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“

É preciso reinventar o
fazer político, enaltecer as
ideias criativas e promover
a emancipação da
sociedade brasileira
com ênfase no combate a todas
as formas de desigualdade,
ampliando as oportunidades
para todos e harmonizando
o sonho de cada
pessoa com a utopia da
felicidade coletiva.

“
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O Discurso Socialista
como a Melhor Alternativa
Não é o momento de se esconder. Diferente disso, uma leitura de
conjuntura mostra que o brasileiro precisa de alternativa, nestas
eleições de 2020. A extrema-direita ganhou espaço defendendo um
discurso ideológico de ódio. O antídoto é a reafirmação dos valores
socialistas de solidariedade, humanismo e generosidade, e a entrega
de bons resultados pautados em políticas sociais.
Nas eleições de 2018, as mídias sociais e os slogans de ódio
foram as vedetes, mais até do que os projetos políticos. Essa realidade
não retrocederá, em 2020. Os recursos tecnológicos de propagação de
mensagens serão exacerbados e os candidatos do Partido precisam se
preparar para essa batalha. Aprender a se proteger das fake news e
seguir comprometidos com a verdade.
Cada localidade deverá criar seu conjunto de estratégias de
comunicação. O PSB reconhece a autonomia das candidaturas, mas
não poderia deixar de indicar alguns caminhos políticos e ideológicos.
Um projeto socialista de gestão pública transparente, participa-
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tivo e arraigado ao combate severo à corrupção, comprometido com a
criação de oportunidades iguais, se apresenta, na atualidade, como
uma alternativa viável àqueles que se decepcionaram com a condução
da Nação e não estão convencidos de que a proposta do atual governo
seja a melhor.
Reafirmar-se socialista qualificando o socialismo brasileiro como
democrático, criativo e sustentável, portador de uma mensagem
solidária, generosa e baluarte da luta contra desigualdade social é
muito mais eficiente do que tentar ganhar o voto dos eleitores com
palavras e gestos mais à direita.
Os bolsonaristas não esquecerão que somos filiados ao Partido
Socialista Brasileiro e que somos contra o racismo, a misoginia, a homofobia e o entreguismo. Portanto, é melhor e mais eficiente assumir,
orgulhosamente, a defesa do Socialismo Democrático e Criativo, qualificando esses termos e fazendo disso uma bandeira clara.
O PSB foi o primeiro partido no Brasil a juntar Socialismo e Liberdade, abraçando o conceito do Socialismo Democrático, ainda em
1947. No século 21, o socialismo precisa ser atualizado e está sendo. A
China, que é o maior pais socialista do mundo, já incorporou esses
fatores ao seu planejamento estratégico e já supera os Estados Unidos
da América (EUA) e vários países da Europa em investimentos na inovação e em todos os componentes da Economia Criativa, como o design,
a robótica, a pesquisa científica e a educação. A China inovou também
na conceituação quando demonstrou que o socialismo pode conviver
com a iniciativa privada. Falta ainda, ao socialismo chinês, ampliar a
democracia e a liberdade política para transformar-se numa verdadeira
democracia socialista.
Diversos países do mundo, principalmente na Europa, alcançaram excelentes níveis de bem-estar social, mesmo em sociedades
capitalistas, graças a governos comprometidos com o socialismo
democrático. Experiências nos países nórdicos, em Portugal e na Espanha, são exemplos de governos socialistas bem-sucedidos.
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O PSB reconhece que o capitalismo mundial, nos últimos cem
anos, demonstrou sua criatividade desenvolvendo produtos de valor
universal; exportando cultura; e até modos de vida. Logo, o socialismo,
como seu sucedâneo histórico, precisará demonstrar um potencial
criativo igual ou maior. O Socialismo Criativo proposto pelo PSB pretende se constituir na face humana da Revolução Tecnológica e na visão
crítica e humanista da Era do Conhecimento, que a humanidade já está
vivendo.
Esse socialismo coloca-se na defesa do trabalho e dos trabalhadores, que podem até mudar de funções, mas continuam sendo seres
humanos. O bancário, o taxista, o cobrador do transporte coletivo,
precisam ser requalificados tecnologicamente, amparados socialmente
e não esquecidos, como acontece atualmente no sistema capitalista.
O socialismo democrático libertará as forças produtivas, o talento
dos indivíduos e valorizará a criatividade coletiva numa sociedade mais
igualitária e humana.
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A Força que vem das
Bases da Sociedade:
Os Municípios
O ano de 2020 é importante, para os municípios brasileiros, por
ser o momento de validar ou renovar as lideranças dos Executivos e dos
Legislativos locais. O Partido Socialista Brasileiro, presente em mais de
390 prefeituras, em todas as regiões do Brasil, está comprometido com
seus filiados e pronto para colaborar nas trajetórias das/os candidatas/os socialistas rumo à vitória.
O Partido compreende a força da política municipal como
imprescindível na articulação para provocar e sustentar o Projeto Nacional de Desenvolvimento que está sendo desenhado pelo Partido. Este é
o momento de fortalecer as bases do PSB, ampliando sua representatividade nos municípios.
Dessa forma, a Executiva Nacional apresenta este material que
deverá servir de roteiro para as campanhas eleitorais e poderá contribuir para a elaboração dos programas de governo das/os candidatas/os
às prefeituras e propostas de iniciativas para as/os candidatas/os às
câmaras de vereadores. A ideia é que as/os candidatas/os possam adaptá-lo depois de realizar o Diagnóstico Vocacional dos municípios. Mas é
desejável que as bases e os princípios socialistas estejam presentes em
cada campanha do PSB por todo o Brasil.
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Começar com uma
Análise de Conjuntura
do Município
É importante compreender o território e todas as suas variantes:
As diversas composições políticas; os cenários; o comportamento dos
eleitores nos pleitos mais recentes; os posicionamentos da mídia; a
trajetória dos adversários e partidos; as relações de vereadores, da situação e oposição; o corpo de candidatos à Câmara Municipal; a avaliação
política do governo do estado, e do governo federal; e compreender a
organização da sociedade em sua diversidade; avaliar a atividade dos
segmentos sociais e das representatividades.
Esse conjunto de dados comporá a inteligência da campanha. As
informações obtidas nessa fase inicial deverão servir de base para a
elaboração de estratégias; criação da campanha e todo material de
comunicação, com destaque para a produção de argumentos e discurso
dos candidatos.
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Continuar com
um Diagnóstico dos
Problemas e das
Potencialidades
Concluída a análise de conjuntura, ou até mesmo simultaneamente, reunir a maior quantidade de indicadores possível, recorrendo a
fontes disponíveis, como a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud); todos os ministérios; observatórios; e complementar com
pesquisas locais. Nessa fase, é importante compreender a realidade.
Partir dos problemas e avaliar as potencialidades. Levantar desde dados
comuns, como perfil social da população, passando pela oferta de serviços públicos, como educação, saúde, saneamento, transporte, segurança, assistência social, cultura, lazer, esporte, meio ambiente e, então,
ampliar com dados sobre economia local e até mesmo regional, especialmente se for parte de alguma região metropolitana.
Com esses dados em mãos, formar uma equipe para analisar as
informações. Ter atuando, no núcleo central da campanha, o máximo de
especialistas possível. A avaliação dos usuários dos serviços públicos
também é muito relevante para melhor compreender e dimensionar os
problemas.
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Feito isso, é o momento de abrir as perspectivas e considerar as
potencialidades do município. Verificar suas principais vocações econômicas e culturais e quais são as oportunidades para que, a partir delas, se
possa reverter a realidade que será criticada ao longo da disputa eleitoral.
Buscar soluções concretas para os problemas identificados e
compor um conjunto de dados para ser a base da elaboração do Programa de Governo, e também para a seleção de pautas das/os candidatas/os à vereança.
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A Pandemia e a
Reinvenção das Cidades
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Um Modelo de Cidade
Inovadora e Criativa
O capitalismo moderno, sem dúvida criativo, só será efetivamen-

te superado por um Socialismo Criativo. Trata-se de um referencial que
parte da Economia Criativa, mas extrapola para a inovação, no seu sentido mais amplo: A sustentabilidade ambiental e o empreendedorismo,
como novas formas de organização do trabalho e de metodologias de
organização social e também política.
A criatividade socialista deve ter como objetivos:
• a ampliação dos espaços de liberdade e de igualdade;
• o atendimento das necessidades básicas e fundamentais;
• o bem-estar e
• a felicidade das pessoas.
Esses valores socialistas coincidem com as definições mais generosas de Cidades Criativas citadas por autores consagrados como Charles Landry, Richard Florida, Cláudia Leitão e Ana Carla Fonseca. Segundo
eles, as Cidades Criativas são vistas como espaços urbanos que privilegiam a tolerância, a convivência democrática, a colaboração e a participação dos cidadãos.
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É preciso repensar práticas, nos municípios, que promovam a
revisão dos padrões de consumo, da relação com o meio ambiente e
também recolocar e requalificar os trabalhadores, cujo ofício foi superado pelas novas formas de produção.
Nesse sentido, a Economia Criativa não se apresenta apenas como
o conjunto das atividades nas quais o talento humano é a principal matéria-prima, mas também como estratégia de desenvolvimento e ponto de
orientação para a criação de políticas públicas de incentivo e apoio à
inovação tecnológica e à cultura.
O reinventar criativo da cidades passa pela incorporação das mais
variadas bandeiras identitárias e libertárias, num projeto de cidade
acolhedora, solidária e colaborativa. E, para isso, as pautas dos candidatos devem considerar as iniciativas que envolvam os coletivos culturais e
tecnológicos; as cooperativas de microcrédito; cooperativas de trabalho;
e a autogestão de trabalhadores em empresas. Precisa, também, envolver as entidades e os movimentos que lutam pela igualdade de gênero,
raça e orientação sexual.
Uma Cidade Criativa necessita de um bom ambiente de negócios;
condições físicas (parques, jardins, áreas verdes) e de serviços capazes de
atrair talentos pessoais e capitais, na área dos negócios criativos tecnológicos e culturais. Isso significa gerar riqueza, emprego e renda.
O primeiro passo é reconhecer suas vocações econômicas e suas
características culturais. Identificar seus diferenciais competitivos, valorizando aquilo que lhe é específico e único, pois a partir desse desenho
cultural, econômico e social, é que será possível formular um plano estratégico. Prefeito, vereadores, servidores públicos, professores, artistas,
intelectuais, trabalhadores, donas de casa, todos são capazes de ter boas
ideias e sugerir soluções para cada problema da cidade. O Planejamento
Estratégico organizará essas potencialidades e colocará em ordem as
prioridades.
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Plano Estratégico de
Economia Criativa
O PSB propõe outro caminho de desenvolvimento para substituir
o modelo atual de capitalismo. Opta pelo combate às desigualdades,
pela Economia Criativa e a educação, como os pilares centrais de seu
projeto de desenvolvimento.
Mas enquanto o PSB não chega ao governo federal para implementar a economia criativa como eixo estratégico de um Projeto Nacional de Desenvolvimento, os municípios podem e devem criar e implementar programas locais de apoio à Economia Criativa. O melhor caminho é formular um Plano Estratégico com o objetivo de potencializar e
fortalecer a criatividade e a inovação, a partir das vocações econômicas
e culturais de cada cidade.
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Roteiro para a elaboração de um Plano
Estratégico de Economia Criativa
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Exemplos Socialistas
e Criativos
O PSB tem, nas ações do Partido e nas administrações municipais das quais participa, a determinação de aprofundar a prática
de políticas públicas e a aplicação de sua concepção sobre economia criativa como estratégia de desenvolvimento, que, refletida nos
municípios, resultam em cidades criativas.
Acreditamos que por meio da inovação, criatividade e do
talento, é possível buscar as soluções para a prosperidade econômica, a coesão social e o bem-estar dos cidadãos.
A formação de consórcios intermunicipais criativos deve ser
pensada como maneira de fortalecer as economias criativas locais.
O importante é que a gestão tenha um Plano Estratégico de Economia Criativa e que o tema faça parte do Programa de Governo.
Algumas prefeituras administradas pelo PSB já apontam
práticas e experiências diferenciadas. As cidades essencialmente turísticas, a exemplo de Recife e de Paulista, em
Pernambuco; Conde, na Paraíba; e Guarujá, em São Paulo,
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além da beleza, da praia e do sol, estão inovando criativamente. Recife criou um mecanismo digital para ajudar na captação
de recursos a fim de apoiar projetos culturais. Em Paulista,
também em Pernambuco, mulheres incrementam a produção
de artesanato e há, ainda, a dedicação em criar uma agenda de
eventos marítimos. No Guarujá, o Plano Municipal de Turismo
foi criado com foco em fortalecer as relações entre todos os
atores sociais dessa área com criação de agenda que extrapole os períodos sazonais de turismo. Em Conde, a gestão implementou o projeto Casulo e tem apoiado a produção de artesanato com participação significativa do público feminino.

Paulista

40

Conde

Guarujá

Recife
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É importante considerar que, numa cidade criativa, as obras de
infraestrutura urbana podem e devem estar vinculadas a objetivos
sociais, culturais e econômicos, como em Medellín, cidade colombiana
que, em menos de vinte anos, deixou de ser a localidade mais violenta
do mundo para se transformar num modelo de gestão criativa. Nos
casos dos governos municipais socialistas brasileiros, vale conhecer
a experiência de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que reabilitou
uma antiga estação ferroviária dando a ela novas funções e jogando
luz em uma área até pouco tempo degradada. A valorização imobiliária da localidade deve ser considerada como resultado econômico da prática criativa. Com várias parcerias, entre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Passo Fundo tem investido
na requalificação de vários espaços públicos no município.
Um bom modelo de turismo rural pode ser avaliado em Três
Palmeiras, também do Rio Grande do Sul. O governo, em segundo
mandato do PSB, ao implantar uma proposta de geração de trabalho e renda, criou as agroindústrias familiares, que recebem os
turistas nas propriedades rurais.
Em Nova Venécia, no Espírito Santo, o governo municipal do
PSB foi premiado mais de uma vez com o projeto O Campo Vai à
Cidade, na primeira versão, e A Cidade Vai ao Campo, na segunda. O
prefeito diagnosticou a potencialidade da zona rural e investiu em
infraestrutura, capacitação e qualificação das relações humanas.
Além disso, institucionalizou vales compras para serem gastos na
aquisição dos produtos rurais e dinamizou a feira que comercializa
a produção rural.
85'5%/,$%'"'&,#'%;&,#<"/%'1,&&"'R+1=6%'/,'.#)"0)<)/"/,'.%5'
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5).#%,5B#,,1/,/%#'individual, empreendedores de microempresas
de base tecnológica, para o desenvolvimento de novos produtos e
processos inovadores, incrementou significativamente o setor.
Também no estado do Espírito Santo, projetos convergem
para o campo do Socialismo Criativo com ações articuladas entre
formação, criação de trabalho e geração de renda, valorização das
potencialidades criativas e combate às desigualdades sociais. O
Qualificar ES é um programa vinculado à Secretaria de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), voltado à
qualificação profissional, com foco no empreendedorismo, na
empregabilidade e inovação. Atua principalmente em regiões com
maior vulnerabilidade social, ofertando cursos presenciais, semipresenciais e a distância, aos cidadãos e às cidadãs com idades
acima de 16 anos.

