


Mayara Colzani e Francisco Aviz são candidatos à Prefeitura de 
Joinville pelo PSOL como uma alternativa socialista para a clas-

se trabalhadora, a juventude e todos os oprimidos. 

- As difíceis condições de vida e trabalho da maioria da população são de 
inteira responsabilidade do capitalismo e dos governos que servem ao capital; 
O sistema está em crise e combatemos contra ele e pelo socialismo.

- A pandemia de Covid-19 apenas acentuou essa crise, bem como as injusti-
ças e desigualdades já existentes;

- Bilhões de seres humanos não têm acesso à alimentação, saúde, edu-
cação, habitação, saneamento básico, emprego e direitos trabalhistas por-
que toda a riqueza gerada pelos trabalhadores é apropriada por um pu-
nhado de bilionários;

- Está cada dia mais evidente que o sistema capitalista não só é incapaz de 
satisfazer as necessidades básicas da população como está conduzindo a hu-
manidade à barbárie.

Portanto, nós, Mayara e Francisco, seremos porta-vozes da defesa de 
um novo mundo, da necessidade de uma transformação econômico e 
social, rumo ao socialismo. 

Por isso, defendemos que só a organização e a mobilização inde-
pendente dos trabalhadores, da juventude e de todos os oprimidos 
poderá pôr fim a toda a exploração, opressão e sofrimento gerados 
pelo sistema capitalista. 

Nossa candidatura é um combate à política do Governo Federal, 
servo fiel do capital financeiro internacional.

Defendemos que o futuro deve estar na mão daqueles que traba-
lham, portanto, defendemos um governo dos trabalhadores sem pa-
trões nem generais.

Combatemos frontalmente o pragmatismo eleitoral, que leva a grande 
maioria dos candidatos, no afã de conquistar mandatos parlamentares 
ou executivos, a vender ilusões, ignorar a tarefa de falar a verdade e de 
ser porta-voz dos interesses do povo trabalhador e da juventude.

Somos uma candidatura independente política e financeiramente, 
pois não aceitamos um centavo sequer do Fundo Eleitoral ou daque-
les que nos oprimem. Contamos apenas com as doações de nossos 
apoiadores, para, assim, representá-los de maneira independente. 

Uma candidatura contra o sistema



É diante desse quadro que os candidatos socialistas do PSOL 
Joinville apresentam aqui os principais pontos de sua platafor-

ma para as eleições municipais de 2020:

1. Abaixo a repressão e a criminalização dos movimentos sociais!
Estamos ao lado da juventude pobre e trabalhadora que continua a ser ater-

rorizada e assassinada nas periferias das cidades pelo braço armado do Es-
tado. Estaremos nas ruas ao lado dos explorados sempre que esses decidirem 
levantar a cabeça e erguer a voz contra as injustiças, defendemos o direito de 
auto-organização dos trabalhadores. Estaremos na linha de frente contra o ra-
cismo, a opressão das mulheres e todas as outras opressões.

2. Educação pública, gratuita e para todos em todos os níveis!
Defendemos todo o dinheiro público necessário para a educação, centros de 

educação infantil para todas as crianças, educação básica para todos, nenhum 
jovem ou adulto analfabeto. Defendemos também vagas para todos no ensino, 
do maternal ao superior público e fim do vestibular. Nenhum centavo para as 
universidades privadas que enriqueceram e continuam a enriquecer com di-
nheiro público. 

Nessa perspectiva, defendemos a Federalização da Univille, a construção de 
mais escolas e CEIs públicos, rechaçamos a municipalização do Ensino Fun-
damental (que nada mais é do que o governo do estado se eximindo da res-
ponsabilidade compartilhada pela educação), abertura de concurso público 
e valorização dos profissionais da educação. Também somos contra o retorno 
presencial às aulas enquanto não houver vacina para a Covid-19 e defendemos 
a garantia do acesso de todos os estudantes e professores aos recursos que 
garantam educação no período de quarentena.

3. Saúde pública e gratuita para todos!
Não podemos aceitar as mortes nas filas de hospitais públicos por falta de 

médicos, exames, medicamentos, cirurgias, leitos e UTIs. Defendemos abertura 
de concurso público para médicos e demais profissionais da saúde; 100% de 
cobertura da Estratégia Saúde da Família; investimento de todo dinheiro ne-
cessário para ampliação do número de leitos na cidade, de hospitais, unidades 
básicas de saúde, remédios, insumos, equipamentos e estrutura para atender 
a todos gratuitamente. 

4. Transporte público e gratuito para todos! 
Defendemos que o transporte coletivo seja público, gratuito e sem conces-

sões a empresas privadas, que sempre colocarão seu lucro em primeiro lugar 
contra a qualidade do serviço prestado. Esse transporte deve ser abundante 
para atender toda a população em todos os horários, sem superlotação.



