
      Programa do PSTU para as Eleições Municipais de 2020 - JOINVILLE-SC 

                              FFFOOORRRAAA   BBBOOOLLLSSSOOONNNAAARRROOO///MMMOOOUUURRRÃÃÃOOO...   EEEllleeeiiiçççõõõeeesss   gggeeerrraaaiiisss   cccooommm   nnnooovvvaaasss   rrreeegggrrraaasss...   

Por uma Greve Geral em defesa da vida e dos direitos dos trabalhadores. 

 

O PSTU usará sua candidatura LGBT para divulgar as lutas dos trabalhadores por emprego, 

saúde, educação, transporte em meio a pandemia do Covid-19. Nossa campanha apoiará todas as 

mobilizações, contra a venda dos Correios, contra a reforma administrativa. Vamos juntos construir um 

quilombo socialista contra a exploração, o desemprego, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, a 

xenofobia.                 

 Estamos diante da maior crise econômica, social e sanitária da história do Brasil. Metade (50%) 

das pessoas com idade de trabalhar está desempregada. Os governos querem jogar nas costas dos 

trabalhadores o peso da crise, para favorecer os grandes empresários. O PSTU participará das eleições 

para conscientizar a população trabalhadora para por prá fora o Governo Bolsonaro e Mourão, 

chamando eleições gerais com novas regras, sem financiamento de campanha pelos empresários, onde 

candidatos corruptos não concorrem, com revogabilidade de mandato e que o salário de todos os 

políticos seja equivalente ao salário de um operário.        

 O PSTU se opõe à volta do PT ao Governo Federal, porque este partido, podendo ter mudado o 

país para favorecer os trabalhadores, preferiu se unir com Collor, Sarney, Maluf, Maia, a empresários e 

banqueiros e terminar na vala comum da corrupção generalizada, frustrando a esperança de milhões de 

trabalhadores brasileiros, dizendo que estava distribuindo a renda quando na verdade favoreceu os 

banqueiros e grandes empresários. Abandonou a reforma agrária, colocando Katia Abreu, representante 

do agronegócio no comando do ministério da agricultura. Prejudicou os trabalhadores, cortando direitos 

e precarizando a mão de obra. Ocupou o Haiti com soldados brasileiros, a mando dos Estados Unidos. O 

PT no poder se tornou um gerente dos negócios da burguesia e das multinacionais, inclusive vendeu 

parte do pré-sal às multinacionais, no leilão de Libra, por 1% do valor do campo.    

 Pós PT, Temer e agora com Bolsonaro, a realidade do país tem como pano de fundo uma 

combinação entre pandemia e crise econômica, social e política. Tudo comandado pelo governo 

genocida, ultraliberal e autoritário de Bolsonaro. Já passamos de 130 mil mortes, em números 

subestimados e sem sinal de queda. São cinco Brumadinhos por dia. Se no início da crise havia certa 

diferença entre Bolsonaro e os governadores, agora não há nenhuma na prática. Fazem o que exigem os 

bancos e as grandes empresas: mandam a classe trabalhadora ao abatedouro. O que manda é o lucro. É 

assim também com o desemprego. As empresas seguem demitindo a rodo. Além disso, as grandes 

empresas fazem chantagem buscando “passar a boiada”, combinando uma ofensiva das empresas por 

retirada de direitos e rebaixamento de salário, com iniciativas no governo e no Congresso. Tentaram 

isso com os metroviários de São Paulo, que reagiram. Além de exporem a classe à pandemia e avançar a 

privatização, foram para cima rebaixar salário e retirar direitos. Querem fazer a mesma coisa com os 

trabalhadores dos Correios, uma das empresas mais eficientes do ramo. E com a Petrobras e o Banco do 

Brasil. No setor privado não é diferente, como na Renault do Paraná, onde queriam demitir 747 

operários. Como os metroviários, os metalúrgicos responderam com greve. Para completar, vão 

acelerando a entrega do país, desmontando e privatizando o que resta de público e estatal, tirando uma 

“lasquinha” desse desmonte e espoliação para a burguesia brasileira, milicianos e corruptos.   