Nova Venécia
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Cidades Criativas além
da Economia Criativa
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A Cultura nas Cidades
Criativas
A cultura, nas suas três grandes dimensões – simbólica, cidadã e
econômica –, é fundamental para a definição de um projeto de cidade.
A cultura não é um simples setor da administração, ou apenas
parte da vida comum. Vista como um modo de vida, a cultura é a própria
cidade. Permite pensar o desenvolvimento dando nitidez ao sonho,
como assinala Celso Furtado.
Na era do conhecimento, em que as novas tecnologias disseminam as informações em escala global, a cultura de cada cidade tem
possibilidades quase infinitas de se universalizar, conectando-se ao
mundo, potencializando a educação, a cidadania e a economia.
Através da cultura, as cidades podem ser astros com luz própria
no universo digital.
Antes mesmo de formar-se a sociedade digital em rede, a cultura
musical projetou cidades para o mundo. New Orleans, com o jazz; Rio de
Janeiro, com o samba; Buenos Aires, com o tango; Havana, com a salsa;
Liverpool, com o rock; Santo Amaro da Bahia, com o samba de roda;
Barretos, pelos rodeios e música sertaneja.
Já como elemento central da cidadania, a cultura deve orientar a
educação, assegurando-lhe uma dimensão mais ampla e diversificada;
uma conexão com os valores históricos de cada cidade; e com as características de diversidade que compõem a identidade cultural brasileira.
Sem cultura, a educação transforma-se em treinamento para determinada habilidade, ou em aprendizado mecânico. Na relação com a educação é que a cultura contribui para a construção da cidadania.
E na sua dimensão econômica, a cultura, embora sendo o eixo
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central da Economia Criativa, tem uma dimensão própria no terreno
simbólico, que vai além de qualquer variante econômica. Um terreno
específico de produções artística, literária, musical e plástica que, necessariamente, não se transformam em mercadorias. Ou seja, quase toda a
Economia Criativa possui um elemento cultural. Mas nem todas as manifestações culturais fazem parte da Economia Criativa. Algumas peças
teatrais, certos exercícios de artes plásticas, experimentos literários e
musicais, têm enorme importância para a cultura, mas não se constituem em economia.
Pode-se dizer, no entanto, que, dentro da Economia Criativa, a
economia da cultura se faz presente tanto no design como na produção
de games educativos e de entretenimento, como na música, nos vídeos
e cinemas; nas artes plásticas; na produção literária, atividade editorial,
arquitetura, publicidade, e no design de móveis e moda.
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) deram
dimensões nacionais e internacionais aos produtos culturais. Criaram
também novos mercados de trabalho para músicos (trilhas sonoras de
games); escritores (roteiros e peças de publicidades); artistas plásticos;
atrizes e atores para filmes que são assistidos em computadores e celulares. Criaram também novas profissões, como videomakers, social mídia,
web design, analista de marketing, youtuber, editores de vídeo para
web, influenciadores digitais, desenvolvedores de aplicativos, e analistas
de e-commerce.
Assim, as políticas culturais dos municípios devem servir para a
produção cultural, inclusive a digital, para que possa se transformar em
um modo de vida, e mesmo numa profissão, para todas as pessoas,
especialmente das camadas populares. Para isso, os municípios devem
assegurar os meios materiais, institucionais e econômicos:
• espaços dedicados à formação cultural e qualificação
profissional,
• a exposição e comercialização dos produtos culturais,
• programa de qualificação profissional,
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• organização de APLs,
• financiamento sem burocracia,
• editais simples e sem demasiadas exigências burocráticas,
• fomento e apoio aos coletivos culturais, às startups, aos
inventores individuais, e
• apoio à distribuição e comercialização de produtos
culturais.
É preciso democratizar a cultura em todas as suas formas, incluindo a digital, garantindo à maioria o acesso mais amplo aos bens culturais
modernos, clássicos e tradicionais. Ligada a essa linha, está também a
consolidação da cultura como identidade, com a manutenção de
museus históricos, monumentos físicos e manifestações folclóricas de
valorização da cultura local.
A gestão do PSB, em Conde, está fazendo o Inventário de
Referências Culturais do município, com o apoio do Instituto do
Patrimônio Histórico, Artístico, Nacional (Iphan). Ao final, a iniciativa reconhecerá o potencial identitário do município, base importante para promover uma boa política de cultura.
O município de São José do Egito, na região do Pajeú do
sertão pernambucano, conhecido como Capital do Repentista e
Berço Imortal da Poesia, transformou a poesia em matéria didática
nas escolas municipais e, para compartilhar o conhecimento, criou
material original com a participação dos poetas da
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Cidades Criativas
são também Cidades
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Esporte, Lazer e
Recreação
Para os socialistas, o esporte tem um significado importante: É a
forma pela qual as pessoas expressam e desenvolvem suas inclinações
competitivas e natural liberação de energias de modo positivo. Constitui-se num fator civilizatório da humanidade.
O esporte e o lazer devem ser direitos de todos os cidadãos, igualmente. A realidade capitalista brasileira tem negado à maioria das
pessoas mais pobres esses direitos elementares, limitando o esporte a
campos de futebol improvisados e o lazer à mesa dos botequins. Além
disso, tem um caráter predominantemente machista e excludente.
A visão de uma administração socialista e criativa opõe-se radicalmente a esse modelo.
A gestão da cidade criativa compreende, como essenciais, a vida
em comunidade e o uso dos espaços públicos. Dessa forma, as atividades esportivas e o lazer são práticas comuns no cotidiano urbano, merecendo lugar especial no plano de governo das prefeituras.
Isso significa, por exemplo, propostas criativas para a gestão das
praças, parques; dinamização dos equipamentos; e, quando é o caso, a
gestão cooperada entre Educação, Cultura e Esporte, transformando
um mesmo lugar em sede para muitas iniciativas.
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As quadras das escolas e dos bairros podem vir a ser lugares de
encontro para as práticas sociais em família e comunitárias. O lazer
exerce forte impacto social e sua oferta descentralizada viabiliza a
harmonização de regiões inteiras.
O município de Recife, ao longo da gestão do PSB, implantou
o projeto Mais Vida nos Morros e, como se fosse um guarda-chuva,
organizou abaixo desse projeto, um conjunto de ações que vai
desde infraestrutura, como pintura das quadras, construção de
escadas para melhorar o acesso, até práticas recreativas voltadas
para os diversos públicos. Com a participação do morador, várias
vielas dos bairros do municípios foram transformadas em mini-hortas comunitárias para que qualquer morador possa plantar e colher
alimentos; varandas brincantes equipadas com banco, jardineira e
pinturas lúdicas que estimulam a brincadeira e a conversa; varandas jardins para o cultivo de plantas e flores, trabalhando o sensorial, a visão, o olfato e o tato; caminhos brincantes, com pinturas no
piso que estimulam os sentidos e a ludicidade; pausas urbanas para
que as pessoas descansem em bancos e contemplem a paisagem;
além de arte urbana espalhada pelas casas e muros, assinada por
artista urbano.
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Comunicação na
Cidade Criativa
A comunicação transitou do campo periférico para o centro
nervoso das relações humanas, econômicas e sociais faz algum tempo e
não para de avançar. Especialistas como o espanhol Manuel Castells
anunciaram a chegada da Era da Informação, da Sociedade em Redes e
do valor do conhecimento. O que era uma opção, fez-se uma necessidade, e não alertar para o poder da comunicação significa seguir à
margem.
Desta forma, além de ser pauta de reflexão interna aos partidos
em suas localidades, é ainda proposta de instrumento de gestão.
Pensar em um programa político que dialogue com a sociedade
do conhecimento eleva qualquer base partidária no sentido de mostrar-se atualizada, preparada e conectada com um tema de máxima
relevância para a sociedade contemporânea.
É preciso criar redes de aprendizados que nivelem para cima toda
a base pública das prefeituras e, a partir delas, derramar os benefícios da
tecnologia e da comunicação para a cidade em sua concepção macro.
As informações dirigidas às inovações tecnológicas e produção de
conhecimento passaram a constituir um importante insumo para o
processo de reestruturação da sociedade.
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As fake news, por exemplo, constituem-se em uma doença para
as democracias na Era da Informação, conforme já constatado, inclusive,
no Brasil, plantando inverdades destrutivas e desconstruindo qualquer
possibilidade de embates de ideias e projetos. Deve ser missão do PSB,
em todos os lugares, opor-se às mentiras e sua disseminação, não
aderindo a esse recurso em nenhuma circunstância.
O Partido Socialista Brasileiro está alerta a essa influência e, ao
propor sua Autorreforma, aponta esse tema como relevante, inclusive
para promover o crescimento do partido em todas as regiões do Brasil.
Está certo, para o PSB, que se atualizar em relação aos recursos tecnológicos disponíveis de trata-se de demanda preeminente para garantir
suas chances de sair vitorioso nos muitos embates em que se propuser
a atuar, entre eles, as eleições municipais.
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Reforma Urbana
para uma Cidade
Sustentável
Quando se compromete com o ser humano, o PSB apresenta-se
para propagar políticas que garantam a vida saudável. E não poderia ser
diferente disso, pois somente a partir da qualidade de vida com saúde,
vivacidade e energia, o cidadão pode se colocar pronto para seguir exercendo sua cidadania. A vida saudável é o resultado esperado das práticas propostas pela Cidade Sustentável.
Uma política urbana consistente, inclusive prevista na Constituição de 1988, é fundamental nos marcos de um projeto civilizatório,
como o que o PSB propõe ao Brasil, no contexto de sua Autorreforma. O
País tem um índice de urbanização que já supera os 85%, o que significa
dizer que o bem-estar geral da sociedade depende do adequado equacionamento da questão urbana. Mas o desenvolvimento urbano brasileiro resultou numa situação em que os pobres e os excluídos, em particular a população negra, foram empurrados para as periferias, em habitações precárias ou subnormais - característica da maior parte das
periferias das cidades brasileiras, onde falta tudo: água, coleta de esgoto
e lixo, cultura e lazer, segurança pública, saúde e educação.
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É necessário elaborar um conjunto de diretrizes para enfrentar a
lógica e o interesse do capital quando esse se sobrepõe ao interesse
público. O embate está entre interesses do capital versus interesse
social, o que transparece na encruzilhada do direito à cidade versus
interesses do mercado.
As intervenções físicas nas cidades devem estar relacionadas às
funções sociais, culturais e econômicas. Além de resolver problemas de
mobilidade e saneamento, as obras físicas de uma cidade precisam ter
uma função social claramente definida. Isso potencializa os investimentos físicos, os sociais e culturais. Um viaduto, ou uma passarela, quando
ligadas a um equipamento cultural, não somente facilita o acesso a esse
equipamento, como dá sentido mais amplo ao investimento público
realizado.
A cidade sustentável deve operar de forma equilibrada e eficiente
os recursos necessários para o seu funcionamento, seja nos insumos de
entrada (terra urbana, recursos naturais, água, energia e alimento), seja
nos recursos de saída (resíduos, esgoto e poluição), para alcançar os
objetivos da sociedade urbana de forma igualitária e saudável.
A sustentabilidade urbana deve se preocupar em minimizar os
impactos das atividades e dos processos das cidades no ambiente natural, cuidando para que as atividades humanas não comprometam os
ecossistemas ligados às cidades, afetando a oferta de recursos naturais.
É essencial, portanto, cuidar da qualidade do ar, da água e do solo, em
relação à sua impermeabilização, causada pelas pavimentações, bem
como promover o aumento do uso de energias limpas e renováveis. Para
frear o crescimento desordenado das cidades, é necessário avaliar com
todos os critérios as aprovações de loteamentos habitacionais, sobretudo aqueles localizados em zonas afastadas dos grandes centros urbanos
e sem infraestrutura.
Outra questão importante é a ocupação das Áreas de Proteção
Permanente, como as bordas de rios, onde ocorre a implantação de
habitações irregulares, e sofrem o efeito degradador da especulação
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imobiliária. São áreas sujeitas a risco de enchentes e deslizamento de
terras e rochas, devido à destruição das matas ciliares urbanas.
O desafio é mudar o hábitat urbano, eliminar os abismos, as
diferenças assustadoras de espaços e de qualidade de vida daqueles
que habitam a cidade. Uma cidade democrática e de oportunidades
para todos. As políticas de ordenamento territorial, de saneamento
básico, transportes públicos e tributação são tão fundamentais nessa
conquista, como as políticas sociais e econômicas.
O governo municipal está legalmente instrumentalizado para
assumir a formatação de suas cidades, sem, necessariamente, fazer-se
refém do capital imobiliário. Documentos como o Estatuto da Cidade e
a própria Constituição Federal auxiliam na emancipação dos gestores e
precisam ser assimilados com repercussão direta no planejamento
urbano.
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Algumas diretrizes:
• Universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico (água
potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem
urbana). Acesso significa a disponibilidade da infraestrutura do
serviço; oferta de serviço de qualidade e ininterrupto; tarifas e
taxas compatíveis com a condição econômica dos usuários.
• Gestão participativa desses serviços com mecanismos de planejamento e controle que garantam a inserção da sociedade. Plano
Municipal de Saneamento Básico elaborado de forma democrática; realização de Conferências e Fóruns que possibilitem o debate;
e definição de diretrizes e prioridades de investimentos do setor.
• Propor formas consorciadas para a execução dos serviços, ou de
partes deles, com outros municípios. Aterros sanitários; sistemas
de tratamento de água ou esgoto; sistemas de garantia de fontes
de abastecimento; são alguns exemplos.
• Implantar programas de coleta seletiva associada à geração de
renda para catadores autônomos ou cooperativas e associações.
• Implantar programa de educação ambiental que objetive a
redução dos resíduos, seja pelo gerador como pelo consumidor.
• Implantar programa que incentive a compostagem dos resíduos
úmidos, seja pelo gerador, seja pelo órgão gestor.
• Na política de ordenamento territorial, elaborar os instrumentos
de planejamento e gestão de forma participativa, com a representação de todos os setores.
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• Criar e aplicar instrumentos que reduzam os efeitos da especulação imobiliária.
• Implantar política habitacional que seja inclusiva espacialmente
na cidade e que utilize formas de construção de moradias com
métodos também inclusivos.
• Os espaços das vias públicas devem ser destinados com ênfase
para o transporte público. A inversão de prioridade quanto aos
usos de tráfego é primordial. As faixas de rolamento devem ser
destinadas, em sua maioria, aos veículos de transporte coletivo e
de massa. Para o transporte individual privado, devem ser adotados “faixas e corredores”, invertendo, portanto, a situação atual
em que o transporte coletivo fica em segunda ou terceira prioridade.
• O Plano Diretor de Desenvolvimento, a Lei de Uso e Ocupação
do Solo e o Código de Obras das cidades deverão adotar, valorizar e privilegiar a destinação de espaços para a instalação de
ciclovias e pistas para outras modalidades de transporte individual público ou privado.
O aquecimento global é hoje o fenômeno que melhor denuncia
a problemática ecológica que, há mais de cinquenta anos, vem se
impondo como questão principal nas esferas ambiental, social, política,
econômica e cultural.
Para o meio ambiente, as políticas, os programas e as ações possíveis no nível municipal seriam aquelas de caráter local. Observe algumas:
• Programa de conservação de solo como prevenção a perda de
solo e vegetação.
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• Programa de reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente (matas ciliares) no âmbito do planejamento de bacias hidrográficas.
• Instituir ou aderir a programas estaduais ou federais existentes
sobre o uso de recursos hídricos com conceitos de poluente
pagador e de pagamento por serviços ambientais.
• Incrementar a arborização urbana e de parques urbanos.
• Considerar os rios como integrantes dos ecossistemas urbanos.
Avaliar propostas de preservação da fluidez dos rios e sua capacidade de escoamento por meio da revitalização e renaturalização,
com destaque para ações baseadas em corte de fontes pontuais
de poluição; recuperação dos aspectos morfológicos dos rios;
recuperação de mata ciliar e reconstituição do conjunto de seres
vivos aquáticos. Embora, no Brasil, essa seja, ainda, uma prática
pouco utilizada, há exemplos significativos em outros países,
como os rios Tâmisa e Sena, na Europa.
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Aquíferos: Os Oceanos
Subterrâneos do Brasil
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Habitação Social:
A Face Mais Dramática
da Desigualdade
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Desenvolvimento
Sustentável
Economia Verde
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R+)7):'$"f/%(/F
#$%$")"-)+'$,'-:)6"K"B;7($:/7&$,";7'%"-'-&/:$&'+$:/7&/"$-",;&$-"
-)+'$'-" <)%" ?;-&'8$6" /I;'($(/6" >/:Q/-&$%" /+)7i:'+)6" (/-/7=),=':/7&)"
-)+'$,"/"('%/'&)-"2;:$7)-6"+):"$-",;&$-"</,$"+)7-/%=$8G)"$:>'/7&$,"/"$"
>)$";&','M$8G)"()-">/7-"I;/"$"7$&;%/M$"+),)+$"A"('-<)-'8G)"(/"&)()-")-"
-/%/-"='=)-F
*/" )" :;7'+J<')" K" /--/7+'$,:/7&/" ;%>$7)6" );" :/-:)" <$%&/" (/"
%/3'G)":/&%)<),'&$7$"+)7;%>$($6"7G)"K":)&'=)"<$%$"7G)"-/"&/%"<%)<)-Q
&$-"<$%$";:$"R+)7):'$"f/%(/F
!"#*."+):<%//7(/"I;/"K"<)--J=/,"+)7-&%;'%";:$"/+)7):'$"=/%(/"
+%'$&'=$"I;/":$S':'M/")"<)&/7+'$,"()-"$&'=)-"$:>'/7&$'-"/"%/(;M$"$"/:'-Q
-G)"()-"3$-/-"(/"/B/'&)"/-&;B$F"R:>)%$")":;7'+J<')"7G)"&/72$"<)(/%/-"
(/"$&;$%"7$"+)7]3;%$8G)"($-":$&%'M/-"/7/%3K&'+$-6"<)(/"/"(/=/"+)7&%'Q
>;'%"+):"<),J&'+$-"/"<%)3%$:$-"I;/")>?/&'=/:"$":;($78$"(/"+):<)%&$Q
:/7&)" ()-" :;7J+'</-" +):" ='-&$-" $" :'7':'M$%" $" /:'--G)" ()-" 3$-/-" (/"
/B/'&)"/-&;B$F
!-" '7=/-&':/7&)-" <H>,'+)-" /:" '7B%$/-&%;&;%$" ;%>$7$" (/=/:" &/%"
+):)" <%')%'($(/" $" %/+)7-&%;8G)" (/" /-<$8)-6" <)%" :/')" (/" -),;89/-"
-;-&/7&V=/'-6"7)"I;/"('M"%/-</'&)"$":)%$('$-"/"&$:>K:"$)"/I;'<$:/7&)"
;%>$7)6" <%'7+'<$,:/7&/" &%$7-<)%&/" <H>,'+)6" -$7/$:/7&)" /" ('-<)-'8G)"
(/"%/-J(;)-F"R--/-"<%)?/&)-"(/=/:"-/%"'7+,;-'=)-6"&$7&)"</,)"$,&)"<)(/%"
(/"3/%$8G)"(/"/:<%/3)-"/"%/7($"I;$7&)"</,$":/,2)%'$"7$"I;$,'($(/"(/"
='($"($-"<)<;,$89/-";%>$7$-"/"</%';%>$7$-F
L":$')%'$"($"<)<;,$8G)">%$-',/'%$6":$'-"(/"j5v6"='=/"/:"+'($(/-F"
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U"7/+/--V%')"I;/>%$%")"<$%$('3:$"(/"I;/"$"+'($(/"K"B%'$6"+)7+%/&$6"<),;JQ
($"/")"+$:<)"K")7(/"/-&V"$"7$&;%/M$6")"$%",':<)6"$"='($"-$;(V=/,F
85' ,J,5B$%' /,&&,' .%5B#%5)&&%' B%/,' &,#' %;&,#<"/%' ,5'
D>%?"/%&' /"' a1?"A,)#"9' /,' :,#1"5;+.%9' 16%' &U' .%5' %' B#%R,0%'
B#,5)"/%' )10,#1".)%1"$5,10,' /,' #,+0)$)A"=6%' /"' F?+"9' .%5%'
0"5;I5'.%5'"')1).)"0)<"'/"'B#,>,)0+#"',5'"/*+)#)#'"'(,##"'/%'K)A9'
+5'B"0#)5e1)%'"5;),10"$9'/,'B#%B#),/"/,'B#)<"/"'"0I'2F'/%)&'"1%&9'
"5,"="/%'/,'/,?#"/"=6%3
45'7%1)0%9'0"5;I5'1%',&0"/%'/,':,#1"5;+.%9'%'B#,>,)0%'>%)'
%'B#)5,)#%'1%'7#"&)$'"'/,.$"#"#'%&'/)#,)0%&'/"'1"0+#,A"3'X%'5+1).CM
B)%9' *+,5' 5"$0#"0"#' %' 5,)%' "5;),10,' B%/,' &,#' B,1"$)A"/%' .%5'
>%#5"$)/"/,&'$,?")&3
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Afogados da
Ingazeira

