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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016 

 

PROPOSTAS PROGRAMÁTICAS DO PSTU PARA A PREFEITURA DE JACAREÍ 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos aqui as propostas do PSTU à Prefeitura de Jacareí. 

Sabemos que boa parte dos problemas sociais, econômicos e políticos enfrentados na cidade não podem ser 
solucionados no âmbito municipal, mas no estadual e federal. 

Mesmo assim, nem por isso o governo municipal deixa de ter uma importância fundamental. Basta dizer que é na 
cidade onde se concretiza a produção, a circulação, o consumo e a distribuição da riqueza social. E, principalmente, 
é no seu território que a maioria da população vive. 

O conteúdo de sua organização espacial é uma expressão disso. Sua forma espacial é o reflexo de como os 
distintos grupos e classes sociais ocupam e se apropriam dela. 

Produto das atuais relações de produção, troca e consumo do capitalismo industrial, reforçadas e mantidas por 
políticas governamentais, somente determinados grupos sociais que detém o poder econômico podem usufruir o 
que de melhor a cidade oferece. 

A maioria da população, principalmente os setores mais explorados e oprimidos, é excluída do direito à cidade. 

As propostas programáticas que o PSTU apresenta têm por objetivo combater a desigualdade social e garantir que 
essa maioria possa ocupar e se apropriar da cidade, de forma a ter uma vida mais digna. 

Em outras palavras, são propostas que visam construir uma Jacareí para a maioria da população, particularmente 

para os trabalhadores e os setores populares, que são os que de fato constroem cotidianamente toda a riqueza 
social. 

Com a implementação dessas propostas, acreditamos estar dando um passo importante em direção à construção 
de uma sociedade mais justa, igualitária, governada pelos trabalhadores, enfim, uma sociedade socialista. 

 

I - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

 

Quando as autoridades governamentais falam em desenvolvimento econômico, em geral se referem à indústria, ao 
comércio, aos bancos ou atividades agrícolas. Focam seus conceitos e análises nos investimentos, na produção, 
nas vendas, no volume dos negócios, no faturamento, nos lucros etc.. 

A principal preocupação, portanto, não é o desenvolvimento em termos humanos e sociais, ou seja, se a atividade 
econômica gerou mais empregos; se os salários pagos são compatíveis com as mínimas necessidades humanas; 
se existe uma ocupação igualitária do espaço urbano por parte da população em termos de moradia, transporte e 

infraestrutura urbana; se o direito à educação e à saúde pública está sendo garantido; enfim, se a atividade 
econômica desenvolvida na cidade está servindo para melhorar o nível e a qualidade de vida da maioria da 
população. 

Ao colocarem um sinal de igual entre crescimento econômico e desenvolvimento social, na verdade refletem a 
visão e os interesses dos empresários cuja atividade econômica tem como objetivo primeiro o sucesso dos 

negócios e garantia dos lucros. Não por outro motivo, a atividade empresarial é avessa aos princípios do “risco do 
negócio” e da “responsabilidade social”. 

Assim, quando a economia cresce e/ou a empresa mantém sua competitividade, os empresários comemoram os 
altos lucros auferidos. Mas quando a economia se retrai, e/ou uma empresa perde posição no mercado, logo 
tratam de se salvar penalizando o resto da sociedade, em particular dos que vivem do trabalho e os mais 
necessitados. 

Ao invés de assumirem os riscos do negócio, recorrem ao Estado exigindo concessões de todo tipo, como isenções 
e/ou reduções fiscais. 
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Obtendo do Estado vantagens tributárias e financeiras, não fazem outra coisa senão transferir para si parte dos 

impostos arrecadados junto à sociedade. Com isso, desviam os recursos públicos que deveriam ser investidos em 
áreas sociais como a saúde e educação, penalizando assim os que mais necessitam. 

Ao mesmo tempo, diante da primeira dificuldade, os empresários revelam que, além de não assumirem o risco do 
empreendimento, tampouco querem assumir qualquer responsabilidade social. 

O discurso inicial de que uma empresa se instala num determinado lugar com o objetivo quase filantrópico de 
gerar empregos logo se revela como farsa, não passando da busca pura e simples do lucro. 

Frente às crises provocadas pela própria concorrência entre as empresas, que terminam por abarrotar o mercado 
de produtos, não titubeiam em resolvê-la descarregando-a nos ombros dos trabalhadores. Assim, apesar deles 
mesmos provocarem as crises, ao invés de apertarem seus cintos reduzindo a margem de lucro, tratam de apertar 
o dos trabalhadores reduzindo/flexibilizando direitos trabalhistas ou mesmo fechando postos de trabalho, 
liquidando dessa forma com a única fonte de renda dos trabalhadores. Castigam injustamente aqueles que na 
época das vacas gordas foram os responsáveis pelos altos lucros embolsados pelos empresários. 