 Apesar da “estabilização” ou até diminuição da rejeição a Bolsonaro, nada muda o fato de que a 

maioria da população o considera ruim e péssimo, em especial a classe operária e trabalhadora dos 

grandes centros. A pergunta que todo mundo faz é: por que ele não cai de vez? Isso provavelmente se 

explique pelo fato de que a mísera renda básica de R$ 600 que hoje atinge metade do que seria a mão 

de obra disponível no mercado de trabalho, um setor que vivia de Bolsa Família, significa uma melhoria 



no nível de vida. Por outro lado, Bolsonaro está tentando emplacar a tese de que o desemprego é 

responsabilidade dos que defendiam quarentena. Por fim, ao abraçar o centrão e tirar de cena seus 

filhos protofascistas e parar de fazer manifestação pró-golpe, ficou quieto, distensionando as 

provocações pró-ditadura. Com isso, ganhou o apoio da burguesia.      

 Junte a isso o fato de que não tem uma oposição à altura. O papel de oposição ficou para os 

governadores quando pareciam defender quarentena. Apesar de não serem o mesmo, são iguais, exceto 

pela possibilidade – afastada completamente hoje – de impor uma ditadura. Essa oposição tem poucas 

diferenças com Bolsonaro no que se refere a projeto econômico e ataques aos trabalhadores e à 

soberania do país. Tanto é assim que governadores da oposição e o Congresso aplicam as mesmas 

medidas em favor da burguesia e contra os trabalhadores. O govenador do Maranhão, Flávio Dino 

(PCdoB) propôs um pacto com Bolsonaro!         

 A primeira tarefa é organizar e unir as lutas contra os governos e a patronal. Precisamos 

derrubar Bolsonaro e sua corja. Precisamos de uma frente única para defender a classe trabalhadora 

contra os ataques da classe dominante. É necessário cercar de solidariedade as lutas e greves que 

existirem e defender a luta dos trabalhadores de aplicativos, dos indígenas; a greve dos professores em 

defesa da vida e contra a volta às aulas no meio da pandemia. Contudo é preciso construir a mobilização 

unificada. É preciso debater na base de cada categoria de trabalhadores a necessidade da unidade para 

lutar e a preparação de uma greve geral. As eleições municipais também servirão para agitarmos essa 

necessidade.  Assim como é necessária a unidade para lutar, é preciso construir uma alternativa 

socialista ao governo autoritário de Bolsonaro e a seu projeto de ditadura e semiescravidão. Um 

obstáculo importante para derrubar Bolsonaro é a ausência de uma oposição de verdade, pois a 

oposição burguesa de centro-direita, como Doria, Huck, Witzell e outros, não significa nenhuma 

mudança. Da mesma forma, os partidos da esquerda no parlamento não oferecem nenhuma 

perspectiva ou projeto de melhoria de vida. O PT almeja uma boa localização nessas frentes amplas com 

a burguesia. Já o PSOL é de fato um puxadinho do PT. O programa do PSOL não tem qualquer 

compromisso com a luta pelo socialismo. Pelo contrário, a direção do partido tem como estratégia a 

disputa eleitoral. Todos defendem, a seu modo, um programa capitalista por dentro da ordem. Essa 

alternativa socialista e revolucionária, porém, não vai nascer de forma espontânea. É preciso construí-la 

desde já.            

 O PSTU conclama todos os sindicatos e Centrais Sindicais a preparar uma Greve Geral em defesa 

dos direitos dos trabalhadores e contra o Governo Bolsonaro. Só os trabalhadores ocupando as ruas, 

realizando manifestações, ocupações, Greve Geral, lutando como os trabalhadores do Chile ou como os 

Negros e Negras no EUA, podem derrotar o Governo Bolsonaro/Mourão e os grandes empresários. 