Pacto Verde
U"':<)%&$7&/"$%&'+;,$%"+):")":;7'+J<')"/"-;$-"%/<%/-/7&$89/-";:"
#%)&)+),)"f/%(/" I;/" &/72$" +):)" :/&$" )" ;-)" %$+')7$," /" -;-&/7&V=/," ()-"
%/+;%-)-"7$&;%$'-F"L"R+)7):'$"f/%(/"K";:"<)&/7+'$,"$"-/%"/S<,)%$()F"a/-&$Q
I;/"<$%$"$-"B)7&/-"(/"/7/%3'$-",':<$-6">$%$&$-"/"%/7)=V=/'-6"+):)"/-&%$&KQ
3'$"(/"(/-/7=),=':/7&)"'7+,;-'=)"/"-;-&/7&V=/,F"U"':<)%&$7&/"$--/3;%$%"$"
<%')%'($(/"<$%$"$-"'7(H-&%'$-"$3%)T)%/-&$'-"0/:"&)()-")-"<)%&/-16"&/7()"/:"
='-&$"$-"':/7-$-"=$7&$3/7-"+):</&'&'=$-"/S'-&/7&/-"7)".%$-',F"
!"/-<$8)"(/"$&;$8G)"()-":;7'+J<')-"K"$:<,)"/":;'&$-"'7'+'$&'=$-"
<)(/:"-/%"<%):)='($-F"g'5+1).CB)%'/,'(6%'k%&I'/%'-)%':"#/%9',5'(6%'
:"+$%9' B%#' ,J,5B$%9' "%' $%1?%' /"' ?,&06%' /%' :(79' ,&0F' )1<,&0)1/%' 1"'
)5B$"10"=6%'/,'+5"'+&)1"'/,'0#"1&>%#5"=6%'/,'#,&C/+%&'%#?h1).%&',5'
,1,#?)"3'D>%?"/%&'/"'a1?"A,)#"9',5':,#1"5;+.%9'I'%+0#%',J,5B$%',5'
*+,' "' ?,&06%' /%' :(7' )5B$,5,10%+' +5"' B%$C0)."' /,' #,Q&%' /"' F?+"H'
B#)5,)#%9' ,5' +5"' F#,"' ,&B,.C@."9' B"#"' "0,1/,#' "' +5' ."5B%' /,'
>+0,;%$H'/,B%)&9'5%0)<"/%&'B,$%&'#,&+$0"/%&9'',5''+5"''B#"="3''D'')1).)"M
0)<"''.+5B#,'<F#)%&''B#%BU&)0%&9'B%)&'.%1&)/,#"'"',&."&&,A'/"'F?+"'1%'''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''X%#/,&0,'',''?,#"''.%5',.%1%5)"'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''%'B"?"5,10%''5,1&"$'/%'
&,+'>%5,10%3'
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S.José do Rio Pardo

Agricultura k Pecuária k Extrativismo
L">;-+$"<)%"$,&/%7$&'=$-"<$%$")"(/-/7=),=':/7&)"+):">$'S)':Q
<$+&)"$)"E/')"L:>'/7&/"&/:"-;-&/7&$()"(/>$&/-"$+'%%$()-6"7$"H,&':$"
(K+$($F"L-"<%V&'+$-"='3/7&/-"(/-+)7-'(/%$:6"7)"/7&$7&)6":;'&$-"=/M/-6"
$"<)&/7+'$,'($(/"($">')('=/%-'($(/">%$-',/'%$F"!"#*.6"$<)'$()"7)-"<%'7+JQ
<')-"($">$'S$"/:'--G)"(/"+$%>)7)6"/]+'Z7+'$"7)";-)"(/"%/+;%-)"/"$">;-+$"
</,$" '7+,;-G)" -)+'$,6" $<%/-/7&$" <%)<)-&$-" /-</+J]+$-" <$%$" )" -/&)%" ($"
L3%'+;,&;%$6"#/+;V%'$"/"RS&%$&'='-:)F

Algumas diretrizes:
m"a/]7'%"$"<),J&'+$"($"R+)7):'$"f/%(/"<$%$")":;7'+J<')6"+%'$7()"
+)7('89/-" /" '7+/7&'=)-" <$%$" )" -/;" (/-/7=),=':/7&)F" !>-/%=/" )"
&/%%'&@%')" :;7'+'<$,6" '(/7&']I;/" <)&/7+'$,'($(/-" (/" (/-/7=),='Q
:/7&)"-;-&/7&V=/,6");"(/"+):)"B$M/%"$":;($78$"(/"<%V&'+$-"&%$('Q
+')7$'-"<$%$"<%V&'+$-"-;-&/7&V=/'-6"f/%(/-F
m"!%3$7'M$8G)"()-"</I;/7)-"<%)(;&)%/-"%;%$'-6"$3%'+;,&)%/-"B$:'Q
,'$%/-6"(/":$7/'%$"$"B)%&$,/+/%")"3%;<)"<)%":/')"(/"+)7-&'&;'8G)"
(/"$--)+'$89/-"/"+))</%$&'=$-F
m"h:<,/:/7&$8G)"<%)3%$:$-"(/"B):/7&)"A-"<%V&'+$-"(/"$3%'+;,&;Q
%$"-;-&/7&V=/,6"+):"%/+;</%$8G)"(/"&%$('89/-"$3%J+),$-g">$7+)-"(/"
-/:/7&/-" +%');,$-g" -'-&/:$-" $3%)T)%/-&$'-g" -'-&/:$-" >')('7D:'Q
+)-g"<%)(;8G)")%3D7'+$g"+)7-/%=$8G)"(/"-),)g"/");&%$-F
m" #%)?/&)" (/" %/I;$,']+$8G)" (/" B/'%$-" ,'=%/-6" B/'%$-" (/" -/:/7&/-6"
)]+'7$-"(/"/S</%'Z7+'$-6"('$-"(/"+$:<)F
m""C%'$8G)"(/"<%)3%$:$-"(/"$--'-&Z7+'$"%;%$,g"(/"7/3@+')g"(/"&;%'-Q
:)"%;%$,g"/");&%$-F
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45;%#"'RF'0,12"5'&)/%')1/)."/"&'.%5%'#,>,#P1.)"&'1%'&,0%#'
/%' 0+#)&5%' #+#"$9' "&' B#F0)."&' /,'L#P&' :"$5,)#"&9' 1%' -)%' K#"1/,' /%'
(+$9' .%5' "' D?#%)1/Q&0#)"' E"5)$)"#' ,' /,' X%<"'O,1I.)"9' 1%' 4&BC#)0%'
("10%9' .%5' %' B#%R,0%' g' !"5B%' O")' S' !)/"/,9' &6%' ,JB,#)P1.)"&'
)5B".0"10,&'0"5;I5'&%;'"'U0)."'/%'/,&,1<%$<)5,10%'/"'4.%1%5)"'
O,#/,3'45'L#P&':"$5,)#"&9'"'B#,>,)0+#"'&+;&)/)"'>"5C$)"&'1"'%B,#"M
=6%'/,'&+"&'B#%/+=G,&',5'F#,"&'#+#")&3'g'5+1).CB)%'0,5'.)1.%'."&%&'
,J)0%&%&'/,'B#%/+=6%'/,',5;+0)/%&9'"B).+$0+#"9'/,#)<"/%&'/"'."1"M
M/,M"=Q."#9' B#%/+=6%' /,' >"#,$%&' ,' B"1)@."=6%3' D$I5' /,' %>,#,.,#'
)1>#",&0#+0+#"9'1"&'$%."$)/"/,&9'.%5'"',/)@."=6%'/"'&,/,'/,'B#%/+M
=6%',',*+)B"5,10%&9'"'B#,>,)0+#"'"#0).+$"'"'.)#.+$"=6%'/%&'B#%/+M
0%&9' B#%5%<,1/%' "' ".,)0"=6%' 1%&' ,&0";,$,.)5,10%&' .%5,#.)")&' ,'
)1.,10)<"1/%'%'0+#)&5%'#+#"$3
m" h7&%)(;M'%" $" <%V&'+$" (/" <,$7/?$:/7&)" 0&$7&)" <$%$" $-" $89/-" (/"
^)=/%7)" +):)" ()-" <%)<%'/&V%')-" %;%$'-16" <)%" >$+'$" /" -;>Q>$+'$-"
2'(%)3%V]+$-F"RS<,)%/")"+)7+/'&)"(/"+'+,)"2'(%),@3'+)"/")"/B/'&)"()"
$I;/+':/7&)"3,)>$,"-)>%/"/,/F
m"#%):)=/%"$"('=/%-'($(/"($-"/-<K+'/-"+):":;,&'+;,&;%$-F"[/+;</%/"
$"+;,&;%$"($-"<,$7&$-":/('+'7$'-"/"#$7+-"()-"3%;<)-"I;',):>),$-"/"
'7(J3/7$-6" );" :/-:)" +$>)+,$-6" '7+)%<)%$7()Q$-" $)" -'-&/:$" (/"
-$H(/" :;7'+'<$," /" $,':/7&$8G)" /-+),$%6" I;$7()" <)--J=/,F" (%;#,'
,&&"' B#F0)."9' "' ?,&06%' /%' :(7' ,5' D>%?"/%&' /"' a1?"A,)#"9' /,'
:,#1"5;+.%9' .#)%+' +5"' >"#5F.)"' @0%0,#FB)."' .%5' %>,#0"' /,'
B#%/+0%&'5,/).)1")&'B#%/+A)/%&'"'B"#0)#'/"&'B$"10"&','#,.,)0"&'
0#"/).)%1")&'/"'$%."$)/"/,3
m"#%')%'M$%")";-)"(/--/-"<%)(;&)-"7$&;%$'-"(/"+;,&;%$-"-;-&/7&V=/'-"
7$" $,':/7&$8G)" /-+),$%F" X,&&,' ."&%9' ;%"&' B#F0)."&' B%/,5' &,#'
%;&,#<"/"&'1"&'?,&0G,&'/,'(6%'7,10%'/%'+5"9',5':,#1"5;+.%9'
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,'7"1"1,)#"&9'1"':"#"C;"3'X%'B#)5,)#%'."&%9'"')1.%#B%#"=6%'/%'
%<%9' 1"' 5,#,1/"9' RF' *+,' "' $%."$)/"/,' I' +5"' /"&' B#)1.)B")&'
B#%/+0%#"&' /%' ,&0"/%3' X%' &,?+1/%' ."&%9' "$I5' /"' ;"1"1"9'
>%#"5')1.%#B%#"/%&'0"5;I5'%'"##%A'1,?#%','"'."#1,'/,'B,)J,'
V0)$FB)"W9'B#%/+A)/%&'1%'5+1).CB)%3
m" C%'$%" $89/-" <$%$" $3%/3$%" =$,)%" $)-" <%)(;&)-" $3%J+),$-6" +):)" $"
<%)(;8G)" (/" ()+/-6" +)7-/%=$-6" /:>;&'()-6" (/-'(%$&$()-6" /&+F" R--$"
<%V&'+$" ('$,)3$" +):" $-" <%)<)-&$-" ?V" (/B/7('($-" 7)" +)7+/'&)" (/"
C'($(/"C%'$&'=$F
m" C%'$%" $89/-" <$%$" $3%/3$%" =$,)%" $)" $%&/-$7$&)" /,$>)%$()" +):" )-"
%/+;%-)-"7$&;%$'-",)+$'-6"B)%&$,/+/7()"$"R+)7):'$"C%'$&'=$F"X%'5+1)M
.CB)%'/,':,/#,)#"9',5'(6%':"+$%9'"'B#%/+=6%'/,'B%#.,$"1"'I'/,&0"M
*+,','"'?,&06%'/%':(79'"%'#,.%12,.,#',&&,'B%0,1.)"$'/"'$%."$)/"/,9'
.#)%+'/)<,#&%&')1&0#+5,10%&'BQ;$).%&'/,'<"$%#)A"=6%'/"'"#0,3
m"a/]7'%"<),J&'+$":;7'+'<$,"<$%$"$"/S&%$8G)"(/"$%/'$"/"+$-+$,2)-6"I;/"
-G)"(/"+):</&Z7+'$":;7'+'<$,"/")%'/7&$%"-)>%/"$"-;-&/7&$>','($(/"
($"$&'='($(/F"45'X%<"':#"0"9'1%'-)%'K#"1/,'/%'(+$9'$%."$)/"/,'
.%5'B%0,1.)"$'1"0+#"$'/,';"&"$0%9'%'B#%/+0%',5',J.,&&%'B"&&%+'
"' &,#' +0)$)A"/%' .%5%' 5"0I#)"MB#)5"' 1"' 5"$2"' "&>F$0)."' ,' "'
?,&06%'/%':(7'$,<%+'"'B"<)5,10"=6%'B"#"'F#,"&')10,#)%#"1"&
/%'5+1).CB)%9'5,$2%#"1/%'"'*+"$)/"/,'
/,'<)/"'/,'"$?+1&'B#%/+0%#,&'#+#")&3