Mas o que chama a atenção ainda, é que os maiores beneficiários de todo esse sistema são as grandes empresas, 

principalmente as multinacionais, justamente as que mais ganham e, portanto, as que mais deveriam arcar com 
os riscos do negócio e os compromissos sociais diante da sociedade. Os que menos recebem do Estado são 
justamente os mais fracos em termos de mercado, ou seja, os microempresários, os pequenos comerciantes, os 
pequenos produtores rurais e os trabalhadores autônomos. Sem dúvida, uma verdadeira injustiça social! 

O PSTU não confunde crescimento econômico com desenvolvimento social. Por isso, defende que toda atividade 
econômica desenvolvida na cidade deve estar voltada para melhorar o nível e a qualidade de vida da maioria da 

população, e não para atender os interesses de uma minoria, ou seja, de determinados grupos econômicos. O 

direito ao lucro não pode estar acima do direito à vida! 

 

PROPOSTAS: 

* Por um desenvolvimento econômico que implique numa melhora da qualidade de vida da maioria da população e 
dos trabalhadores em geral, começando por garantir o emprego e uma renda digna; 

* Defender o emprego. Redução do ritmo de trabalho nas empresas e por mais contratações; estabilidade no 

emprego e redução da jornada de trabalho sem redução dos salários; 

* Defender os direitos dos trabalhadores. Não à flexibilização e perda de direitos trabalhistas. Não ao trabalho 
precário. Fim do trabalho eventual, temporário e das “frentes de trabalho”. Em defesa da saúde do trabalhador e 
da segurança do trabalho; 

* Defender salários dignos. Gatilho de reajuste salarial e aumento real de salários. Pela instituição do Salário 
Mínimo do Dieese. Pela volta do antigo Plano de Carreira dos servidores públicos municipais e o fim do atual plano 
que retira direitos e trata o serviço público como privado; 

* Adotar uma política alimentar que inclua a implantação de um centro de abastecimento no município que elimine 
os atravessadores, garantindo a centralização e a distribuição da produção dos produtores da região, garantindo 
alimentos saudáveis a preços acessíveis; 

* Por uma política tributária de caráter progressivo, de forma a garantir justiça social tanto em termos de 
arrecadação e investimentos; 

* Não à guerra fiscal. Concessões fiscais somente às empresas que assumirem compromissos sociais como a 
manutenção dos postos de trabalho; 

* Por uma reforma urbana que garanta uma justa divisão e apropriação do espaço urbano pela população, de 

forma a garantir melhor qualidade de vida, particularmente para a de baixa renda; 

* Investir em infraestrutura urbana e rural, como asfaltamento das ruas, construção de praças, saneamento 
básico, transporte coletivo, destinado a dar qualidade de vida para os trabalhadores e a juventude; 

* Realizar investimentos maciços em serviços públicos, garantindo acesso à saúde e educação gratuita e ao 
transporte coletivo barato e de qualidade; 

* Realizar investimentos em arte, cultura, esporte e lazer de forma a que a maioria da população possa usufruí-la 
em toda sua amplitude. 
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II - SAÚDE 

 

A principal causa das precárias condições de atendimento no sistema público de saúde é a falta de investimentos 
no serviço público de qualidade. Trata-se da renúncia do Estado em garantir os direitos constitucionais básicos da 
população, como a saúde e educação, para entregá-los nas mãos do setor privado, cujo objetivo primeiro não é 
outro senão o lucro. A saúde passa então a ser tratada como uma mercadoria e não “um direito de todos e um 
dever do Estado”. 

Por consequência dessa política, temos assistido a um crescente abandono da saúde pública: Profissionais 
desestimulados pelos baixos salários, falta de investimento, capacitação e péssimas condições de trabalho além de 
faltar servidores concursados. 

Portanto, com pouca oferta e uma demanda crescente, a população enfrenta longas filas para consultas e exames. 
A falta de medicamentos é outra triste realidade, um verdadeiro caos. 

Quem mais sofre as consequências dessa política, além dos profissionais da saúde que dedicam suas vidas por um 
serviço público de qualidade, é a população, que é obrigada a recorrer a um sistema precário, por falta de um 

gerenciamento público do próprio dinheiro público. 

 

PROPOSTAS: 

* Saúde pública, gratuita, de qualidade para todos, com acesso universal. 