 Utilizaremos a campanha eleitoral também para fazer uma denúncia da falsa democracia que 

vigora no Brasil hoje. É uma democracia burguesa, que serve aos ricos e engana os trabalhadores com 

promessas eleitoreiras. Por isso, defendemos uma nova forma de governo, um governo direto dos 

trabalhadores, através de Conselhos Populares, compostos por trabalhadores eleitos em seu local de 

trabalho, estudo ou moradia.           

 Defendemos um governo socialista dos trabalhadores, sem patrões nem corruptos, enfim, 

defendemos uma JOINVILLE PARA OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS, onde a produção não esteja 

ao serviço do lucro de um punhado de milionários, da exploração e da miséria de milhões, mas sim ao 

serviço das necessidades da maioria do povo pobre e trabalhador.      

 Cada voto no PSTU, no 16, vai ser útil para fortalecer o projeto revolucionário e socialista e a 

luta da classe trabalhadora, do povo pobre, dos negros, das mulheres e LGBTs para mudar de verdade 

tudo isso que está aí. 

Nem MDB, Nem PT, Nem PSL, por uma alternativa dos trabalhadores de Joinville.  

 O PSTU de Joinville resolveu apresentar uma chapa própria nas eleições municipais de 2020 

porque suas propostas de luta e de governo, neste momento, não são apoiadas por nenhum outro 



partido que concorrem as eleições em nossa cidade. Nossa campanha denunciará Udo Dohler, e seu 

candidato a sucessor Fernando Krelling (MDB) representante do empresariado da cidade, que governou 

para os grandes empresários de Joinville. Também denunciaremos a candidatura do PSD, Darci de 

Matos, representante da política Genocida de Bolsonaro. O PT se apresenta com uma candidatura de 

“oposição”, através da candidatura de Assis. Denunciaremos este partido e esta candidatura porque 

governou o Brasil por 13 anos, unido com os ricos e atacando os direitos dos trabalhadores. Agora está 

dando uma de “oposição” porque foi derrubado do governo, mas aplicou o mesmo programa neoliberal 

que seu vice Temer aplicou, cortou direitos como também Bolsonaro o faz. Também Governou Joinville 

e durante 4 anos nada mais fez do que continuar deixando os empresários e especuladores tirando o 

couro da classe trabalhadora.          

 O PSTU Joinville resolveu não fazer nenhuma coligação, especialmente com PSOL, representado 

pela candidatura de Mayara Colzani porque como partido, está aliado ao PT. O PSOL, partido que nasceu 

em oposição ao PT no governo, está seguindo os mesmos passos do PT quando chega ao governo: Está 

buscando alianças com partidos patronais como o PDT, a Rede, o PV, PSB entre outros em diversas 

cidades pelo Brasil. A Odebrecht financiou a campanha de dois candidatos ao Senado do partido. 

Marcelo Freixo, candidato a Prefeito do RJ, recebeu financiamento de campanha de uma empreiteira 

nas eleições de 2012. O PSOL defende como solução para os problemas do Brasil, a radicalização desta 

falsa democracia burguesa. Está adquirindo os mesmos vícios que levou à perdição do PT. Por tudo isso, 

o PSOL defende nestas eleições um programa genérico, para agradar a todos.    

 Bolsonaro/Mourão e Guedes tem seus representantes na política Joinvillense. Adriano (NOVO), 

Darci de Matos (PSD), Dalmo (PSL). Afirmamos que nenhum dos candidatos a prefeitura pode oferecer à 

classe trabalhadora a libertação da exploração e da opressão, pois nenhum deles se propõe a enfrentar 

a pandemia e a crise retirando dos mais ricos. O Partido Novo que de novo nada tem, é um partido 

ligado aos grandes empresários, travestido de liberalismo econômico querem tirar mais de nós 

trabalhadores. A Candidatura de Darci de Matos esse ano vem ligada umbilicalmente ao Bolsonarismo, 

que está provocando um verdadeiro genocídio em nosso país. 

UDO governou para os grandes empresários. 
Na Pandemia, depois ficar sumido durante os dois primeiros meses da catástrofe sanitária, 

apareceu repetindo o discurso de Bolsonaro Genocida, falando sobre imunidade de rebanho, falando 
que as mortes são apenas de pessoas com mais de 60 anos.  

