CARTA DE UMA SIMPLES ELEITORA BOLSONARIANA

Como uma simples eleitora, mas plenamente consciente da minha responsabilidade como cidadã brasileira em
face à nova política, que tanto almejamos nas últimas décadas, e ciente que a nossa participação como agentes
transformadores do estado só começou, após o dia 28/10/2018, estou acompanhando, como nunca antes, todas as
decisões tomadas a nível estadual e federal. Aqui em Santa Catarina, por meio da imprensa tradicional, e pelas mídias
sociais tomei conhecimento dos primeiros passos do Governador eleito Carlos Moisés da Silva e confesso que fiquei
perplexa com tamanha falta de consideração com a região norte do estado, principalmente com a minha cidade
Joinville. Digo isto, porque até a presente data, tivemos vergonhosamente anunciado apenas um cargo no primeiro
escalão do governo Moisés. Também pude verificar que a origem dos secretários e diretores nomeados são de
Florianópolis, terra natal do Governador Moisés, e de Tubarão, sua segunda cidade, onde passou a maior parte de sua
carreira profissional como Comandante do Corpo de Bombeiros. Estes dois municípios representam à origem de mais
de 95% dos cargos nomeados, até o momento.
Depois de tudo que fizemos pelo PSL, digo todos os cidadãos que assim como eu literalmente vestiram a
camisa, me sinto traída em ver nomeações de Secretários, Presidentes e Diretores que militam em outros partidos
políticos que, até o dia 28 de outubro de 2018, eram oposição aos ideais de nosso líder nacional. Não foi pra isso que
o eleitor catarinense votou em massa, 71,09%, no Comandante Moisés. Se quiséssemos eles no poder teríamos os
apoiado já no 1º turno e com certeza o Senhor, Comandante Moisés, não teria a mínima chance de ir para o 2º turno e
garantir a vitória. Digo vitória nossa, pois temos sacramentado em nossa Constituição que: “Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos…”. Portanto, tivemos em 2018 o exercício da legítima vontade
popular, cuja o senhor figurou como representante, nosso porta voz, para uma ruptura completa com a velha política,
Outra questão que me entristeceu muito é estar ouvindo piadas como: “O Comandante Moisés criou um novo
partido no estado o PCSC, Partido dos Coronéis de Santa Catarina” por motivo da grande quantidade de nomeações
de Coronéis da Capital, ou “República de Tubarão, também conhecida como República dos Esmeraldinos”, ou pior
ainda “No peito do Moisés bate um coração Emedebista” em virtude do Governador ter exercido cargos de confiança
entre 2012 e 2016 por indicações do MDB e que: “No peito do Lucas bate um coração Tucano” por motivo da militância
e exercício em dois mandatos de vereador em Tubarão pelo PSDB, exercido até novembro de 2018, quando pediu
exoneração para assumir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável no governo Moisés. Estas duas
últimas “piadinhas” são pra acabar com a moral de qualquer bolsonariano que se preze.
Mas sabíamos que a vitória da verdadeira democracia seria difícil e que as resistências da esquerda ideológica
e suas variantes, inclusive por meio de organizações criminosas, fariam e farão de tudo para sabotarem e impedirem o
exercício de um governo de direita legal, moral, ético, justo e próspero, pois nossos “inimigos” sempre se beneficiaram
da ignorância do povo e das mazelas sociais para encherem seus bolsos e alimentarem seus egos com uma sede
ilimitada pelo poder, ou seja, uma capacidade voraz para fazer de tudo (ilegal e imoral) pelo simples “poder pelo
poder”, que fica claro numa frase de um ex-presidente “Fazemos o diabo para ganhar as eleições”.
E para concluir Excelentíssimo Governador Carlos Moisés da Silva, o senhor precisa corrigir rapidamente o
rumo do estado, que mal partiu, mas já está em rota de colisão. Precisa rever os seus conceitos e selecionar melhor os
seus conselheiros, porque o povo catarinense confiou no senhor, um anônimo, de olhos fechados, pois estava
“avalizado” pelo nosso querido Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, então fica o alerta: “O povo lhe
colocou meteoricamente no poder, acreditando na real mudança e gestão igualitária para todas as regiões do estado,
mas estamos alertas e dispostos para fazer as intervenções que julgarmos necessárias.”
Fraternalmente,

Joinville, 04 de janeiro de 2019.
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