Bananeiras

Amazônia 4.0
L" <%)&/8G)" ($" L:$Mi7'$" (/=/" -/%" &/:$" B%/I;/7&/" (/" &)()-r$-"
)-r$-"3)=/%7$()%/-r$-6"-/7$()%/-r$-6"(/<;&$()-r$-6"<%/B/'&)-r$-6"=/%/$Q
()%/-r$-" /" :','&$7&/-" ()" #$%&'()" *)+'$,'-&$" .%$-',/'%)F" L" %/,/=D7+'$" ($"
+$;-$" &/:" /-<$8)" /7&%/" &)()-" )-" <H>,'+)-6" '7(/</7(/7&/:/7&/" (/"
/-&$%/:",)+$,'M$()-"<%@S':)-"A"L:$Mi7'$F
!" ('$37@-&'+)" $&;$," K" I;/" 2V" '7-;]+'/7&/" $%&'+;,$8G)" /7&%/" $-"
$89/-"<%):)='($-"</,)-"('=/%-)-"$&)%/-"<%/-/7&/-"7$"%/3'G)"03)=/%7)"
B/(/%$,6"/-&$(;$'-6"<%/B/'&;%$-6")%3$7'M$89/-"'7&/%7$+')7$'-"/"($"-)+'/($Q
(/" +'=',6" $&)%/-" <%'=$()-6" :)=':/7&)-" -)+'$'-" /" +):;7'($(/-" &%$('+')Q
7$'-1F"R--$"(/-+))%(/7$8G)"(V")%'3/:"$"$89/-"-)>%/<)-&$-6"(/-'7&/3%$Q
($-"/"I;/"7G)"$&/7(/:"A"<)<;,$8G)",)+$,F

Algumas diretrizes:
m"C%'$%"<),J&'+$-",)+$'-"I;/"/-&':;,/:")"$<%)=/'&$:/7&)"%$+')7$,"($"
':/7-$">')('=/%-'($(/6"-/;-"$&'=)-">'),@3'+)-"/"3/7K&'+)-F
m"L%&'+;,$%"/"B)%&$,/+/%")"-'-&/:$"(/"'7)=$8G)6"='7+;,$7()Q)"A"I;$%&$"
%/=),;8G)" '7(;-&%'$,6" /-</+J]+)" ($" L:$Mi7'$6" B)%&$,/+/7()" " )"
+)7+/'&)"(/"L:$Mi7'$"dF56"<$%$"$<,'+$%"+):>'7$89/-"&/+7),@3'+$-"
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('3'&$'-6" >'),@3'+$-" /" :$&/%'$'-" $=$78$($-6" $)-" %/+;%-)-" 7$&;%$'-"
%/7)=V=/'-6"$&'=)-">'):K('+)-"/"-/%='8)-"$:>'/7&$'-F
m"#$%&'+'<$%"()"<,$7/?$:/7&)"(/",)73)"<%$M)6"/7=),=/7()")-"$<%)Q
=/'&$:/7&)-"/7/%3K&'+)-"/":'7/%$'-"I;/"-/?$:"/--/7+'$'-"$)"(/-/7Q
=),=':/7&)" >%$-',/'%)6" :'7':'M$7()" -/;-" ':<$+&)-" -)+')$:>'/7Q
&$'-F
m"a/]7'%"<%)?/&)-"(/"%/)+;<$8G)"($-"V%/$-"(/-:$&$($-"+):"$&'='($Q
(/-"+):<$&J=/'-6">$%%$7()")"$=$78)"(/-&%;&'=)"<%)=)+$()6":;'&$-"
=/M/-6"</,$-"$&'='($(/-"()"$3%)7/3@+')F
m"C%'$%":/+$7'-:)-"(/"/:<)(/%$:/7&)"-)+')/+)7i:'+)"()-"<)=)-"
($"T)%/-&$F
m"[/B)%:;,$%"$"+):/%+'$,'M$8G)"'7&/%7$+')7$,"(/"<%)(;&)-"($"L:$MiQ
7'$" /" %/B;&$%" '7+'-'=$:/7&/" $" +):/%+'$,'M$8G)" (/" :$&K%'$Q<%':$"
>$%$&$F
m" h7=/-&'%" /:" </-I;'-$" /" '7)=$8G)" &/+7),@3'+$" +):" )" )>?/&'=)" (/"
+%'$%"(/%'=$()-"()-"<%)(;&)-"$:$Mi7'+)-6"B)%&$,/+/7()"$,&/%7$&'=$-"
(/"/+)7):'$",)+$,F
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Amazônia Azul:
O Pacto Atlântico
dos Municípios
a$":/-:$"B)%:$"+):)"(/B/7(/";:$"<),J&'+$"$:<,$"<$%$"$"L:$Q
Mi7'$6")"#*."$+%/('&$"7$"':<)%&D7+'$"(/";:"<,$7)"(/"(/-/7=),=':/7&)"
<$%$")-":;7'+J<')-"+)-&/'%)-6"+):<%//7('()-"</,)"I;/"=/:"-/7()"'(/7Q
&']+$()"+):)"L:$Mi7'$"LM;,F
L" B)%8$" (/--/" 3%;<)" ?;-&']+$" $" +%'$8G)" (/" ;:$" $--)+'$8G)" /" $"
B)%:$&$8G)" (/" ;:" #$+&)" L&,D7&'+)" ()-" E;7'+J<')-6" ='-$7()" A" $&;$8G)"
+))</%$($" /" $)" B)%&$,/+':/7&)" ()" +),/&'=)" /7I;$7&)" (/B/7-)%/-" (/"
;:$"<$;&$"+):;:F
a/"$+)%()"+):")"h.^R6"4j5":;7'+J<')-6"/:"NX"/-&$()-">%$-',/'%)-"
0L:$<V6" #$%V6" E$%$72G)6" #'$;J6" C/$%V6" [')" ^%$7(/" ()" P)%&/6" #$%$J>$6"
#/%7$:>;+)6"L,$3)$-6"*/%3'</6".$2'$6"R-<J%'&)"*$7&)6"[')"(/"\$7/'%)6"*G)"
#$;,)6"#$%$7V6"*$7&$"C$&$%'7$"/"[')"^%$7(/"()"*;,16"-G)"(/B%)7&$7&/-"()"
:$%F" #$%$" /--$-" ,)+$,'($(/-6" =$,/" )%3$7'M$%" <%)<)-&$-" /-</+J]+$-" <$%$"
I;/":/,2)%"$<%)=/'&/:")-"%/+;%-)-"$(='7()-"($"+)7('8G)"3/)3%V]+$F
C):"OXv"()"+):K%+')"/S&/%')%">%$-',/'%)"%/$,'M$()"='$"<)%&)-6"$"
V%/$":$%J&':$"()"#$J-"3$72$"(':/7-G)"/"':<)%&D7+'$"<),J&'+$-6"</%:'Q
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&'7()";:$"='$"(/"/-+$</"<$%$")".%$-',"(/7&%)"(/";:$"<%)<)-&$"(/"R+)7)Q
:'$"LM;,F
a)-"%/+;%-)-"($"+)-&$":$%J&':$">%$-',/'%$6"='=/:":$'-"(/"N":',2G)"
(/"</-+$()%/-"/"-;$-"B$:J,'$-F"a/--$"V%/$"+)-&/'%$6"-G)"/S&%$J()-"jwv"()"
</&%@,/)" 7$+')7$,6" Xwv" ()" 3V-" /" dwv" ()" </-+$()F" L" >')('=/%-'($(/"
:$%'72$" +):)" :$&K%'$Q<%':$" <$%$" $" <%)(;8G)" ()-" >')+):>;-&J=/'-6"
:/('+$:/7&)-" /" +)-:K&'+)-" K" ;:" )+/$7)" $>/%&)" (/" <)--'>','($(/-"
-;-&/7&V=/'-F
h7+%'=/,:/7&/"$"B$=)%6")".%$-',"<)--;'"&)($-"$-"+)7('89/-"7/+/--VQ
%'$-" <$%$" <%)&$3)7'M$%" /--$" V%/$F" !" >%$-',/'%)" &/:" +):</&Z7+'$" <$%$"
/S<,)%$%"$"w":',":/&%)-"(/"<%)B;7('($(/g"+)7-&%@'"-;>:$%'7)-g"/S<,)%$"
</&%@,/)" /:" V3;$-" <%)B;7($-g" '7+,;-'=/6" ,'(/%$" 7/--$" V%/$F" !" #$J-" &/:"
/:<%/-$-"+$<$M/-"(/"/B/&'=$%")"&%$7-<)%&/"(/":'7K%')-"/"<)(/"='%"$"-/%"
;:$"7$8G)"<)&/7&/6"-/"<$%$"'--)"-/"<%/<$%$%6"'7=/-&'7()"/:"</-I;'-$"/"
3$%$7&'7()"$"<$%&'+'<$8G)"<),J&'+$6"&$7&)"7$+')7$,"I;$7&)"'7&/%7$+')7$,F
R:>)%$")"+%/-+':/7&)"($"R+)7):'$"LM;,"/-&/?$":$'-"+)7+/7&%$Q
()"/:"$89/-"($"c7'G)6"/S'-&/:"($()-"I;/":)-&%$:"+):)")-":;7'+J<')-"
<)(/:" -/" (/-/7=),=/%F" !" .%$-'," &/:" ;:$" +)-&$" :;'&)" /S&/%7$6" :$-" $"
<'-+'+;,&;%$":$%'72$6"-/3;7()"</-I;'-$()%/-"($"V%/$6"K"I;$-/"'7+'<'/7Q
&/F"!"#$J-"<%)(;M"<);+)"$,':/7&)"(/"+;,&'=)":$%'72)F
!" &;%'-:)6" <)%" /S/:<,)6" /:" ('V,)3)" +):" $" C'($(/" C%'$&'=$6" K"
/S&%/:$:/7&/"':<)%&$7&/"/"<%/+'-$"-/%":$'-">/:")%3$7'M$()6":)&'=$Q
()F"c:$"<%)<)-&$"-/%'$"/7=),=/%"$-"+):;7'($(/-",)+$'-"<$%$":/,2)%$%"$"
I;$,'($(/"(/"='($"($-"</--)$-g"<%/-/%=$%"$"I;$,'($(/"(/"V3;$g"<%):)Q
=/%"$":$%'+;,&;%$g")%3$7'M$%")"-/&)%"</-I;/'%)g"(/7&%/");&%)-"$-</+&)-F
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Políticas Sociais:
Compromisso em
Superar as
Desigualdades
L" +)7-&%;8G)" ()" +$:'72)" <$%$" $" -;</%$8G)" ($-" (/-'3;$,($(/-"
-)+'$'-"/"()"/7)%:/"(K]+'&"(/"$&/7(':/7&)"A-"7/+/--'($(/-"($"<)<;,$Q
8G)"/"()-":;7'+J<')-6"=$'"/S'3'%":;'&$"+%'$&'='($(/"()-"-/;-"3/-&)%/-"/"
<$--$"7/+/--$%'$:/7&/"</,)"B)%&$,/+':/7&)"($-"'7'+'$&'=$-"I;/"+)7-),'Q
(/:" <%)+/--)-" (/:)+%V&'+)-" <$%&'+'<$&'=)-F" !" #*." /7&/7(/" I;/" )"
+)7?;7&)"(/"<%V&'+$-"%/,$+')7$($-"$)"+$:<)"-)+'$,"(/=/"-/%"+):<%//7Q
('()"$"<$%&'%"(/";:$"B)%&/"$,'$78$"+):"$"-)+'/($(/6"I;/"':<,'+$"7/+/--$Q
%'$:/7&/" ('V,)3)-" -)+'$'-" </%:$7/7&/-" /" +)7-&%;&'=)-F" a/--$" B)%:$6" )"
/:<)(/%$:/7&)"()-"C)7-/,2)-"E;7'+'<$'-"/"$-"&%)+$-"(/"'7B)%:$89/-"
+):")-"$3/7&/-"-)+'$'-"($-"<),J&'+$-"<H>,'+$-"-)+'$'-6"+):)"?V"%/,$+')7$Q
()-"7)"'7J+')"(/-&/"=),;:/6"+)7-&'&;/:Q-/"/:"</8$Q+2$=/"<$%$")"$<%)Q
B;7($:/7&)" (/" <%)<)-&$-" /" <%)?/&)-" $" -/%/:" (/&/%:'7$()-" (/" B)%:$"
+),/&'=$F"!;"-/?$6"K"7;,$"$"+2$7+/"(/"-;+/--)"($"':<,/:/7&$8G)"(/--$-"
$89/-"-/:"$-"<$%&'+'<$89/-"+),/&'=$"/"-)+'$,F
c:$"B)%&/"%/(/"(/"<%)&/8G)"-)+'$,6"$%&'+;,$($"+%'$&'=$:/7&/"/7&%/"
$-"&%Z-"/-B/%$-"(/"3)=/%7)"($"b/(/%$8G)"0c7'G)6"R-&$()-"/"E;7'+J<')-16"
(/=/"-/%"$">$-/"($"/,$>)%$8G)"/"/S/+;8G)""(/"<),J&'+$-"<H>,'+$-F"P/-&$-"
/,/'89/-6")-":;7'+J<')-"<%/+'-$:"B)%&$,/+/%"/--/"(/>$&/"+):"<%)<)-&$-"
I;/"$--/3;%/:")"$+/--)";7'=/%-$,"/"$"</%:$7Z7+'$"/:"-/%='8)-"<H>,'+)-"
(/"I;$,'($(/6"$"]:"(/"3$%$7&'%"$":)>','($(/"-)+'$,"/"$"/:$7+'<$8G)"()-"
+'($(G)-F
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!%'/7&$($-"<$%$")"$&/7(':/7&)"($-"7/+/--'($(/-"($"<)<;,$8G)6"
(/":)()"$"(/-/:</72$%"$8G)"/"<$</,"('-&%'>;&'=)-"<$%$")"/7B%/7&$:/7Q
&)"($"<)>%/M$6"%/(;8G)"($-"(/-'3;$,($(/-"/"<%):)8G)"()"(/-/7=),='Q
:/7&)"-)+')/+)7i:'+)6"$-"<),J&'+$-"-)+'$'-"(/=/:"%/T/&'%"<%)='(Z7+'$-"
+%'$&'=$-"/"'7)=$()%$-"+$<$M/-"(/"$,&/%$%"$"$&;$,"/-&%;&;%$"(/"(/-'3;$,($Q
(/6"%/B)%8$($"7$-"(':/7-9/-"(/"-/S)6"%$8$"/"'($(/F