 

Plano emergencial 

* Fim da Terceirização da Saúde; 

 * Investir em Saúde básica (nas UBS's), ampliando seu atendimento; 

* Concurso público imediato para todos os cargos da saúde com remuneração digna; 

* Suprir as Unidades e Hospitais com equipamentos, recursos humanos, exames e medicamentos; 

 

Saúde Integral e Preventiva 

* Aumentar a capacidade nutritiva da população mais carente, instalando nos bairros restaurantes municipais com 

refeições de baixo custo; 

* Realizar obras de saneamento básico e de asfaltamento das ruas e introduzir amplos programas de esporte, 
lazer e educação; 

* Fim da terceirização/privatização dos serviços municipais de saúde. 

* Investir nas UBS's e em laboratórios próprios da rede municipal; 

* Transformar as UBS's em centros de promoção, prevenção, educação proteção e recuperação da saúde, com 
equipes multidisciplinares com jornadas de 6h, de maneira que a unidade funcione 12h/dia; 

* Descentralizar as consultas de especialidades para as UBS's; 

* Implantar um programa de saúde mental municipal público adequado às reais necessidades da população; 

 * Garantir e ampliar o trabalho de prevenção e vigilância em saúde pública (vacinação, pré-natal, crescimento e 

desenvolvimento da criança, doenças crônicas, como hipertensão e diabetes e primeiros cuidados de saúde), 
programa de saúde da mulher, saúde do escolar e do adolescente, programa de vigilância e acompanhamento 
nutricional, entre outros; 

* Programas de inclusão de idosos, adolescentes, portadores de necessidades especiais através de grupos de 

educação em saúde, esporte e lazer previstos nos seus respectivos estatutos; 

* Investir num programa de saúde da mulher; 

* Expandir e consolidar o PSF - Programa de Saúde da Família - com aumento da atenção primária à saúde; 
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* Liberdade de escolha da terapia, oferecendo à população as formas de terapias médicas disponíveis, com 

profissionais qualificados em homeopatia, acupuntura, massagem e fitoterapia (tratamento com plantas medicinais, 
com criação de hortas e laboratórios de manipulação); 

* Valorização do servidor da saúde, com o fim da contratação sem concurso público e precarização das condições 
de trabalho, plano de formação profissional continuada, adequação da remuneração básica ao mercado, jornada 
de 30 horas para todos os profissionais da saúde; 

* Capacitar continuamente os servidores da saúde; 

* Democratização da administração das unidades de Saúde com eleição direta dos gerentes. Os mesmos 
receberão capacitação em gerenciamento e saúde pública; 

* Atendimento Integral pelo SUS para qualquer pessoa, com investimentos que forem necessários pelo Município e 
exigindo dos Governos Federal e Estadual o repasse integral das verbas destinadas à saúde; 

* Criação do Conselho Popular Municipal de Saúde, com a participação e controle dos usuários e servidores, para 
definir as políticas públicas de saúde, acabando com o poder do setor privado na saúde do município. 

 

III - EDUCAÇÃO 

Sem educação não há futuro. Não por outro motivo, a educação pública e gratuita é também considerada “um 
direito de todos e um dever do Estado”. 

No entanto, a escola pública e democrática encontra-se sob múltiplos ataques, especialmente privatizações e 

criminalização dos professores através do “projeto escola sem partido” 

Privatização 

Os problemas na educação em Jacareí vão desde privatizações, terceirizações, violência nas escolas, até denúncias 

de corrupção. 

A terceirização alcançou também o setor de alimentação nas escolas. Atualmente, não apenas os serviços de 
limpeza são terceirizados, mas boa parte das cozinhas e até segurança das escolas. 

Escola sem partido? 

Um dos mais graves problemas é o Programa Escola Sem Partido, que o PL 867/2015 pretende incluir entre a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse projeto sintetiza as propostas do movimento homônimo, que 

defende que professores não são educadores, mas apenas instrutores que devem limitar-se a transmitir a “matéria 
objeto da disciplina” sem discutir valores e a realidade do aluno. Trata-se de um projeto obscuro, que objetiva 

instaurar a ignorância e intolerância à pluralidade de ideias e saberes no Brasil, ferindo princípios constitucionais, 
impondo uma Lei da Mordaça nos espaços escolares, impedindo professores de se expressarem livremente e, 
consequentemente, violando os direitos dos alunos e alunas ao ensino crítico. 

Sob a máscara do apartidarismo, escondem-se os interesses dos mesmos grupos de sempre, aqueles mesmos que 
defendem a privatização da educação e cujos planos são de continuar mandando nos trabalhadores, sem qualquer 

questionamento. 