Apesar de Joinville ser uma cidade rica, convive com sérios problemas sociais. A Prefeitura, 
dirigida por UDO governou para os grandes empresários, alocando o grosso dos recursos para o 
enriquecimento de uma minoria.  

No final de 2018, um estudo da Secretaria da Fazenda do município, mostrou que 
aproximadamente R$ 430 milhões de dívidas eram recuperáveis, o que indica que as dívidas são ainda 
maiores. As principais dívidas eram de IPTU, ISS e ITBI. Nesse sentido podemos indicar que os maiores 
devedores são as grandes empresas da cidade. (ITBI e ISS são pagos exclusivamente por empresas além 
do IPTU).   

As 9 maiores empresas de Joinvile segundo Revista Valor Econômico em 2019. 1-Tupy 
(metalurgia), 2-Tigre (plásticos e borrachas); 3-Clamed Farmácias (comércio varejista); 4-Mexichem 
Brasil (plásticos e borrachas); 5 Schulz (mecânica); 6-Scherer (comércio varejista); 7-Krona (plásticos e 
borrachas); 8-Dohler (têxtil, couro e vestuário); 9-Multilog (transportes e logística). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMA DO PSTU PARA JOINVILLE.  
 

16 MEDIDAS PARA SUPERAR A CRISE POLÍTICA, ECONÔMICA, SOCIAL E 
SANITÁRIA. 

 
O PSTU vai governar junto com os trabalhadores, contra os ricos na Pandemia e depois dela. 
Por uma Alternativa Socialista para a prefeitura 
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. Contra UDO. Abaixo os 
assassinos que nos governam! Fora Bolsonaro/Mourão Construir uma Alternativa Socialista e 
Revolucionária. 

 
Nosso programa propõe inverter as prioridades de governo:  

 
1 - QUARENTENA SOCIAL E GERAL  

 A pandemia revela e aprofundou a desigualdade existente. A pandemia poderia ser vencida se 
houvesse uma verdadeira quarentena 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. 
 a)Limitar os serviços essenciais;  

 b)Paralisar a indústria e serviços que não sejam essenciais, garantindo estabilidade no emprego, 
salário e renda a todos trabalhadores pelo tempo que durar a quarentena;  

 c)Expropriação das indústrias essenciais sob controle operário para assegurar produção voltada 
ao enfrentamento da pandemia;  

 d)Plano de Contingenciamento no transporte público.  
 

2 - PROIBIÇÃO DE DEMISSÕES, EMPREGO E RENDA PARA AUTÔNOMOS, INFORMAIS, 
DESEMPREGADOS E PEQUENOS PROPRIETÁRIOS. COMBATE AO DESEMPREGO. 

Plano de obras públicas municipal organizado pelos desempregados dos bairros que garanta de 
imediato: A) Ampliação das creches municipais; B) Ampliação da rede de escolas municipais; C) 
Saneamento básico para todos gerando emprego para mais de 60 mil desempregados da cidade. 

A crise econômica está castigando duramente a classe trabalhadora. Em Joinville, milhares de 
pessoas, estão desocupadas. Para enfrentar a desgraça do desemprego e ao mesmo tempo melhorar os 



serviços públicos, defendemos a realização de um Plano de obras públicas para construir escolas, 
creche, hospitais, casas populares e fazer saneamento básico. Para isso, propomos empregar todos 
desempregados de Joinville e fundar uma empresa municipal de obras públicas.  

a)Combate ao desemprego com Passe livre aos desempregados no transporte público.  
b)Isenção de IPTU e todas as taxas municipais.  
c)Garantir o fornecimento de luz, água as famílias desempregadas, 

 

3 - TESTAGEM EM MASSA E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ÁLCOOL GEL E MÁSCARAS, E 
PROTEÇÃO ADEQUADA AOS TRABALHADORES DA SAÚDE. 
 