5. Moradia digna aos trabalhadores!
Com a especulação imobiliária, os ricos e poderosos se apropriam das me-

lhores áreas da cidade e deixam o povo trabalhador e a juventude morando 
na rua ou em áreas de ocupação sem infraestrutura, saneamento, ilumina-
ção e serviços básicos. Defendemos a regularização fundiária e moradia dig-
na para todos.

6. Abaixo a privatização da cultura, da arte, do esporte e do lazer!
Nossas candidaturas são uma trincheira na batalha que é de todos os traba-

lhadores pela democratização da cultura, da arte, do esporte e do lazer. Para 
nós, esta não é uma questão menor. Defendemos todo o investimento público 
necessário nesses setores, o fim da legislação de incentivo à cultura através de 
renúncia fiscal e o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer a todos. 

7. Não à privatização dos serviços públicos
Os serviços públicos são fundamentais para a qualidade de vida do povo tra-

balhador e da juventude. Eles devem ser plenamente garantidos a toda a po-
pulação de todos os bairros  e não devem servir de fonte de lucro para o capital. 
Defendemos o fim da concessão da coleta de lixo, somos contra a privatização 
da água, do saneamento básico e de todos os setores do serviço público.

8. Proteção do meio ambiente!
Não é justo que os ricos e poderosos se apropriem e destruam o meio am-

biente em nome do lucro enquanto a maioria da população sofre com a polui-
ção, a contaminação da água e dos alimentos e o avanço cada vez maior dos 
latifúndios sobre as pequenas propriedades de agricultura familiar. Defende-
mos que os capitalistas paguem pelos danos que causam ao meio ambiente. 
Defendemos ainda uma política de energia, mobilidade e produção que sirva a 
todos sem destruir a natureza.

9. Emprego, direitos e previdência para todos!
No capitalismo, nem mesmo o emprego, direito mais elementar, é garantido. 

Ao contrário, o que vemos são cada vez mais demissões, reduções de salários e 
“flexibilizações” de direitos trabalhistas. Defendemos o direito ao emprego está-
vel, a salários suficientes para suprir todas as necessidades, a uma previdência 
pública e solidária em que as novas gerações garantam a aposentadoria dos 
mais velhos. Pelo fim da informalidade, da jornada intermitente e do subempre-
go. Que todos os terceirizados sejam incorporados aos seus locais de trabalho. 
Defendemos ainda o direito de o trabalhador proteger a própria vida e, portanto, 
a quarentena enquanto não houver vacina contra a Covid-19. 



10. Valorização dos servidores públicos!
Os serviços públicos são direitos arrancados pelos trabalhadores ao lon-

go de décadas de luta e impostos à estrutura do Estado. Eles são o salário 
indireto da classe operária. Por isso, a tentativa de destruí-los deve ser fron-
talmente combatida. E não existe serviço público sem servidores públicos. 
Defendemos a contratação de todo o número necessário de profissionais por 
meio de concurso público. Nos opomos à privatização e à terceirização e so-
mos contrários a retirada de qualquer direito dos servidores, assim como o 
somos de todo trabalhador. 

11. Não ao pagamento da dívida pública interna e externa!
O dinheiro para atender todas essas necessidades existe, mas é desviado 

para pagar os juros da dívida pública (interna e externa) que chegam a mais 
de R$ 700 bilhões no Orçamento Federal anual (sem contar os pagamentos de 
estados e municípios). Essa dívida é fraudulenta e já foi paga várias vezes. Todo 
esse dinheiro deveria ser usado imediatamente para obras e medidas de emer-
gência para conter a pandemia e sanar os problemas de saúde e saneamento 
no país. Defendemos a anistia da dívida dos estados, municípios e empresas 
públicas, a revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Emenda Constitu-
cional 95, que limita por 20 anos os investimentos públicos. 

Defendemos que as dívidas do município sejam todas anuladas, a começar 
com as dívidas com os governos federal e estadual, com suas empresas esta-
tais, públicas ou controladas.

Sabemos que muitas dessas pautas precisam ser 
conquistadas ao lado da classe operária de todo 
o país na luta contra esse sistema podre. Por isso, 
nossas candidaturas dizem claramente que só a 
organização e a mobilização independente dos 
trabalhadores e da juventude pode conquistar o 
fim da exploração, opressão e sofrimento vividos 
pela maioria da população.
 
Se você também acredita em um mundo onde 
todos possamos ser socialmente iguais, in-
dividualmente diferentes e totalmente livres, 
junte-se a nós.