Algumas diretrizes:
Rede de Proteção Social

U")>?/&'=)"()-"-)+'$,'-&$-"B)%&$,/+/%"$"[/(/"(/"#%)&/8G)"*)+'$,6"7)"

.%$-',6" I;/" &/:" +):)" )>?/&'=)" +/7&%$," 3$%$7&'%" $<)')" /" %/-3;$%($%" )-"
('%/'&)-"(/"+%'$78$-"/"$(),/-+/7&/-"/"K"B)%:$($"<)%"%/<%/-/7&$7&/-"()"
<)(/%"<H>,'+)"/"($"-)+'/($(/"+'=',6")-"+)7-/,2/'%)-"&;&/,$%/-g")-"+)7-/Q
,2/'%)-"(/"('%/'&)-"(/"+%'$78$-"/"$(),/-+/7&/-g"<%):)&)%/-"/"?;JM/-"($-"
f$%$-"($"h7BD7+'$"/"\;=/7&;(/g"(/B/7-)%/-"<H>,'+)-g"/");&%)-6"(/"$+)%()"
+):"$"B)%:$8G)"'7-&'&;+')7$,"()-":;7'+J<')-6"+):)"/(;+$()%/-"/"$3/7Q
&/-"(/"-/3;%$78$F
#)%"<$%&/"()"<)(/%"<H>,'+)6"$"%/(/""='7+;,$Q-/"('%/&$:/7&/"+):"$-"
*/+%/&$%'$-"(/"a/-/7=),=':/7&)");"L--'-&Z7+'$"*)+'$,F"R7&%/&$7&)6":;'&)"
:$'-"/]+'/7&/"-/%V6"I;$7&)":$'-":H,&'<,$"B)%"-;$">$-/"(/"$<)')6"'7+,;'7Q
()"-$H(/6"/(;+$8G)6"+;,&;%$6"-/3;%$78$"/"&%$>$,2)F"
!-" <%)]--')7$'-" I;/" $&;$:" 7)-" C/7&%)-" (/" [/B/%Z7+'$" ($" L--'-Q
&Z7+'$"*)+'$,"0C%$-1g"7)-"C/7&%)-"(/"[/B/%Z7+'$"R-</+'$,'M$()"(/"L--'-&Z7Q
+'$"*)+'$,"0C%/$-1g")-"<),'+'$'-"($-"(/,/3$+'$-"/-</+'$,'M$($-g"'7&/3%$7&/-"
(/"/7&'($(/-"(/"(/B/-$"()-"('%/'&)-"2;:$7)-"(/"+%'$78$-"/"$(),/-+/7Q
&/-6"/7&%/");&%)-6"+):<9/:"$">$-/"(/--$"%/(/"I;/"(/=/"-/%"<%')%'M$($"
/:"&)($-"$-"3/-&9/-"-)+'$,'-&$-F
`%$&$Q-/"(/"+%'$%"/-&%;&;%$"(/"$<)')"<$%$"I;/"<),J&'+$-"(/"<%)&/Q
8G)g" (/" +):>$&/" A" /S<,)%$8G)" $)" &%$>$,2)" '7B$7&',6" $)" $>;-)" -/S;$,6" A"
='),Z7+'$"(/"&)($-"$-"B)%:$-6"BJ-'+$-"/"<-'+),@3'+$-6"-/?$"B)%&/")"-;]+'/7&/"
<$%$"$&/7(/%"$"/--/"<H>,'+)"/"+)'>'%"/--$-"<%V&'+$-F
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Renda Básica Universal
!"#*."K";7J--)7)"/:"(/B/-$"($"+%'$8G)"(/";:"#%)3%$:$"P$+')7$,"
(/" [/7($" .V-'+$" c7'=/%-$," I;/" ='$>','M/" )" $&/7(':/7&)" $" &)()-" )-"
+'($(G)-" (/-<%)='()-" (/" %/+;%-)-" <$%$" $-" 7/+/--'($(/-" +)7-'(/%$($-"
>V-'+$-"/"B;7($:/7&$'-F"h7+,;'6"$'7($6"$I;/,/-"&%$>$,2$()%/-"I;/"B)%$:"
(/-,)+$()-"(/"-;$-"$&'='($(/-"<%)]--')7$'-"(/='()"A"%/=),;8G)"&/+7),@Q
3'+$"/"7G)"+)7-/3;/:"-/"%/I;$,']+$%F"R7I;$7&)"$=$78$"/:"-;$"<$;&$"
+):" -/;-" <$%,$:/7&$%/-" 0C)73%/--)" /" */7$()16" ('B;7(/6" /7&%/" )-r$-"
+$7('($&)-r$-"A-"<%/B/'&;%$-"/"+D:$%$-":;7'+'<$'-6"$"':<)%&D7+'$"(/--/"
&/:$"+)7-&$%"(/"&)()-")-"<%)3%$:$-"/,/'&)%$'-F
U"7/+/--V%')"+)7-'(/%$%"$"%/$,'($(/"]7$7+/'%$"(/"+$($":;7'+J<')6"
$)" $()&$%" &$," '7'+'$&'=$6" <$%&'+;,$%:/7&/" <)%I;/" $" %/-<)7-$>','($(/"
7$&;%$," (/" +;-&/')" (/" <%)3%$:$-" (/--$" 7$&;%/M$" +):</&/" <%')%'&$%'$Q
:/7&/"$)-"3)=/%7)-"7$+')7$,6"(/<)'-"$)-"/-&$(;$'-"/6"<)%"]:6"$)-":;7'Q
+J<')-F"!"'(/$,"-/%'$:"<%)3%$:$-"+))</%$()-"+):")-"(/:$'-"/7&/-"B/(/Q
%$&'=)-"0R-&$()"/"c7'G)16":$-6"7G)"-/7()"<)--J=/,6"/S'-&/"+/%&$"$;&)7)Q
:'$"(/"%/$,'M$8G)"(/"<%)?/&)-"$,&/%7$&'=)-"I;/"='7+;,$:6"/-</+'$,:/7&/6"
?)=/7-6"+):)"<H>,'+)Q$,=)6"/"$"/(;+$8G)"+):)"V%/$"(/"'7&/%/--/F
P/--/"+$-)6"K"='V=/,"</7-$%6"<)%"/S/:<,)6"/:">),-$-6"<$%$"3$%$7&'%"
$" </%:$7Z7+'$" (/" ?)=/7-" 7)" R7-'7)" EK(')F" R--$" '7'+'$&'=$" <)(/%'$" -/%"
$%&'+;,$($" +):)" ;:$" <%)<)-&$" (/" >/7/BJ+')-" +)7+','$()-" /6" /:" -;$"
/--Z7+'$6"3$%$7&'%'$"%/7($"A"B$:J,'$"()"?)=/:"$&/7('()F

Na Saúde: Avançar com o SUS
L"(']+;,($(/"(/"$+/--)"A"-$H(/"(/"I;$,'($(/"K"$'7($";:$",$+;7$"
()"*'-&/:$"t7'+)"(/"*$H(/"0*c*1F"R7&%/&$7&)6")"*c*"K";:":)(/,)"$"-/%"
B)%&$,/+'()" /:" -;$-" >$-/-" /" $" <),J&'+$" :;7'+'<$," K" ':<)%&$7&/" <$%$"
<%)<)%+')7$%" )" $=$78)" 7/+/--V%')F" P/--$-" /,/'89/-6" )-" +$7('($&)-" ()"
#*."(/=/:"(/('+$%"/-<$8)"7)"(/>$&/"<$%$"$7;7+'$%"$)-"/,/'&)%/-"I;/"$"
(/B/-$"()"*c*"<%/+'-$"-/%";:$"<$;&$"()"<)=)">%$-',/'%)F"L"$:<,'$8G)6"
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I;$,']+$8G)"/"-),'(/M"()"-'-&/:$"+):)";:$")<8G)"('37$"<$%$")"+;'($Q
()"($"-$H(/"'7&/%B/%'%V"('%/&$:/7&/"7$"3/-&G)":;7'+'<$,F
E/-:)" -/7()6" /--$" (/:$7($6" ;:$" <$;&$" :$'-" $B/'&$" A" <),J&'+$"
7$+')7$,6" K" ':<%/-+'7(J=/," )" <)-'+')7$:/7&)" ()-" :;7'+J<')-" 7/--$"
&%$?/&@%'$" (/" B)%&$,/+':/7&)" ()" *c*F" L" <$7(/:'$" (/'S);" /='(/7&/" $"
':<)%&D7+'$"()"*'-&/:$F
C):" /--$" <),J&'+$" (/" =$,)%'M$8G)" ()" *c*" (/]7'($" +):)" ;:$"
<%)<)-&$"(/":K(')"/",)73)"<%$M)-"<$%$")":;7'+J<')6"K"<%/+'-)"+)7+/>/%"
<%)<)-&$-"I;/"I;$,']I;/:")"-/%='8)"(/"':/('$&)F"P/--/"-/7&'()6"$,3;Q
:$-"'7'+'$&'=$-"<)(/:"-/%"$=$,'$($-F
X%' 5+1).CB)%' /,' l)5%,)#%9' ,5' :,#1"5;+.%9' "' ?,&06%' >%)'
B#,5)"/"'.%5'%'B#%R,0%'!%#+R6%'/"'("Q/,3'T,B%)&'/,'/)"?1%&0)."#'
*+,'2%5,1&',#"5'5,1%&'"0,1/)/%&'1"&'+1)/"/,&';F&)."&9'"',*+)B,'
$%."$'B,#.,;,+'*+,'&,'#,>,#)"'"%'>"0%'/,'"'B%B+$"=6%'5"&.+$)1"'16%'
.%1&,?+)#' >#,*+,10"#' "' +1)/"/,' ,5' 2%#F#)%' 1%#5"$' /,' >+1.)%1"M
5,10%3'D'B#,>,)0+#"'#,&%$<,+'.#)"#'+5"'"?,1/"'/,'>+1.)%1"5,10%'
1%0+#1%','"<"$)"'*+,'%'#,&+$0"/%'R+&0)@."'%')1<,&0)5,10%3
45'O,1h1.)%' D)#,&9' 1%' -)%' K#"1/,' /%' (+$9' "' ?,&06%' .#)%+' %'
B#%?#"5"'E)5'/"'E)$"3'D'B#%B%&0"'2+5"1)A%+'"&'#,$"=G,&',9'"%'&)&0,M
5"0)A"#'5,$2%#'"'#%0)1"'/"&',*+)B,&'/,'&"Q/,9'.%5'%'+&%'/,'0,.1%M
$%?)"'/)?)0"$9'B"&&%+'"'"?,1/"#'"&'.%1&+$0"&9','5%#"/%#,&'*+,')"5'
B"#"'"&'+1)/"/,&'.)1.%'2%#"&'/"'5"1269'B"#"'?"#"10)#'"0,1/)5,10%9'
#,.,;,5'.%5+1)."/%&',5'."&"3'D$I5'/)&&%9'"%'@1"$9',&&,&'5,&5%&'
+&+F#)%&'/%'&,#<)=%'B%/,5'"<"$)"#'"'B#F0)."'BQ;$)."3
c:" +$:'72)" -@,'()" 7)" +$:<)" ($" 3/-&G)" <H>,'+$6" 7$" V%/$" ($"
-$H(/6" &/:" -'()" $-" <$%+/%'$-" (/-+/7&%$,'M$($-" <)%" :/')" (/" +)7-@%+')-"
<H>,'+)-F" a$()-" $&;$,'M$()-" (/" 45Nj" :)-&%$:" I;/" 2V" 4Nx" C)7-@%+')-"
h7&/%:;7'+'<$'-"(/"*$H(/"0Ch*16"+):"(/-&$I;/"<$%$")"/-&$()"(/"E'7$-"
^/%$'-6"+):"$"+)7+/7&%$8G)"(/"xj"Ch*F
L#"0"M&,'/,'+5'B#%0%.%$%'/,')10,1=6%'*+,'<)&$+5;#"'?"#"10)#'
,.%1%5).)/"/,9' *+"$)/"/,' /,' &,#<)=%&9' <)";)$)/"/,' /,' #,"$)A"=6%9'
.%5%9'B%#',J,5B$%9'"'B#F0)."'#,"$)A"/"'B,$%'5+1).CB)%'/,'!".2%,)M
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#)12"9'1%'-)%'K#"1/,'/%'(+$9'1"'?,&06%'/%':(79'*+,'%#?"1)A%+'+5'
.%$,0)<%'/,'5+1).CB)%&'B"#"'"'.%5B#"'/,'#,5I/)%&3'
a/7&%)" (/--/" +/7V%')6" K" <)--J=/," $'7($" <$%+/%'$-" %/3')7$'-" 7$"
'7-&$,$8G)"(/"/I;'<$:/7&)-"/"+)7-&%;8G)"(/";7'($(/-6":/('$7&/"$<)')"
()-" (/:$'-" /7&/-" B/(/%$()-" /" :/,2)%" 2'/%$%I;'M$8G)" ()-" -/%='8)-" (/"
:K('$"/"$,&$"+):<,/S'($(/-F