4 - ÁGUA, LUZ, COLETA DE LIXO NAS PERIFERIAS E KITS GRATUITOS DE ALIMENTAÇÃO 
E HIGIENE. 
  

5 - PARA FICAR EM CASA, TEM DE TER CASA. PLANO DE MORADIA E ISENÇÃO DO 
ALUGUEL. MORADIA E SANEAMENTO PARA TODOS.  

Em pleno século 21, Joinville tem apenas 34,1% (Aguas de Joinville) de suas casas com acesso esgoto. Na 
nossa cidade, o déficit habitacional é de 17.200 moradias, pelo menos 68 mil Joinvillenses vivem em 
barracos, favelas e ocupações (Sec. de habitação 2018). Portanto, de cada 8 pessoas, 1 não tem onde 
morar dignamente. Segundo Documento intitulado “Joinville cidade em dados 2017” e dados da 
Secretaria de Habitação. Joinville tem 160.000 imóveis, dos quais 98mil são próprios, 43mil próprios 
irregulares e 18mil alugados. São quase 200 mil pessoas morando de aluguel ou de forma irregular. Isso 
representa 30% da população Joinvillense. Para acabar com o déficit habitacional de Joinville, necessita 
de regularizar 43 mil moradias e ocupações. Construir pelo menos 20 mil unidades. O custo de uma casa 
popular é cerca de R$ 97 mil reais, para um imóvel com 50m2. Isso significa que o valor necessário para 
acabar com o déficit habitacional de Joinville é de 1 Bilhão 940 Milhões de Reais. Distribuído em 10 
anos, um investimento de R$ 190 milhões de reais por ano. Propomos investir 10% da receita corrente 
de Joinville em construção de moradias e saneamento básico. Por isso, além do investimento em um 
projeto de construção de moradias populares, é necessária outra medida: confiscar os domicílios vagos, 
de propriedade de grandes imobiliárias, que são utilizados na especulação imobiliária. Existem quase 13 
mil domicílios vagos em Joinville (IBGE 2010). Antes de confiscar estes imóveis, a Prefeitura verificará se 
é imóvel complementar de renda ou se é de grande proprietário, usado em especulação. Neste último 
caso, se procederá a confiscação destes imóveis para fins sociais. Confiscaremos, para fins sociais, os 
terrenos, apartamentos e mansões que não estão sendo utilizadas, pertencentes a grandes empresas, 
que são usados na especulação imobiliária. Nossa proposta é de formar uma construtora do Município 
que assumirá a construção destas casas e do plano de obras públicas, sem utilizar as empreiteiras 

privadas nestas obras. Assim, elas poderão sair pelo preço de custo, sem ter que render lucro.  
 a) Regularização das áreas de ocupação urbana;  

 b) Expropriação de prédios e casas abandonados para fins habitacionais.  
 c) Plano de infraestrutura. 
 

6 - INCORPORAÇÃO DA REDE PRIVADA AO SUS E AUMENTO DOS LEITOS.  
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 
centenas 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.  

Joinville tem apenas 1276 leitos (Relatório de gestão de saúde de 2018) para internação 
hospitalar na Rede de Saúde. Sendo 857 do SUS e 419 privados. Sabemos que a Saúde Pública em 
Joinville e em SC estão em colapso. Agravando-se agora com a Pandemia. Os servidores públicos são 
arrochados nos salários, obrigados a ter dois empregos e jornadas extenuantes de trabalho. Dos 13 
principais estabelecimentos hospitalares apenas 5 são públicos, Ou seja, 62% são privados, usa quem 
tem dinheiro. O concurso público não tem data para se realizar. A falta de pessoal é o principal 
problema da saúde pública, especialmente nos serviços de média e alta complexidade hospitalar. 
Propomos aumentar para 45% (hoje é 39%) da receita líquida para garantir um atendimento público de 
qualidade. 



a)Equipar e ampliar as UBS, salários dignos para os profissionais da saúde.  
b)Garantir 45% da Receita Corrente Líquida de Joinville para tirar a Saúde Pública do caos.  
c)Fim da saúde privada. Estatização da rede privada de saúde, sem indenização. 
 