A liberdade de expressão não é só uma frase bonita. É condição para formar pessoas que conheçam seus direitos 
e possam lutar por uma sociedade diferente. É verdade que escolas e universidades não são os únicos lugares 
para isso. Contudo, poderiam cumprir um papel muito superior nesse sentido. Se não o fazem, é porque, muitas 
vezes, falta estrutura e uma série de condições mínimas. Dos muitos problemas reais que existem, o Projeto 
Escola Sem Partido não se propõe a resolver nenhum. Apenas piora a situação criminalizando o professor. 

Em defesa da liberdade de expressão dos professores no exercício da sua atividade profissional, dizemos NÃO ao 

Programa Escola Sem Partido! 

 

PROPOSTAS: 

Plano Emergencial 

* Fim das privatizações/terceirizações na Educação; 

* Ampliação das creches da prefeitura garantindo vagas para todas as crianças; 
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* Defesa da escola pública democrática e garantia aos profissionais de educação de seu direito de liberdade de 

expressão. Não à “escola sem partido” e a criminalização dos professores; 

* Todos os recursos orçamentários destinados à educação deverão ser empregados em instituições estatais de 
ensino situadas no município. Os serviços auxiliares, como cozinha, limpeza, segurança e os que vierem a ser 
necessários deverão ser executados por instituições públicas municipais ou pela administração direta, por meio de 
seus servidores; 

* Creches e berçários com funcionamento 24 horas e durante todos os dias, para amparo aos trabalhadores e 

trabalhadoras que cumprem jornada noturna; 

* Abertura das vagas necessárias à realização do serviço público e admissão por concurso, com critério social, que 
possibilite a efetivação dos atuais contratados; 

 

Educação pública e gratuita 

*Defesa do ensino público, gratuito, de qualidade, laico e democrático para todos; 

* Implantação de um projeto educacional elaborado pelos próprios educadores e especialistas, que vise a 

construção de uma educação humanística, criativa e participativa; 

* Universalizar a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender 100% (cem por cento) das crianças de até 3 
(três) anos; 

* Educação em período realmente integral, com as aulas regulares integradas às aulas de reforço; 

* Escola como centro educacional. Criação e ampliação dos espaços de esportes, cultura e lazer, para que as 
escolas passem a ser o centro de convívio e de formação da juventude e da comunidade. Assegurar que a Arte 

seja compreendida como área de conhecimento, considerando os estudos das Artes Visuais, Dança, Música e 
Teatro como Componentes curriculares nos Ensinos Fundamental e Médio, e múltiplas linguagens na Educação 
Infantil; 

* Eleição direta para os cargos de direção, assistente de direção, orientador educacional e orientador pedagógico 
pela própria comunidade, com a exigência de que os concorrentes tenham sido aprovados em concurso público 
para esses cargos; 

* Real valorização dos profissionais de educação. Salários dignos, programa de capacitação continuada e plano de 
carreira; 

* Gratuidade no sistema de transporte público aos estudantes de todas as etapas matriculados no ensino médio 
em território de abrangência do município, com vistas à redução da evasão escolar; 

* Criação de um serviço específico de Assistência Social, para garantir, além de educação, assistência médica e 
alimentação a todas as crianças. Esse serviço incluirá o acompanhamento domiciliar de crianças de até dois anos, 
em apoio às mães trabalhadoras e desempregadas; 

* Proibição de utilização de alimentos enlatados na merenda escolar; 

* Implantação, nas escolas em que houver locais adequados, de hortas a serem cultivadas e administradas em 
conjunto pela direção, alunos e pais, para suprirem a merenda; 

* Além das hortas escolares, os alimentos utilizados na merenda deverão obrigatoriamente ser adquiridos da 
agricultura familiar do município e, apenas em caráter suplementar, de outros fornecedores; 

 * Implantação de um Centro Social Municipal de Atendimento à Criança e Adolescente, que as apoie durante a 

fase escolar (até 17 anos); 

* Implantação e Ampliação de cursos gratuitos em Universidades públicas na cidade; 

* Criação do Conselho Popular da Educação, integrado pelos profissionais da educação, pela população 
trabalhadora e pela juventude, que deverá acompanhar a implantação e gestão da política municipal de educação, 
incluindo a fiscalização da merenda escolar, considerando seus aspectos nutricionais, de saúde e administrativos. 
O Conselho poderá também propor mudanças de conteúdo e metodologias no Projeto Político Pedagógico. 
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IV – HABITAÇÃO 

O déficit habitacional na cidade é grande. Muitas famílias não têm onde morar e outras acabam por ir residir em 

locais precários e/ou de risco. 