Direito Social do Trabalho
R:>)%$"$",/3'-,$8G)"-)>%/")":;7()"()"&%$>$,2)"-/?$"<%/%%)3$&'=$"
/S+,;-'=$"($"c7'G)6")-"3)=/%7)-":;7'+'<$'-"<)(/:"/"(/=/:"(/-/7=),Q
=/%"$89/-"/--/7+'$'-"7/--$"V%/$F
L"<%)&/8G)"($"%/7($"/"()"/:<%/3)"()"&%$>$,2$()%"(/=/"/-&$%"7$"
>$-/" ($-" $%&'+;,$89/-" ($" $3/7($" :;7'+'<$,F" #$%$" &$,6" )-" :;7'+J<')-"
(/=/:"$&;$%"(/"B)%:$"$&'=$6"7$"&%J$(/"I;/"(/]7/"$-"<),J&'+$-"<H>,'+$-"()"
&%$>$,2)6" +):<)-&$" </,$" '7&/%:/('$8G)" <H>,'+$" (/" :G)" (/" )>%$g" </,$"
I;$,']+$8G)"<%)]--')7$,g"/"</,)"3/%/7+'$:/7&)"()"-/3;%)Q(/-/:<%/3)F

Algumas Diretrizes
m"É possível e necessário garantir, por meio de políticas públicas, a
constante requalificação e recolocação dos trabalhadores e renda
básica, possibilitando o seu sustento durante o período de transição e/ou requalificação, assegurando para todos, em igualdade de
condições, acesso e permanência nas políticas de educação, saúde,
assistência social, habitação, entre outras.
m"Instalação de Serviços Municipais de Intermediação, Qualificação e
Requalificação de Mão de Obra.
m" Fazer convênios com o Governo Federal para que a emissão da
Carteira de Trabalho seja realizada pelo município.
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m"Realizar credenciamento para atividades profissionais próprias do
município (guia de turismo, artesãos, artistas circenses e de rua,
feirantes, entre outras).
m"Fazer cumprir a Lei de Cotas do trabalho para pessoas com deficiência.
m"Implementar a Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no município.
m" Realizar convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) para qualificação e requalificação
desses empreendimentos.
m"Realizar esforços e articulação para o enfrentamento e a eliminação do trabalho análogo à escravidão e da exploração do trabalho
infantil.

Segurança Pública:
Pácto pela Vida
A participação da municipalidade na consolidação do Sistema
Único de Segurança Pública, com contribuições compartilhadas pelos
três entes federativos, é fundamental. A Segurança Pública deve ser
encarada da mesma forma que o SUS, pela população. Ou seja, como um
direito do povo e obrigação do Estado.
Uma gestão socialista deve trabalhar para eliminar o falso antagonismo artificial que contrapõe Segurança Pública à defesa dos direitos
humanos. As experiências do PSB, no Espírito Santo, Pernambuco,
Paraíba e Distrito Federal, na área de segurança, fornecem elementos para o estabelecimento de padrões municipais de prevenção à
violência, em ação conjunta com os estados e a União, e mostram
quanto é possível avançar nessa área.
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Importante, ainda, estimular a cultura de monitoramento e avaliação das políticas, programas e ações de segurança, que devem ser contínuos e contar com mecanismos efetivos de participação social.
No campo da segurança, em intersecção com outras áreas
sociais, uma iniciativa executada pela Secretaria de Segurança
Urbana, do governo do PSB, no Recife, é o Centro Comunitário da Paz
(Compaz). Considerada uma fábrica de lazer, educação, cultura e
cidadania, o Compaz é um equipamento público que oferece cursos
profissionalizantes, atividades desportivas, culturais e de lazer, a
adolescentes e jovens do Recife. Alguns outros municípios de
Pernambuco, administrados pelo PSB, anunciam a implantação do
Compaz em suas localidades, mostrando a versatilidade da proposta.
A proteção dos direitos humanos como valor fundamental e a
inovação na conjugação de políticas de prevenção, com programas e
ações de prevenção qualificada, devem ser o ponto de partida para se
pensar em novas estratégias
para a redução da
violência e a
promoção da
Segurança
Pública.

Recife
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Atendimento aos idosos
Até 2030, o Brasil será um País idoso. Isso ocorre quando a população acima de 60 anos supera a de jovens com idades até 15 anos.
Ressalte-se que um dos instrumentos importantes para a implementação de programas e políticas públicas para o idoso são os conselhos (nacional, estaduais e municipais), que devem ser estimulados e
multiplicados por todo o Brasil. Da mesma forma, os Fundos dos Idosos
são mecanismos que permitem aos Estados e Municípios captar recursos
incentivados e previstos na Lei do Idoso, o que permitiria investir em
projetos de interesse da comunidade.
Dessa forma, são necessárias a manutenção e a ampliação de
programas de apoio à saúde, como o fornecimento gratuito ou subsidiado de remédios para doenças crônico-degenerativas e a ampliação dos
espaços de atendimento geriátrico no SUS, de forma a dar assistência
ampla a uma população que envelhece rapidamente.
Opções como Casas de Apoio ou Condomínios de Idosos, sob
responsabilidade da prefeitura, com plena acessibilidade, devem ser
concretizadas.
Da mesma forma, os Fundos dos Idosos são mecanismos que
permitem aos Estados e Municípios captarem recursos incentivados e
previstos na Lei do Idoso, o que permitiria investir em projetos de
interesse da comunidade.
Um projeto viável, que pode ser modelado em vários formatos, de acordo com o perfil socioeconômico dos municípios, é o
Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, inaugurado em 2012, durante gestão do PSB, no município de Curitiba, no Paraná. A entidade é
gerida pela Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) de Curitiba
e está inserido na Rede de Atenção à Saúde, com foco nas áreas de
baixa e média complexidades; ambulatorial, hospitalar e domiciliar,
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em conjunto com o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD),
também administrado pela Feas. Totalmente vinculado ao SUS, o
hospital especializado no atendimento a idosos tem sido avaliado
como referência na atenção à saúde desse público.

Igualdade de Gênero
Para os socialistas, a igualdade de gênero é uma base absolutamente necessária para a construção e afirmação de uma cidade próspera, sustentável e justa. Nesse sentido, é preciso apresentar propostas que
eliminem a discriminação para separar os trabalhadores em grupos
desiguais, permitindo a superexploração dos “desiguais”: mulheres,
negros e jovens.
Os eleitos pelo PSB devem criar organismos de política de gênero
ou fortalecer os mecanismos legais de controle social existentes, como,
por exemplo, o Conselho de Direito da Mulher e realizar as conferências
específicas integrando o município às políticas dos estados e da União.
Outra ação importante, de caráter contínuo, é o enfretamento ao
machismo, em defesa da radicalização da democracia. Nesse sentido,
todos os esforços, educativos e atividades de campo, são significativos.
O combate à violência contra as mulheres, em suas várias faces
(doméstica, sexual, institucional, política, psicológica, patrimonial, obstétrica, racial e outras) que podem resultar em violência maior contra a vida
das mulheres, o feminicídio, deve constar de todos os programas de
governo socialistas. Desde ações como o incremento da Lei Maria da
Penha, com rondas da Guarda Municipal nas ruas, até a criação de Casas
de Abrigo, no modelo da Casa Mulher, que recebe, abriga, protege e
encaminha as mulheres em situação de vitimização. Nesse caso, são
muitas as práticas exitosas, com destaque para Paulista, em Pernambuco; Guarujá e Jahu, no Estado de São Paulo.
O PSB garante a bandeira do fortalecimento da cidadania das
mulheres nas suas múltiplas identidades: Cis; Lésbicas, Bissexuais e Tran-
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sexuais (LBTs); idosas; quilombolas; indígenas; ribeirinhas; ciganas; em
situação de rua; jovens e adolescentes; privadas de liberdade; com deficiência; e mães de crianças com doenças raras.
Para garantir a autonomia da mulher e sua respectiva independência, afastando-a dos ambientes de dependência, o PSB defende
firmemente a oferta de creche pública como seu instrumento de emancipação.
A pauta da candidatura socialista deve se ocupar do debate sobre
a importância do enfrentamento e a não aceitação de qualquer forma de
violência contra a mulher, desde a exploração sexual até o assédio no
local de trabalho.
O lema do Movimento de Mulheres Socialistas: “igualdade de
condições, nem mais, nem menos”, que implica Mais Mulheres no Poder,
deve ser refletido na ocupação de cargos e funções nas administrações
municipais socialistas.
Em Curitiba, Paraná, ao longo da gestão do PSB, as mulheres
tiveram espaço para participar do poder municipal. A composição
do secretariado, à época, contava com cerca de 40% de mulheres.
Além disso, elas ocuparam pastas importantes, como educação,
saúde, meio ambiente, Procuradoria-Geral do Município e assistência social, entre outros, que correspondiam à administração de 83%
do orçamento geral do município.

Política Inclusiva
As propostas de inclusão da população com deficiência devem
permear todo o programa de governo dos/as candidatos/as do PSB. É
preciso dar atenção especial para garantir a inclusão na educação, saúde;
no campo do trabalho, cultura e lazer, de maneira a criar mecanismos de
atendimento contínuo e eficientes.
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É importante ampliar o foco de atuação e compreender políticas
transversais em todas as áreas, como saúde; educação; desenvolvimento
social; esporte e lazer; juventude; cultura; justiça e defesa da cidadania;
desenvolvimento econômico; ciência, tecnologia e inovação; mobilidade; entre outras.

Algumas Diretrizes
• Implantar programas e ações voltados à prevenção das deficiên
cias com ênfase para a qualificação dos serviços de pré-natal.
• Zelar pelo cumprimento dos critérios de elegibilidade dos alunos
com deficiência a serem atendidos na rede regular de ensino e nas
escolas especiais.
• Promover a inclusão produtiva das pessoas com deficiência por
meio de ações de acesso ao mercado formal de geração de renda e
de empreendedorismo, estimulando a sua autonomia e fazendo
cumprir a Lei de Cotas para Deficientes.
• Incentivar a participação de pessoas com deficiência em atividades
esportivas em todos os espaços públicos, respeitando-se as suas
especificidades.
• Apoiar a realização de Festivais de Arte, Oficinas Culturais e Ações
Educativas, em parceria com instituições que atendam a pessoas com
deficiência, a fim de promover a multiplicação de boas práticas da
arte e cultura.
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• Articular e mobilizar os defensores públicos, por meio da Defensoria
Pública Geral, para que tenham informações qualificadas sobre a
deficiência.
• Investir na produção e oferta de tecnologias assistivas destinadas às
pessoas com deficiência.
• Investir na qualificação dos espaços públicos (escolas, parques,
praças, teatros, equipamentos administrativos, ruas e calçadas) para
que possam ser acessíveis e receptivos a todas as pessoas com deficiência, assim como em áreas externas.
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Educar para
Emancipar
A Educação é vista, pelo PSB, como a principal política social, pois
permite que a criança, o/a adolescente e jovem tenham uma formação
para a vida em geral, inclusive para o mundo do trabalho. Por essa razão,
deve protagonizar as pautas de todos/as os/as candidatos/as em 2020.
Considerando que somente como política social de Estado a
educação crítica e criativa poderá assegurar e possibilitar a emancipação do indivíduo, para ser plenamente efetiva a igualdade de oportunidades, o Partido defende criar as condições para que, no futuro, o
Ensino Fundamental seja totalmente público e acessível a todas as
camadas da sociedade. A exemplo do que já ocorre em diversos países,
como, por exemplo, os Estados Unidos e algumas socialdemocracias
europeias, o Brasil precisa promover essa inversão. Os filhos dos trabalhadores pobres precisam ter o mesmo espaço escolar que os filhos das
classes média e abastadas.
O PSB entende que, embora radical, a proposta de educação
pública e gratuita do Ensino Fundamental constitui-se numa estratégia
cuja radicalidade corresponde à dimensão da desigualdade no País.
Por se tratar de demanda da política nacional, cabe aos municípios pactuados com a plataforma do socialismo criativo, comprometerem-se com a educação pública de qualidade.
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O Pacto pela Educação em Pernambuco, sob o governo do
PSB, com alcance nas políticas municipais de Educação, focou, nos
primeiros anos, na ampliação do acesso à escola e melhoria da qualidade do ensino. Em 2007, foi dada prioridade à prestação dos serviços, com significativo incremento dos investimentos na área de
Educação (nesse ano, foram investidos mais do que o dobro dos
valores médios, em relação aos quatro anos anteriores). Além disso,
a integração e interiorização das ações, dos compromissos de campanha do governador eleito, já começavam a se materializar em
medidas como a ampliação das metas de atendimento de alunos da
rede municipal nos programas de alfabetização Se Liga e Acelera; os
apoios técnico e financeiro aos municípios; e a implantação de
matriz curricular comum.
Na Paraíba, os exemplos também são exitosos. Em 2012, a fim
de fazer o acompanhamento sistemático dos alunos da rede estadual, foi implementado instrumento próprio de aferição da aprendizagem, o Índice de Desenvolvimento da Educação da Paraíba (Idepb).
Aplicado anualmente, serve para orientar a elaboração do Plano de
Metas das Escolas. A Paraíba foi o primeiro estado do País a fazer a
Avaliação da Fluência Oral, apoiada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd).
É papel do PSB atuar para inverter uma realidade de futuro anunciada. Na sociedade do conhecimento, se a educação pública de qualidade falha, o abismo que separa a parte da população que tem acesso às
novas tecnologias daquela a que esse acesso for inviabilizado, enrijece
ainda mais as desigualdades já gritantes nos municípios brasileiros.
Uma exitosa política municipal de educação segue vinculada ao
Estado e à União. Exatamente por isso, ao longo de um debate eleitoral,
é oportuno reconhecer os instrumentos norteadores da Educação brasileira e enfatizar que é preciso criar sujeitos autônomos, democráticos,
criativos, emancipados e tolerantes com todas as formas de expressão
humana. O desenvolvimento educacional deve ser, portanto, a base dos
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desenvolvimentos econômico e social. Só uma política educacional
eficiente consegue promover a emancipação do indivíduo.
Municípios como Jahu, em São Paulo, e Bonito, em Pernambuco, são exemplos de como o compromisso com a Educação pode
reverter-se em bons resultados. Ambos, utilizando estratégias
diferentes, criadas a partir do diagnóstico da rede pública municipal, conseguiram elevar seus indicadores na Educação.
No caso de Jahu, em 2013, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) era de 5,6 pontos. Quatro anos depois,
passou para 6,4. Para isso, a prefeitura incrementou atividades de
formação continuada dos professores e o fez utilizando muitos
instrumentos, desde escolha democrática do livro didático a ser
utilizado a partir da realidade de cada escola e das necessidades do
próprio professor, até medidas de garantia da autonomia dos gestores. O acompanhamento constante dos índices de aprendizagem de
unidade escolar; a redução do número de alunos por sala de aula e a
permanência do assistente de alfabetização, para os 1os e 2os anos
do Ensino Fundamental I, a fim de desenvolver trabalho diversificado, foram práticas positivamente reconhecidas pelos docentes.
No caso de Bonito, o aumento do Ideb do município foi de
6,2, em 2015, para 7,2, em 2017, para os anos iniciais. Houve compromisso do governo socialista e a decisão política de investir em
Educação. Uma ação exitosa da prefeitura foi a análise crítica dos
indicadores para a identificação das fragilidades da educação
municipal. A intersetorialidade entre as demais secretarias e/ou
órgãos da prefeitura viabilizou melhor compreensão sobre os estudantes, eventualmente atendidos por outros serviços públicos.
Assim, uma revolução criativa na Educação, que corresponda à
nova era do conhecimento e à rápida transformação tecnológica, precisa alterar radicalmente a própria formação de professores e alunos para
a construção de homens e mulheres libertários, tolerantes e criativos.
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Bonito