7 - CONTRA A REPRESSÃO E A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA E DO POVO NEGRO.  
 

8 - AUTO-ORGANIZAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA PARA LUTAR PELA VIDA, 
ATRAVÉS DOS CONSELHOS POPULARES E OPERÁRIOS. 
Um projeto socialista significa colocar Joinville nas mãos dos trabalhadores e do povo pobre. São 

os trabalhadores que devem decidir os rumos da política todo dia, não ser apenas chamado a votar de 
quatro em quatro anos em eleições de cartas marcadas ditadas pelas grandes empresas e bancos. É 
preciso construir conselhos populares nos bairros, fábricas, locais de trabalho e estudo, e transformá-los 
em instâncias reais de governo. Os conselhos populares devem controlar e decidir sobre 100% do 
orçamento e o funcionamento dos bairros, das cidades, do estado e do país. 
 

9 - CONSTRUIR O SOCIALISMO CONTRA A BARBÁRIE CAPITALISTA  
 

10 - IMPOSTO FORTEMENTE PROGRESSIVO, TAXAÇÃO DE GRANDES FORTUNAS E 
LUCROS. AUMENTAR O IPTU MANSÕES, PRÉDIOS DE LUXO, BANCOS E SHOPPINGS. 
É preciso cobrar mais dos ricos e grandes proprietários e menos dos pobres, criando uma 

progressividade na cobrança de impostos. Hoje quem tem mais, paga menos e quem tem menos, paga 
mais. Assim, os ricos praticamente não pagam impostos enquanto o grosso do dinheiro do trabalhador 
vai para pagar uma montanha de impostos, taxas etc.  

Propomos quintuplicar a cobrança de IPTU sobre grandes mansões, shoppings, grandes prédios 
empresariais, bancos, terrenos usados na especulação e moradias com valor acima de R$ 1 milhão, 
mantendo o IPTU tal qual é hoje para todas as demais moradias. Os desempregados devem ser isentos 
de pagar IPTU.  
 No nosso governo, vamos aumentar os impostos para os ricos e diminuir para os trabalhadores 
que ganham pouco. Vamos instituir a progressividade dos impostos. Nada mais justo que as grandes 
empresas ajudem a minimizar o sofrimento dos trabalhadores, diminuindo uma pequena parcela dos 
seus lucros. Essa medida garantiria que a Tupy que lucrou 279 milhões em 2019, (se a taxa fosse de 1%) 
pagasse R$ 27 milhões. Que a Tigre que lucrou 105 milhões em 2019 pagasse R$ 10 milhões e a Clamed 
que lucrou 30 milhões em 2019, pagasse R$ 3 milhões. Só estas três empresas gerariam novas receitas 
no valor de R$ 40 milhões de reais ao ano. Se taxarmos apenas as 9 maiores empresas da cidade, 
podemos ter uma receita ainda maior, proporcionando investimentos em todas as áreas sociais.  

a)Ampliação dos impostos aos terrenos voltados para especulação imobiliária.  
b)Isenção total de impostos aos pequenos negócios e crédito.  
c)Transferir recursos de quem tem muito para salvar a vida de quem não tem quase nada.  
d)Cobrança de Imposto sobre o Faturamentos das grandes empresas. 
e)Suspensão do pagamento da dívida pública e auditoria das contas do município. 
f)Investigação e auditoria na dívida pública de Joinville, nas obras, e empréstimos da Prefeitura.  

