
Resolução de Conjuntura Municipal

A política econômica do governo Jair Bolsonaro, somada aos efeitos da

crise econômica aprofundada pela pandemia de covid-19, colocam

Florianópolis em uma grave situação de aumento da pobreza, da miséria e

da desigualdade social. A capital de Santa Catarina conta com a cesta básica

mais cara do país, está entre as cidades com maior aluguel médio do Brasil e

vivencia uma explosão do número de famílias em situação de rua.

A renda média do catarinense, seja individual, seja familiar, nunca foi

tão baixa. Levantamento do Núcleo de Estudos da Economia Catarinense

(Necat), que começou a aferir o índice em 2012, mostra o achatamento das

camadas médias, o arrocho salarial e perda do poder de compra por conta da

inflação como principais motivos da queda de renda em nosso Estado.

Parte do sofrimento da população mais pobre de Florianópolis foi

aplacada a partir da implementação do auxílio emergencial municipal,

proposto pela bancada do PSOL ainda no início do ano. Inicialmente

ignorado por Gean, a proposta foi executada com outra roupagem meses

depois. Apesar dessa vitória e dos auxílios estadual e federal, a situação

ainda é muito crítica. Movimentos de luta por moradia e ocupações urbanas

da capital e da região, o trabalho realizado pela Rede Com Rua e pelo

Movimento de Pessoas em Situação de Rua, e as reivindicações pela

implementação do Restaurante Popular ganharam muita força em 2021.

O funcionalismo municipal também está enfrentando duras medidas

propostas pelo governo Gean, como o desmonte e a terceirização da

Comcap, a ameaça das Organizações Sociais na Saúde e na Educação e a

reforma da previdência municipal, apresentada a toque de caixa para ser

aprovada em apenas três dias na Câmara de Vereadores. Apesar dos ataques,

a atuação do Sintrasem tem sido exemplar no combate aos retrocessos e a

militância vem se fazendo presente nestas lutas com papel de destaque.



Com o avanço da vacinação e a imunização de quase 80% dos

habitantes, a pandemia parece finalmente dar uma trégua. Em quase dois

anos, pouco mais de mil moradores de Florianópolis perderam a vida por

conta da doença. Apesar da política genocida de Bolsonaro, a força do SUS e

a unidade de parte dos governantes de variados espectros políticos acelerou

a vacinação, com resultados extremamente significativos. Entre o final de

outubro e início de novembro, Florianópolis chegou a ficar oito dias sem

registrar novos óbitos por covid-19. A classificação de risco feita pelos

especialistas da Secretaria de Saúde está no grau mais baixo desde o início

da pandemia.

Nossa militância participou e construiu todos os atos da Frente Fora

Bolsonaro ocorridos neste ano. Devemos apostar na ampliação das

mobilizações de rua, tendo o eventual retorno das aulas presenciais como

fator de mobilização na cidade.

A nova direção do partido deverá estar atenta às eleições para a

reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O atual reitor não

deverá ser candidato, tornando a disputa mais imprevisível. O PSOL deverá

acompanhar este debate junto à militância que atua na universidade. Outra

disputa de elevada importância são as eleições do Sindicato dos

Trabalhadores da Educação (Sinte), onde o PSOL poderá ter mais influência

do que em momentos anteriores.

Prefeito candidato

A principal mudança na conjuntura em 2022 deverá ser a renúncia de

Gean Loureiro, agora abrigado na fusão DEM-PSL, para concorrer ao

governo do Estado. Em seu lugar, entra o empresário Topázio Neto, nome de

alto poder econômico, porém baixa inserção na política e na vida cotidiana

da cidade. Essa condição tem feito deste segundo mandato de Gean pior e

mais autoritário que o primeiro, com frequentes tentativas de

criminalização dos sindicatos e da esquerda, vultuosas campanhas



midiáticas e anúncio de projetos faraônicos, sempre contando com o

irrestrito apoio da mídia local. Um dos projetos mais nocivos apresentados

por Gean é a construção de um túnel entre a Lagoa da Conceição e o

Itacorubi. Além do custo estratosférico, a obra pode apresentar sérios

problemas ambientais para a região.

Liderando a oposição, o PSOL conseguiu ganhar tempo no debate do

Plano Diretor. A proposta foi derrotada na Câmara no início do ano, e Gean,

com seu viés cada vez mais autoritário, queria aprovar o projeto a qualquer

custo até início de novembro. Felizmente, nossa bancada conseguiu barrar a

medida, ao menos temporariamente, pois a apreciação do projeto não

poderia ser feita neste ano novamente, após ter sido rejeitada pela Câmara.

Gean também queria empurrar o projeto goela abaixo, sem realizar

audiências públicas, conforme prevê a lei. A minuta do projeto não é de

conhecimento público, nem mesmo de todos os membros do Conselho da

Cidade, causando instabilidade e insegurança sobre quais medidas serão

propostas e seus impactos econômicos e ambientais para a cidade.

A imprensa da cidade, que poderia ser mais um agente de fiscalização,

está completamente partidarizada. A maioria dos colunistas de relevância se

tornaram propagandistas oficiais do bolsonarismo e do governo Gean

Loureiro. Nosso campo ainda não conseguiu dar viabilidade para veículos de

imprensa crítica e independente, fundamentais para a disputa da

hegemonia na sociedade.

Eleições 2022

Nosso partido tem obtido, historicamente, excelentes resultados na

capital, seja nas eleições municipais ou nas eleições gerais. É dever da nova

direção iniciar os debates sobre 2022, sobre uma possível unidade das

esquerdas e qual o papel do PSOL Florianópolis nesta disputa.

Derrubar Bolsonaro e a extrema-direita deverá ser nossa principal

tarefa neste novo período, assim como viabilizar uma campanha que



ultrapasse a cláusula de barreira para a Câmara Federal e ainda elegermos

um deputado estadual em Santa Catarina.

O PSOL de Florianópolis é fundamental nessa disputa e na

consolidação de uma nova esquerda conectada com as lutas sociais, com o

povo pobre e com uma agenda radical de transformações em nossa cidade e

nosso país. A tarefa da nova direção será consolidar o PSOL como principal

força de esquerda de Florianópolis, cada vez mais presente e enraizada nas

lutas, nos bairros e na disputa do futuro de nossa cidade e nosso país.
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