Em busca de propostas que promovam a conexão entre
educação e tecnologia, é oportuno apresentar o programa Escola
de Hackers, implementado pelo governo do PSB em Passo Fundo,
Rio Grande do Sul. Realizado em parceria com a Universidade do
município, organiza e promove oficinas com o objetivo de oportunizar um espaço para o desenvolvimento de competências na área
de programação de computadores e de raciocínio lógico-matemático para estudantes do Ensino Fundamental das escolas públicas
municipais, através do ambiente de programação Scratch.
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As atividades buscam criar alternativas de utilização para os
laboratórios de informática das escolas públicas; proporcionar
atividades que visam ao desenvolvimento de processos criativos,
sistemáticos e colaborativos de aprendizagem; fortalecer a autonomia do estudante; promover facilidade na oratória; auxiliar no
pensamento para diversas disciplinas do currículo escolar e fomentar o interesse em torno das áreas de informática e matemática.

Passo
Fundo
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Erradicação do
Analfabetismo
Ainda na área de Educação, todos/as os/as candidatos/as do PSB
precisam se comprometer com a erradicação do analfabetismo. Os 14
milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever estão espalhados
pelas cidades brasileiras, com destaque para algumas regiões. Essa
pauta ganhou relevância na gestão do PSB em Conde, Paraíba.
O Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos Agora Vai
foi criado a partir do diagnóstico da realidade local: 50% da população com mais de 15 anos residente no município era analfabeta. O
programa tem oferecido a oportunidade, para pessoas que nunca
estudaram, de aprender a ler e escrever.
O governo não queria que o programa fosse uma repetição
das propostas federais, por isso a concepção de uma estrutura
própria. Com 400 estudantes frequentando as aulas de alfabetização, a metodologia criada para o programa foi pautada na identidade cultural da população de Conde e é a base de todo o processo de
alfabetização.
Os alfabetizadores são voluntários, aprovados por meio de
processo seletivo. Todos passam por um ciclo de formações, para
que a aprendizagem dos alunos seja baseada na realidade de cada
região do município. Os alunos matriculados no Agora Vai recebem
bolsa auxílio no valor de R$ 99,80. O valor é liberado ao final de
cada mês do programa, para os estudantes que tiverem, no mínimo,
85% de frequência comprovada.
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Conde
99

Compromisso com
a BNCC e o PNE

O PSB propõe que se resgatem as pactuações e que se organizem

esforços para que sejam cumpridos os princípios norteadores do projeto de educação brasileira. Tais princípios estão contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Plano Nacional de Educação (PNE).
A BNCC é um documento normativo, que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao
longo das etapas e modalidades da educação básica. O PNE determina
as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional, no período
de 2014 a 2024 - muitas ainda longe de serem cumpridas.
Aprovado pelo Congresso Nacional, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) representou uma das
importantes conquistas dos movimentos pela Educação no Brasil.
Após a aprovação do novo Fundeb, em agosto de 2020, principal
mecanismo de financiamento da Educação Básica pública, no Brasil, o
desafio será elaborar uma lei complementar que regulamente o fundo.
Essa norma indicará a modelagem para a distribuição dos recursos do
Fundo. O novo modelo, que passa a valer em 2021, torna o Fundeb uma
ferramenta constitucional permanente, conforme tese defendida nas
discussões de Autorreforma do Partido, e eleva a participação federal na
distribuição de verba.
O PSB defende, entre outras providências, que os 2,5 pontos
percentuais que a União deverá colocar a mais no Fundeb sejam distribuídos às redes públicas que atingirem indicadores de aprendizagem
com redução das desigualdades.
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Atenção à Primeira
Infância

O PSB considera ser, a Educação Infantil (creche e pré-escola), o

atendimento à saúde materna e a segurança alimentar, programas
fundamentais para um governo socialista.
O Programa Mãe Coruja, embora articulado pelo governo
estadual de Pernambucano chega a 105 municípios e no Distrito de
Fernando de Noronha; em dois municípios, por meio da gestão
municipal (Recife e Ipojuca), com Termo de Cooperação Técnica com
o Estado. Constitui-se numa política pública, integrada, intersetorial
e descentralizada, que potencializa o desenvolvimento da Primeira
Infância; contribui para a redução da morbimortalidade materna e
infantil; promove o empoderamento da mulher e o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários, com foco na construção de
uma sociedade mais justa e equitativa.
Com indicadores que materializam qualquer discurso, como
redução na Taxa de Mortalidade Infantil, o programa acumula mais
de 200 mil mulheres cadastradas e 170 mil crianças acompanhadas.
O programa conquistou, ao longo desses anos, prêmios, como
o Zilda Arns Neumann, pelos relevantes serviços da cidadania e
promoção da pessoa humana, entre tantos outros.
No governo do PSB, o Distrito Federal (DF) alcançou a universalização do acesso à Educação Infantil na pré-escola para crianças
de 4 e 5 anos, por meio da ampliação na oferta em creches públicas e
conveniadas.
Essa era a primeira meta do Plano Distrital de Educação, e o DF
foi a primeira unidade da Federação a alcançar tal feito. Em 2015, a
rede atendia 45,8%; em 2016, 66,2%; e, em 2017, 100% da demanda.
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Apesar de o serviço ser benéfico a todas as regiões, é especialmente importante nos territórios de maior vulnerabilidade social.
Em 2018, a prefeitura do Recife lançou o Marco Legal pela
Primeira Infância, institucionalizado pela Lei 18.491, que estabelece
os princípios, as diretrizes, os instrumentos e as competências para a
formulação e implementação de políticas públicas em atenção à
especificidade e relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento integral infantil e no desenvolvimento do ser humano.
Algumas ações são realizadas de maneira intersetorial, com
políticas integradas, como, por exemplo, o Mãe Coruja e o Hospital
para a Mulher, conduzidos pela Secretaria da Saúde. Na pasta da
Educação, foi criado um currículo específico para essa faixa etária,
organizado dentro do projeto Brinqueducar.
Um bom exemplo dessa intersetorialidade é o programa Mais
Vida nos Morros, realizado pela Secretaria Executiva de Inovação
Urbana do Recife. A iniciativa ganhou prêmio no Encontro Alumni
2019, promovido pelo Núcleo de Ciência pela Infância (NCPI), que
tem o objetivo de incentivar ações que geram impacto na realidade
de crianças em situação de vulnerabilidade social.
Outra prática socialista, em Passo Fundo, no Rio Grande do
Sul, é o programa Meu Bebê, Meu Tesouro, especialmente criado, em
2013, como ação direta para a saúde da gestante, visando à diminuição da taxa de mortalidade infantil no município. O programa cadastra gestantes que realizam o pré-natal no SUS e estejam com até 22
semanas de gestação.
O acompanhamento das mães e seus bebês é feito até a criança completar 1 ano. O programa é coordenado pela Secretaria de
Saúde, que aciona unidades de saúde para agilizar consultas; realizar visitas domiciliares; prestar informação de pré-natal, puerpério e
puericultura. A equipe contata outros setores de exames, para
avaliação da urgência de cada caso, como o Centro de Referência de
Saúde da Mulher, para cuidar do planejamento familiar e avaliar
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gestantes de alto risco. O programa também faz monitoramento das
gestantes por meio de ligações telefônicas e as situações constatadas são registradas em planilha por classificação de risco.
A prefeitura entrega, ainda, um kit de enxoval para o recém-nascido; faz o atendimento em casos de gestação de risco e problemas de saúde da criança – realizadas pela Secretaria da Saúde e
pelas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), entre outros
procedimentos.

Recife
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Escola de Tempo
Integral
O caráter universal da educação no Ensino Fundamental aponta
para a necessidade de ela ser realizada em tempo integral e de acesso
gratuito. A escola deve responder às expectativas dos educandos, que
desejam uma oportunidade para mudar de vida.
Para evidenciar o bom resultado possível com a adoção do
modelo de escola de tempo integral, em Pernambuco, a política adotada
pelo estado atingiu 412 escolas de Ensino Médio e virou referência nacional. A taxa de aprovação saltou de 78,2% para 91%. E a evasão despencou de 24% para 1,7%. Dados indicam que essas escolas estão construindo um modelo que atende melhor às necessidades da juventude
pernambucana.
No caso dos municípios, em 2014, o governo do PSB de Recife,
instituiu por lei, o Programa Municipal de Educação Integral (PMEI),
que tem por objeto geral a concepção, o planejamento e a execução
de um conjunto de ações inovadoras em conteúdo, método e
gestão, direcionadas à melhoria da oferta e qualidade do ensino
fundamental nos anos finais na Rede Municipal de Ensino.
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Recife
Essa escola em tempo integral requer uma prática pedagógica
diferente da dominante, que se baseia em concepções mecanicistas
da Educação e que acabam por diminuir os espaços de criação, ao
tentar “domesticar” as aspirações das crianças e dos adolescentes. No
presente processo educativo, o conteúdo de humanidades é oferecido de forma secundária e as artes são totalmente negligenciadas.
Os sistemas tradicionais de ensino baseiam-se na reprodução de
conhecimentos elaborados pelo professor. O resultado é uma educação
que não atende às capacidades criativas dos alunos. A Revolução Criativa
da Educação deve ter foco em características como a personalização das
atividades, o desenvolvimento de conhecimento próximo à comunidade
onde vivem os alunos e com um currículo abrangente, em programas
que envolvam os estudantes, tanto fora como dentro da escola.
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Atenção aos professores
e Professores
A qualificação e a valorização de professores são requisitos
imprescindíveis para alcançar a Educação defendida pelo PSB. O professor da escola pública passa por desgastes constantes, no exercício da
profissão; sofre com as dificuldades de financiamento do setor, que leva,
em alguns casos, ao sucateamento da estrutura educacional. Além dos
baixos salários, os professores convivem com estruturas físicas deficitárias e desequipadas, incompatíveis com os desafios impostos pela
economia do conhecimento.
Somam-se, a essas dificuldades, os cerceamentos à liberdade de
expressão e de cátedra, praticados pelo governo Bolsonaro, uma vez
que, em várias regiões do País, professores são acusados de doutrinadores. Ainda, os episódios de esgotamento mental, que comprometem
parte significativa da força de trabalho docente, devem ser objetos de
atenção especial.

