MOVIMENTO
FORTALECER O PT - 450
Representamos uma alternativa. Queremos fugir
daquilo que consideramos a prisão, a mediocridade, que
é a vida partidária sem originalidade, sem satisfação,
pela falta de participacao efetiva de muitas das
correntes internas ao PT.
Nossa
chapa/movimento
atua
ativa
e
permanentemente na organização de núcleos de
base; na valorização da juventude e no protagonismo
feminino; promove debates sobre a comunicação,
questão estratégica que vem sendo posta de lado,
e sobre a disputa ideológica, que deve guiar nosso
discurso e nossa prática.
O financiamento partidário deve ser debatido na
questão da sua distribuição; a formação política
é o que nos diferencia dos outros partidos e deve
ser frequente. Apoiamos os movimentos sociais e
defendemos a retomada através de um planejamento
estratégico do PT; dando prioridade às questões mais
latentes nos diretórios municipais.
Acreditamos que nosso partido nasceu revolucionário
e revolucionador, desejando, pois, transformar
radicalmente a sociedade, eliminando as injustiças
sociais. Desejando, ainda, fazer de si próprio uma
experiência de organização social inovadora,
sustentada nos valores da democracia, da participação
militante de seus membros, e na tomada de decisão
coletiva, protagonizada pelo conjunto de seus filiados
e direções.
Essas características levaram o PT a se transformar
em um dos maiores Partidos socialistas do planeta,
que conduziu o primeiro operário-metalúrgico e a
primeira mulher à presidência da República em uma
experiência impar que poderia ter sido mais rica não
fosse o golpe abrupto civil e judicial dado em 2016,
completado com a prisão armada / encomendada do
presidente Lula e na eleição do proto fascista chefe
de um clã de desajustados, cuja função política é
implantar as vontades do setor que hoje dirige o pais:
a capital especulativo, o interesse dos rentistas e, os
interesses estadunidenses.
Mas não nos rendemos, para nós, sinceros militantes
da causa da justiça, a esperança não morre, à vontade
de lutar não perece e a história é companheira e
testemunha de nossa crença na transformação

humana e social. Queremos, podemos e faremos muito
mais.
Nosso movimento surge do sentimento de inquietação,
que atinge muitos de nossos militantes. Por isso,
estamos apresentando nossa chapa composta
por companheiros de todas as regiões do Estado,
de homens e mulheres fiéis aos compromissos
democráticos socialistas, agrupado pela interposição
do coletivo acima dos interesses pessoais.
Queremos fazer o debate do PED pensando no PT e no
futuro, queremos Fortalecer o PT!

Propostas
1- Garantir a reoxigenação partidária reforçando
espaços de debate e a inclusão do militante jovens,
negros, mulheres, LGBTQI+ e outros.
2- Montar colegiados institucionais, com os
secretários municipais por área especifica, de
forma a socializar as melhores práticas, e melhorar a
intervenção institucional nas secretarias municipais
e colegiados estaduais, como Saúde, Assistência
Social, Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e outros.
3 - Fortalecer e priorizar a comunicação, como forma
de manter dialogo interno e externo e, como forma de
fazer a disputa ideológica na sociedade. O momento é
delicado, porém oportuno, temos mais do que nunca
que fortalecer o partido, com uma comunicação de
qualidade.
4 - Valorização dos diretórios municipais
5 - Dar acesso ao recursos do Fundo Partidário - hoje
direito centralizado na direção nacional e estaduais aos Diretório Municipais;
6 - Reorganização e estruturação financeira das
microrregionais – A organização em microrregiões já
significou elemento fundamental da resistência, e da
construção partidária. Precisa ser levada a sério
7 - Organizar caravanas do PT para intensificar a luta de
resistência e a participação nos processos eleitorais,
elegendo prefeitos e vereadores em 2020 e ganhar o
Governo do Estado em 2022.
8 - Garantir o Rodizio entre parlamentares que fortalece
nossas lideranças e fortalecer espaço de troca de
experiencias de boas práticas parlamentares.

9 – Orçamento e planejamento participativo nas
decisões políticas, operacionais e financeiras do PT
SC.
10 - Formação Política – O PT/SC precisa retomar sua
programação de formação de quadros e de formadores
como prioridade.
11 - Dirigente com lastro – Todo dirigente estadual
precisa fazer parte de um núcleo de base, espaço de
formulação diferente dos gabinetes institucionais,
onde perpasse a discussão e anseios dos filiados.
12 – Potencializar e tirar da bolha de relacionamento
da esquerda a luta por Lula livre, e a luta pela anulação
de sua prisão assim como sobre o impeachment da
presidenta Dilma.
13 – Ter posição firme e clara na conjuntura,
principalmente em relação aos governos do PSL aos
quais o PT é oposição.
É para isso que apresentamos esta chapa, para iniciar
este, entre outros debates, neste tão necessário
momento partidário, pois 2019 é o ano de fortalecer
o PT.

Contatos por região
Sul :
Criciúma: Julio Cesar Bittencourt - 48 98836-1920;
Imbituba: Jovino Goncalves - 48 9669-5560; Imaruí:
Oclides Rodrigues – 98813-4965; Araranguá: Milton
Ricardo – 48 99647 6666
Grande Fpolis:
Clarissa Sucupira Ferreira - 48 99651-8844; Marcos
Gonçalves - 48 9102-5353; Edenilson Petter - 48
9179-0603
Meio Oeste
Campos Novos: Prof. Antonio Rosa- 49 98854-0548;
Caçador: Marcos Wordell - 49 99983-3257; Joaçaba:
Cristina de Marco - 49 98800-0287
Norte:
Joinville: Marloy Clazenir - 47 99917-4746
Oeste:
Xanxerê: Alessandro Antoniolli - 49 99994-1652 / Katia
Collelo - 49 9923-8716 / Alvair Alves - 49 9972-7213
Chapecó: Edson Malacarne - 49 9800-4472 / Dara
Tobaldini - 49 9944-3305 / Mateus Petter - 49 984263103

