básicas de Saúde  

Assim como o SUS está sendo destruído pelo governo Bolsonaro, a 

atenção básica que é de responsabilidade dos munícipios, tampouco atende as 

necessidades da maioria do povo. Foram milhares os que perderam a vida nos 

corredores dos hospitais e das UBS. Enquanto os que tinham dinheiro para 

pagar uma diária nas UTIs podem ter chance de sobrevier.  

Equipar e ampliar as UBS, salários dignos para os profissionais da 

saúde.  

- Combate aos desemprego: - Passe livre aos desempregados no 

transporte público - Isenção de IPTU e todas as taxas municipais - garantir 

o fornecimento de luz, água as famílias desempregadas  

- Plano de obras públicas municipal organizado pelos desempregados 

dos bairros que garanta de imediato:  



- Ampliação das creches municipais  

- Ampliação da rede de escolas municipais  

-Saneamento básico para todos - Ampliação dos impostos aos 

terrenos voltados para especulação imobiliária  

- isenção total de impostos aos pequenos negócios e crédito  

- legalização das ocupações e plano de infraestrutura - organização 

da segurança pública desde os bairros: os membros das GCM devem 

pertencer aos bairros onde residem e os comandos devem ser eleitos pela 

população  

- Combate a toda forma de opressão :fim do machismo do racismo e 

a LGBTfobia. 

 

Programa de estrutural para o município de Criciúma: 

• Habitação e moradia 

1) Criação de um programa habitacional que coloque as 

propriedades sem função social na mão dos trabalhadores sem 

tetos. 

2) Regularização das ocupações e comunidades que estão 

irregulares; 

3) Criação de um programa de construção de casas populares para 

os trabalhadores que são reféns do aluguel e da especulação 

imobiliária. 

4) Tributação proporcional a renda. Quem tem mais, paga mais! O 

Imposto territorial precisa ser proporcional a renda das famílias. 

 

 



• Saneamento básico e coleta seletiva e meio ambiente 

1) Ampliação do sistema de tratamento e água encanada nos bairros; 

2) Regularização imediata do sistema de esgoto! Que as empresas que 

poluem sejam responsabilizadas e penalizadas; 

3) Regularização das cooperativas de lixo e reciclagem! Que os catadores 

tenham condições dignas de trabalho e renda. 

4) Fim do convenio com as empresas de coleta seletiva! Criação de uma 

empresa municipal que conte com a colaboração das cooperativas e 

catadores. 

5) Recuperação imediata das áreas degradadas pela mineração, que elas 

sejam responsabilizadas pelos crimes ambientais feitos em território 

municipal! 

6) Arborização de parques e áreas degradas para uma melhor qualidade de 

vida 

7) Criação e incentivo de hortas comunitárias em todos os bairros.  

8) Ampliação e valorização dos parques e praças das cidades, que sejam 

desenvolvidas áreas de lazer nos bairros. 

9) Iluminação em todos os bairros, praças e parques das cidades. 

• Transporte público e mobilidade urbana 

1)Criação de uma empresa municipal de transporte público, com concurso para 

os trabalhadores da empresa. 

2)Gratuidade do transporte público para estudantes, desempregados e idosos. 

Redução da tarifa de transporte para 2 reais. 

3) Que a cobrança do estacionamento rotativo seja destinada ao transporte 

público. 

4) Que parte do Imposto territorial urbano seja destinado para desenvolvimento 

do sistema de transporte público. 

5) Bilhete único para todas a áreas da cidade. 



6) Ampliação de ciclofaixas em todos os bairros da cidade; 

7) Desenvolvimento de bicicletários públicos;  

8) Criação de passarelas nas principais avenidas da cidade. 

9) Ampliação dos pisos táteis e rapas para pessoas deficientes. 

10) Programa de pavimentação de todas as ruas do município; 

• Saúde publica 

1)Ampliação do Programa Saúde da Família (PSF) em todos os bairros, com 

atendimento de médicos nos bairros. 

2)Construção de unidades básicas em comunidades que ainda não possuem 

atendimento. 

3) Criação de uma UPA na região da grande Santa Luzia e no distrito do Rio 

Maina. 

4) Fim do atendimento privado no hospital São José, a saúde não pode se tornar 

lucro e mercadoria. 

5) Ampliação dos centros de atendimentos a dependentes químicos, para que 

este problema seja de fato tratado como problema de saúde pública. 

• EDUCAÇÃO 

1)Ampliação e criação de escolas básicas e creches nos bairros; 

2) Estruturar todas escolas do município com equipamentos tecnológicos e 

acesso à internet de qualidade; 

3)Criação de um centro tecno-profissionalizante municipal com intuito de formar 

pessoas para o mundo do trabalho. 



4) Estadualização da UNESC, com intuito de fortalecer o desenvolvimento da 

região. 

5) Municipalização da AFASC; 

6) Criação de bibliotecas públicas nos bairros; 

7) Aplicação de concurso público para todos os professores; 

8) Ampliação do salário dos educadores e educadoras. 

9) Valorização e capacitação permanente para os profissionais da educação; 

 

• Arte e Cultura 

1) Criação de centros de arte e cultura nos bairros, a fim de dar acesso a ao 

povo que não tem! 

2) Gratuidade das peças e teatros nos bairros; 

3) Liberdade para juventude da periferia desenvolver as batalhas de Slan e 

Hip-Hop. Fim da criminalização do movimento Hip Hop. 

4) Valorização dos artistas de rua com espaços de cadastramento e 

atendimento; 

• Infraestrutura e segurança 

1) Criação de restaurantes populares e lavanderias públicas nos bairros; 

2) Ampliação e democratização da guarda municipal a fim de garantir 

segurança em todos os bairros. Que a guarda seja eleita pelo povo e com 

mandatos revogáveis. 

3) Ampliação das delegacias de mulheres; 

4) Criação de centros de acolhimento e proteção a vitimas de machismo, 

racismo e Lgbtfobia. 

5) Garantia das costas raciais nos concursos públicos do município. 

 



• Campo 

1) Criação de uma politica de credito para os pequenos proprietários ruais. 

2) Incentivo a criação de cooperativas em todo o espaço rural de Criciúma. 

3) Incentivo agricultura familiar e orgânica, com centros de especialização 

para trabalhadores do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