Jahu
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Governo Aberto e
Gestão Compartilhada

Embora existam experiências de gestões compartilhadas e fiscaliza-

ção popular antes da revolução tecnológica, é evidente que as modernas
tecnologias digitais tornaram muito mais fácil e eficiente o exercício do
monitoramento e da fiscalização do dinheiro público. Esse exercício pode
ser realizado tanto pelo povo em geral como pelas comunidades beneficiadas com os recursos, em particular. Pode-se dizer que a Gestão Compartilhada é a face mais visível da democracia digital numa Cidade Criativa.
Um dito popular assevera que “O melhor discurso é o bom exemplo”. Nesse caso, o PSB tem muitos para dar. Com mandatos executivos
nos estados e em muitos municípios, e em todos os Legislativos (federal,
estadual e municipal), o Partido Socialista Brasileiro tem consolidado a
mensagem de bom gestor. Algumas experiências validam a assertiva.
No comando do estado de Pernambuco desde 2007, mais do
que uma retórica discursiva, o que sustenta a afirmação de que o
PSB vem fazendo uma gestão exitosa, são os indicadores. Entretanto, esses bons resultados estão apoiados em um modelo de gestão
e governança com bases socialistas. O Todos por Pernambuco priorizou a montagem de uma sistemática de seleção e monitoramento
de indicadores que tem guiado o destino do Estado.
Um marco de 2013, para as políticas públicas de Segurança,
Saúde e Educação, foi a Gestão para Resultados no estado, institucionalizada pelo Decreto 39.336/2013, que fixa suas diretrizes e dá
a seguinte definição: “[...] considera-se Gestão por Resultados o
conjunto de conceitos e ferramentas de gestão adotados para a
obtenção de Valor Público definidos nos instrumentos de planejamento e pactuação governamental”. Essa ferramenta deu perenidade à Gestão para Resultados, em Pernambuco.
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A Tecnologia a Serviço
da Democracia
A gestão pública deve orientar-se constantemente pelos princípios da modernização e da transparência, assegurando aos dirigentes e à
sociedade a oferta de informações necessárias ao acompanhamento dos
resultados. O sistema de gestão das políticas públicas deve convergir para
bases únicas, desenvolvidas em plataformas digitais livres de fácil uso e
consulta. Dessa forma, concretiza-se uma efetiva democracia digital.
No município de Macapá (1989 a 1992), no Amapá. quando
da gestão do PSB, o modelo de transparência ficou reconhecido
pela mídia. Depois, à frente da gestão do estado do Amapá, em
2002, aconteceu a primeira prestação de contas on-line do País.
Dessa experiência doo PSB, protagonizado pelo senador João Capiberibe, nasceu a Lei de Transparência, que obriga a União, os Estados e os Municípios a disponibilizarem, em tempo real, suas movimentações fiscais.
Ao mesmo tempo em que estimula o diálogo social, a Gestão
Compartilhada propõe à sociedade organizada uma nova forma de
governança. Essa nova forma é a governança eletrônica em tempo real,
a ser construída cotidianamente através de aplicativos, grupos participativos, redes sociais e da telefonia móvel.
Essa prática inovadora inclui tanto a responsabilização de gestores e da população em torno de obras e ações, como a obrigação de
prestar contas, em processos que introduzem novas jornadas de zeladoria e controle e qualidade das políticas públicas.
Para saber mais, é oportuno conhecer o projeto de lei do
município de Conde, na Paraíba, que implantou a Gestão Compartilhada em 2018. A prefeitura publicou uma cartilha para orientar a
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população de como fazer-se agente participativo e segue fomentando a adesão de cada vez mais moradores do município. Os
primeiros resultados já podem ser avaliados.
Sobre transparência, a gestão do PSB em Venâncio Aires, no
Rio Grande do Sul, foi premiada sucessivas vezes pelas práticas
adotadas na localidade como uma das cidades mais transparentes
da América Latina. O programa Fiscale (instrumento digital de
comunicação entre os munícipes e a prefeitura) permite o acompanhamento das políticas e abre espaço para indicações dos moradores da cidade.
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Corrupção: Antiética e
Contra revolucionára
Além de sua dimensão antiética e imoral, a corrupção tem
também características econômica e política. No plano econômico, constitui-se numa espécie de super mais-valia, que impõe ao trabalho e aos
trabalhadores uma forma de super exploração, além da jornada e maior
intensidade do trabalho, que é “a redução do fundo de consumo do
trabalhador” no dizer de Karl Marx, ao se referir à super exploração.
Ou seja, aquilo que o trabalhador paga de impostos para obras e
serviços públicos, que deveriam retornar para ele na forma de hospitais,
escolas, centros de cultura e lazer, é surrupiado por agentes públicos e
empresas privadas. Sim, porque as empresas corruptoras, além de “remunerar” o agente público, garante um pagamento maior pelos serviços
prestados.
Assim, pode-se dizer que, no plano político, a corrupção é estruturalmente contrarrevolucionária, beneficiadora do capital, em detrimento
do trabalho, seja ela praticada pela direita, pelo centro ou pela esquerda.
Além disso, a corrupção, que sempre deformou os processos
eleitorais em favor do capital e da direita, quando praticada pela esquerda, corrompe também a militância e retira-lhe o argumento do respeito
ao dinheiro público fruto do suor dos trabalhadores.
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A corrupção é danosa em todas as suas vertentes. No campo das
políticas públicas, sempre que praticada, prejudica a estrutura institucional e todas as pessoas por ela atingidas. Ao desfalcar os cofres públicos,
corrupção significa menos empregos, menos saúde e educação públicas
e precarização no atendimento das necessidades da população. A
corrupção aprofunda, portanto, a desigualdade social.
Os atos corruptos, cometidos por políticos e técnicos dos governos, desmoralizam empresas e projetos públicos anteriormente comprometidos com o desenvolvimento da Nação. Assim foi com a Petrobras.
Prevenir e combater a corrupção deve ser tema presente em todas as
campanhas.
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Sociedade Participativa e
Orçamento Democrático
O Partido Socialista Brasileiro sabe como abrir as portas da políti-

ca para a população participar e contribuir. Fez e tem feito isso em todos
os seus mandatos. Um socialista não tem medo da opinião popular;
diferente disso, a transforma em luz para guiá-lo. O município de Bananeiras, na Paraíba, é um bom exemplo a ser seguido. Ao longo das
gestões do PSB, de 2013 e 2017, a prefeitura implementou vários mecanismos de participação social. O Orçamento Participativo foi um deles e
as deliberações dos colegiados populares guiaram a gestão de oito anos
do prefeito. Desde importantes decisões, que impactam a gestão, até as
relacionadas ao cotidiano, como, por exemplo, para onde destinar os
recursos arrecadados nas festas juninas ou onde aplicar o recurso da
economia da energia elétrica depois da troca de lâmpadas comuns por
lâmpadas led.
É importante intensificar o uso dos mecanismos de participação
da população, como é o caso de plebiscitos, referendos, projetos de lei
de iniciativa popular e orçamento democrático. Nesses mesmos termos,
é preciso incentivar o uso das novas tecnologias, com o objetivo de
empoderar a sociedade civil no acompanhamento e controle das ações
da prefeitura e da câmara municipal. A ideia do fortalecimento da democracia, com a adoção de ferramentas de uma democracia digital, além de
possível, é extremamente necessária.
Nessa mesma linha, está o fortalecimento dos conselhos municipais vinculados às políticas públicas. Esse formato de participação deve
desempenhar papel importante nas estratégias de controle social.
Fortalecidos e capacitados, os conselhos devem atuar adequadamente e
de forma autônoma, e com poderes deliberativos, quanto ao acompanhamento da execução das políticas, em especial a gestão orçamentária.
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Os coletivos e movimentos sociais têm que ser valorizados,
garantindo a eles a escuta ativa e o comprometimento em oferecer as
devolutivas.
Nas práticas implementadas nos municípios de Guarujá, em
São Paulo, São João Nepomuceno, em Minas Gerais e Nova Prata, no
Rio Grande do Sul, os três prefeitos incrementaram estratégias
diferentes para dinamizar as relações com os conselhos.
No Guarujá, a gestão do PSB ampliou as escutas dos conselhos originários dos segmentos de diversidades (gêneros e etnias)
permitindo a presença de técnicos das várias áreas na composição
do quadro da prefeitura, facilitando, assim, o diálogo.
Em São João Nepomuceno, a gestão do PSB resolveu reestruturar a legislação dos conselhos e garantiu a presença do governo
nos debates, agilizando as relações.
Em Nova Prata, a gestão do PSB, em seu segundo mandato,
empoderou os conselhos, de maneira a criar rotinas de deliberações. O melhor exemplo é dado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico que atua diretamente na gestão dos Berçários Industriais que o município administra.

Bananeiras

Monitoramento e
Avalição
Deve-se criar e implementar instrumentos legais e democráticos,
abertos ao acompanhamento da sociedade para o monitoramento e a
avaliação de resultados das políticas públicas realizadas.
Três municípios do estado de Pernambuco são bons exemplos: Afogados da Ingazeira, Sertânia e, a capital, Recife. Os três
seguem aprendizados adquiridos nas gestões do governador
Eduardo Campos. Utilizando instrumentos diferentes, de acordo
com o perfil dos municípios, os três prefeitos do PSB acompanham
de perto as etapas dos projetos e conseguem avaliar os resultados,
podendo, a qualquer momento, promover mudanças, se for o caso,
ou mesmo dedicar mais atenção a alguma área específica da gestão,
além de avaliar o comprometimento da equipe.
O município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em duas
gestões do PSB, oferece referências de como utilizar a pesquisa de
opinião para monitorar as práticas públicas. O governo realiza avaliações
contínuas, utilizando instrumentos digitais, permitindo que a população
pontue a gestão e valore as políticas implementadas e, por meio de
enquetes diretas, acompanha a opinião da população sobre a gestão.
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Gestão Financeira, Agência
Reguladora e Comitês
Especiais de
Acompanhamento
Mais indicado para municípios maiores, entretanto viável em
qualquer localidade, a criação de uma Agência de Controle da Dívida
Pública e de Atividades Financeiras ou Agência Reguladora deve oferecer segurança administrativa para o gestor e complementa a proposta
de Governo Aberto.
No caso de municípios menores, às vezes, a criação de um
Comitê Especial de Acompanhamento é o mais indicado, como realizado em Matão, em São Paulo. O prefeito precisava garantir agilidade nas
tomadas de decisões e não queria ficar vulnerável ao erro. A gestão do
PSB criou um comitê com representatividade das secretarias ligadas a
compras e pagamentos e, com rotina semanal, implementou o ritmo e
a segurança que o gestor precisava. Recomenda-se que os Comitês
agreguem representações de setores profissionais relacionados com
assuntos financeiros.
A Agência Reguladora, composta por servidores públicos e
postulantes da sociedade civil, escolhidos por Comitê de Busca e siste-
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mas de seleção por qualificação e mérito, tem como função qualificar o
processo de entrega de serviços, a gestão de contratos e fazer o controle
das finanças, entre outras atividades.
A responsabilidade fiscal é outro elemento vital, na condução da
gestão pública. Sem sustentabilidade financeira, não há como gerir o
município eficaz e eficientemente.
É fundamental atribuir um sentido social ao ato arrecadatório.
Para o Socialismo Democrático, é essencial assegurar que uma boa
prática fiscal produza um avanço para um Estado de bem-estar social,
ou seja, que as políticas públicas tenham financiamento adequado para
que a população possa progredir socialmente, ter acesso e permanência em bens e serviços públicos de qualidade, em áreas como saúde,
educação, cultura, saneamento básico, segurança pública, mobilidade e
transporte.
O município de Limoeiro, em Pernambuco, foi premiado pelo
projeto de racionalização dos recursos que prioriza investimentos
em Educação. O prefeito, após avaliar a realidade financeira,
concluiu que precisava fazer mais a partir do mesmo e sistematizou
políticas de benefícios múltiplos. Contratou jovens com o Ensino
Médio concluído para estagiar em setores deficitários de recursos
humanos da prefeitura e como remuneração financiou o curso
universitário desses estagiários, viabilizando, inclusive, o transporte até às cidades vizinhas que ofereciam os cursos de interesse do
seu público.
Em casos de municípios maiores, como Recife, por exemplo, o
governo do PSB criou uma política de destinação de benefícios, a
partir de saldos negativos de tributos municipais. A prefeitura identificou as instituições privadas de ensino superior com dívidas tributárias e negociou a transferência dos saldos, transformando o recurso anteriormente anunciado como perdidos em bolsas do Ensino
Superior. Após definir as quantidades de vagas, o governo destina
esses recursos aos interessados mediante provas de seleção.
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Consórcio
Intermunicipais

Consórcio Intermunicipal é uma prática de associativismo que

teve início nos anos de 1960. É indicado para a solução de problemas
comuns a vários municípios, cuja solução individualizada constitui peso
excessivo ao porte de suas receitas. Pode-se citar como exemplo o
acesso e a permanência na atenção de média e alta complexidades em
Saúde, para os usuários dos pequenos municípios; a disposição final e o
tratamento adequados dos resíduos domésticos, farmacêuticos ou
hospitalares; os serviços de pavimentação; dentre outros temas.
Há uma gama enorme e variada de atividades públicas que,
quando organizadas em conjunto por vários municípios, ganham
escala, e a solução se viabiliza por meio de uma entidade intermunicipal.
Ou seja, aquela que, mediante acordo de cooperação, aprovada pelas
câmaras municipais, pode atuar simultaneamente em diversos municípios, caracterizando-se, assim, a cooperação interfederativa. A esse
instrumento, dá-se o nome de Consórcios Públicos Intermunicipais,
previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005.
Assim como foi indicada a criação de consórcios intermunicipais
na área da Saúde, também no campo da Educação esse modelo de
regime de cooperação técnica pode produzir resultados expressivos.
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Ao avaliar as práticas em exercício no Brasil, é possível reconhecer
propostas que avançam para a erradicação do analfabetismo; diminuição da evasão e reprovação; melhoria dos indicadores de aprendizado;
promoção de escolas colaborativas; formação continuada de secretários, equipes técnicas e gestores das escolas; planejamento conjunto,
acompanhamento e avaliação; orientações para aplicação das normas
federais nos municípios; compras coletivas de insumos para a educação;
troca de experiências; compartilhamento de consultorias e assessorias;
representação em outras esferas de governo; melhoria da gestão da
escola; contratação de pessoal; entre outras ações.
Pode-se também examinar a formação de consórcios públicos no
setor econômico, como, por exemplo, o turismo em território em que se
situam mais de dois municípios. Alguns arranjos produtivos podem ser
estabelecidos em consórcio intermunicipais como, por exemplo, na
mineração e industrialização de pedras preciosas, ou, ainda, na área
agroindustrial.
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Prioridade Pública
na Gestão
É imperativo eliminar a precarização dos serviços públicos, notadamente na Saúde e Educação. Esses setores são, algumas vezes, ocupados pela terceirização irrestrita e por agências capturadas e manipuladas
pelo mercado.
Entretanto, é preciso promover avaliações profundas das alternativas dos municípios. Existem práticas possíveis em que prevalecem o
compromisso com a qualidade e o respeito com a categoria dos servidores, mas nunca em atividades-fim. Ou seja, em eventual cessão de uso,
parceria público-privada, consórcio com gestão privada e terceirização
de serviços, todos devem respeitar o interesse público e a prevalência
dos interesses coletivos, ante o que é particular, acima de tudo.
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Cuncursos Públicos
Os recursos para pagamento dos salários dos servidores públicos são públicos. O PSB, alinhado aos preceitos constitucionais de
impessoalidade, eficiência, eficácia, lisura e transparência na aplicação
do dinheiro público, defende que os concursos públicos correspondem à semelhança de uma concorrência pública para compra de um
produto, máquina, equipamento, ou serviço.
Apoiado nos preceitos constitucionais, o concurso público realizado como mecanismo de admissão dos servidores municipais, deve
ser prática recorrente nas prefeituras do PSB. São vários os argumentos
que sustentam essa assertiva. O primeiro deles é a garantia de ação
transparente. Somente o modelo de concurso realizado conforme se
recomenda a uma gestão democrática, pode oferecer os elementos
necessários para garantir lisura, controle social e validação das melhores avaliações.
Uma legislação que regulamente os concursos públicos pode,
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por exemplo, permitir a participação legal de pessoas com deficiência;
afastar a possibilidade de apadrinhamento político; e externar os resultados para acompanhamento da ordem de chamada.
As relações historicamente estabelecidas entre servidores públicos e gestão, promoveram desgastes e ruídos quanto à qualidade dos
serviços e os compromissos com as agendas. Esse tema deve constar dos
programas de governos socialistas. A proteção aos servidores, enquanto
beneficiários das bases trabalhistas, defendidas pelo PSB, não deve se
sobrepor às regras de eficiência e efetividade dos serviços públicos.
Para tanto, é preciso que gestões socialistas estabeleçam, a partir
de planejamento, os resultados esperados de seus mandatos e, com
monitoramento e avaliações contínuas, deixem evidentes aos moradores dos municípios a dedicação, o uso adequado dos recursos, a qualificação técnica das equipes e o compromisso com o cumprimento das
metas previamente estabelecidas.
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