 

11 – EM DEFESA INCONDICIONAL DAS PAUTAS LGBTs, MULHERES, NEGROS E NEGRAS, 
INDÍGENAS E IMIGRANTES. COMBATE A TODA A OPRESSÃO. 
O capitalismo utiliza as opressões para explorar ainda mais setores da classe trabalhadora. Desta 

forma, o racismo, o machismo e a homofobia, além de dividir a classe, são instrumentalizados para 
aumentar ainda mais os lucros do capital, além de significar, para esses setores, uma brutal violência 
diária por parte da polícia. Defendemos o combate a toda forma de opressão. Pela aplicação e 
ampliação da Lei Maria da Penha, o fim do genocídio da juventude negra, regularização das terras 
quilombolas e pela criminalização da homofobia. Apesar de serem mais da metade da população 
economicamente ativa de Joinville, as mulheres recebem apenas 72% do que recebem os homens. As 
mulheres também sofrem violência cada vez maior com o recrudescimento do machismo: cerca de 59 
mulheres foram assassinadas em 2019 em SC, vítimas do machismo. Número 40% maior que o ano 
anterior. Em Joinville há uma grande injustiça racial: os negros têm um rendimento médio mensal de 
apenas 54% do rendimento médio dos brancos. É a classe trabalhadora (com cara de pobre, mulher e 



negra) que padece destes males, exatamente porque na outra ponta desta tesoura social estão os 
grandes empresários, que vivem na abundância, e têm o controle da Prefeitura de Joinville, que governa 
segundo seus interesses. Defendemos salário igual para trabalho igual, a construção de casas abrigos 
nas quatro regiões da cidade, convênio com Governo Estadual para garantir Delegacias da Mulher 
aberta 24 horas e no final de semana, a construção de creches para absorver todas as crianças da 
cidade, iluminação pública nos bairros populares, construção de Centros de Referência de combate a 
violência contra a mulher em cada região administrativa da cidade. Pela construção de restaurantes 
populares e lavanderias públicas.  
 a) Direito à educação e política de permanência na escola;  

 b) Garantia do emprego  

 c) Políticas de saúde pública que atenda às pessoas Trans e LGBTs  

 d) Combate à violência física e psicológica;  

 e) Contra a xenofobia e assistência social a todos os imigrantes, nenhum ser humano é  

 ilegal  

 f) Combate à violência contra a mulher – abaixo ao feminicídio. 
 g)Defendemos a criminalização da LGBTfobia já.  
 h)Pelo reconhecimento das identidades trans e a despatologização da transexualidade, assim 
como a regulamentação do nome social.  
 i)Defendemos uma educação que ensine o respeito e a diversidade. Não ao projeto “Lei da 
Mordaça”, nas escolas. 
 

12 – COBRAR A DÍVIDA DOS 100 MAIORES DEVEDORES DE IMPOSTOS DE JOINVILLE.  
Vamos aumentar a arrecadação do município cobrando a dívida destes grandes empresários 

com juros e correção monetária. Caso não paguem estas dívidas com impostos, vamos confiscar suas 
riquezas no valor da dívida. Esse dinheiro  cobrado dos grandes empresários deve servir para investir 
nos serviços públicos essenciais e para ampliar a oferta de emprego no Município. 

 

13 – GARANTIR 10% DO PIB DE JOINVILLE PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA JÁ E 
UNIVERSALIZAR A EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE. GARANTIR ACESSO A CULTURA A 
CLASSE TRABALHADORA 
A situação Rede Municipal de Joinville é precária, sem laboratórios, poucas quadras de esporte, 

refeitórios inadequados, etc. Para atender a demanda total teria que construir mais uma centena de 
novas escolas e CEIs. Hoje temos fora dos CEIs mais de 5 mil crianças, a fila é imensa por uma vaga, 
mesmo com a política da prefeitura de não  oferecer o período integral em diversos CEIs. Em diversos 
bairros da cidade o Estado é quem comporta a demanda das séries iniciais. Temos um déficit de 
docentes para garantir uma universalização da educação básica na cidade. Concurso público não 
acontece há quase uma década. Portanto, para garantir estes investimentos necessários à 
universalização da educação pública em Joinville e garantir que todas as crianças estejam na escola, é 
necessário investir 10% do PIB municipal, que junto com o Estado e o Governo Federal somariam um 
investimento mínimo para termos qualidade.  

 

14 – GARANTIR TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE PARA A CLASSE 
TRABALHADORA COMO ÚNICA FORMA DE RESOLVER A CRISE DA MOBILIDADE 
URBANA. 
Hoje assistimos ao caos do transporte público na cidade, os trabalhadores que moram no 

Panagua, Itinga, Paraíso e outros bairros mais afastados, gastam de 1 a 2 horas dentro de ônibus lotados 
e caros. Gidion e Transtusa, que atuam de forma ilegal na cidade, cobram uma das passagens mais caras 
do Brasil. Os lucros da empresa são de difícil acesso. Uma obstrução proposital para não debatermos a 
fundo a questão do transporte na cidade. A empresa afirma ano após ano que o numero de usuários 
vem diminuindo, mas só em 2018 eram mais de 100 mil usuários por dia, segundo estudo comissão de 
urbanismo da Câmara de Vereadores. A Prefeitura nunca fez nada para enfrentar os desmandos das 
empresas que dominam o transporte coletivo de Joinville. A Prefeitura deve investir pelo menos 10% da 
sua receita com o transporte público. O tema do transporte público é uma prioridade da população 
trabalhadora que é quem mais sofre com o problema. O PSTU, na Prefeitura vai investir 10% da receita 



corrente do município no transporte público. Porém, não adianta gastar dinheiro na manutenção da 
matriz rodoviária. Vamos revolucionar o sistema de transporte da cidade, a dar prioridade para os 
trilhos, que é um meio de transporte mais barato, mais eficiente e mais seguro.  

Propomos criar uma Empresa Municipal de Transportes Coletivos, única forma de garantir 
ônibus, linhas de qualidade. Reduzir de imediato a tarifa em 50% rumo a uma Tarifa Zero. Em 
decorrência disto, propomos o a retomada dos Terminais e Passebus e a incorporação de todo o 
patrimônio das empresas (Gidion e Transtusa), sem indenização, que passarão a constituir patrimônio 
da Empresa Municipal de Transportes Coletivos de Joinville. Todos os trabalhadores e trabalhadoras 
das empresas serão incorporadas aos quadros do funcionalismo público municipal, amparados nas leis 
que regem atualmente os funcionários públicos municipais, sem que haja diminuição salarial nem 
demissão imotivada. Estabeleceremos um convênio com o Governo Federal, Estadual e as Prefeituras da 
Região para priorizar o transporte coletivo ante o transporte individual e mudar, no decorrer de 5 
(cinco) anos, a matriz de transportes para metroferroviária. 

Além disso, a frota de Joinville tem hoje 418mil veículos, sendo 308 mil automóveis e 
caminhonetes (Dados AN e Detran-SC). Significa um carro/caminhonete para cada 2 habitantes. 
Resultado: engarrafamentos, acidentes e mortes. Isso é desperdício de vidas e de dinheiro, que 
poderiam estar sendo usados para outras necessidades. A matriz rodoviária já está esgotada e os 
governos insistem em gastar dinheiro com pontes, viadutos, estradas e grandes obras rodoviárias que só 
servem para enriquecer as empreiteiras. Está claro para todo mundo que a solução é o trem e o metrô, 
combinado com corredores exclusivos de ônibus. Só falta coragem do governo para romper com a 
indústria automobilística e as empreiteiras. Nossa proposta para resolver o problema da mobilidade 
urbana na cidade terá investimentos integrados a ônibus (que transitariam em corredores exclusivos), 
combinado com ciclovias, a uso de trilhos e aquisição de trens. Para garantir este plano necessitamos 
estatizar os transportes do município.  

 
15 – POR UMA NOVA POLÍCIA CIVIL UNIFICADA (REUNINDO PM, POLICIA CIVIL E 

GUARDA MUNICIPAL)  
Organizar da segurança pública desde os bairros. Os membros das Guarda Municipal devem 

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

 
16 – IGUALAR O SALÁRIO DOS POLÍTICOS AO DE UM OPERÁRIO FABRIL.  

 

 

FORA BOLSONARO E MOURÃO! 

NEM PSL, MDB OU PT.  

POR UMA PREFEITURA SOCIALISTA DOS TRABALHADORES  

APOIADO NOS CONSELHOS POPULARES 