Nós, do PSTU, entendemos que o déficit habitacional deve, em um primeiro momento, ser reduzido 
significativamente, visando sua extinção completa em alguns anos. 

Além disso, também pensamos que um verdadeiro programa habitacional deve atender a alguns princípios, os 
quais há tempos estamos defendendo: 

a) O trabalhador tem direito à cidade. O trabalhador pode morar nos bairros centrais e em todos aqueles já 

dotados de equipamentos públicos; 

b) Deve-se aproveitar os serviços e equipamentos públicos que já existem e foram pagos com o dinheiro dos 
impostos suportados pelos trabalhadores, como infraestrutura de transporte, iluminação, pavimentação, 
saneamento e outros. Construir novas moradias em bairros afastados implicará em maiores gastos; 

c) A prioridade é atender a população de baixa renda. 

 

PROPOSTAS: 

* Efetuar um levantamento e cadastramento de todos os imóveis urbanos e rurais que se encontram abandonados 
e não estejam cumprindo nenhuma função social; 

* Desses imóveis, aqueles que estiverem com expressivos débitos de IPTU serão adquiridos pela prefeitura através 
de adjudicação compulsória, ou seja, incorporados ao patrimônio público municipal pela dívida. O mesmo processo 

se dará em relação a imóveis de empresas que tenham grandes dívidas não apenas de IPTU, como de ISS e outros 
tributos cuja arrecadação seja de competência do Município. A propósito, o novo IPTU será progressivo, 
beneficiando as famílias de baixa renda e isentando os desempregados; 

* Os demais serão desapropriados para fins de utilidade pública pelo valor venal, aquele que consta no 
lançamento do IPTU e ITR e o proprietário não contestou; 

* Todos os imóveis nessas condições serão incorporados ao patrimônio público, em um “Banco de Imóveis”; 

* A prefeitura realizará as reformas necessárias nos mesmos, inclusive naqueles que, anteriormente, tinham uso 
industrial e/ou comercial, para que possam servir de moradia a uma ou mais famílias, considerando a área 
construída e as características da construção, a fim de que a privacidade e o bem estar dos moradores sejam 

respeitados; 

* Nos terrenos vazios que forem adjudicados ou desapropriados, serão construídas moradias unifamiliares, em 

lotes de 250m². O tipo de construção, se casas ou edifícios de apartamentos, será decidido pela comunidade 
envolvida, respeitando as condições ambientais e de vizinhança; 

* Todo o custo do programa será financiado pela prefeitura, através de dotação de verba do orçamento para a 
Secretaria de Habitação, que será repassado aos beneficiários, em condições de ser suportado pelas famílias, a 
partir de análises socioeconômicas individuais. Essa iniciativa não exclui a cobrança para que os governos federal e 

estadual mantenham e ampliem seus respectivos programas habitacionais (MCMV e CDHU), em padrões 
superiores aos atuais e com garantia de segurança da posse dos adquirentes, para ser efetivamente um programa 
social, e não econômico e financeiro, como é atualmente; 

* A reforma e construção dos imóveis serão executadas pela Construtora Municipal, que será criada, com a 
contratação de novos trabalhadores, por meio de concurso público. Essa iniciativa também faz parte do programa 
de obras e combate ao desemprego; 

* Todos os imóveis do novo Programa Habitacional não poderão ser vendidos ou cedidos a terceiros. Em casos de 

desistência ou desocupação, voltarão a incorporar o Banco de Imóveis. Por outro lado, em caso de falecimento, os 
sucessores do beneficiário poderão permanecer no imóvel, assumindo o financiamento; 

* O prazo máximo de ocupação de um mesmo imóvel será de 59 anos, após o qual, deverá retornar ao Banco de 
Imóveis ou ser renegociado com os ocupantes, em bases atualizadas; 

* Será criado o Conselho Popular da Habitação, composto por representantes das comunidades de famílias 
cadastradas no novo Programa Habitacional, que terá poderes deliberativos a respeito da execução do programa, 

desde a indicação para a adjudicação e desapropriação de imóveis até a escolha do tipo de unidade ou conjunto de 
unidades habitacionais e as respectivas construções; 
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* Todas as moradias de bairros considerados irregulares serão regularizadas pela prefeitura, inclusive com a 

implantação de equipamentos e serviços públicos nos respectivos bairros, que passarão a constar dos registros 
oficiais. 

 

V - TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA 

 

Assim como outros serviços essencialmente públicos, o transporte é privatizado e, por isso, antes de atender às 

necessidades da população, tem como propósito a geração de receita para as empresas que exploram a atividade. 

Apesar de legalmente ser obrigatória a fiscalização dos serviços, o governo municipal acaba sempre cedendo às 
pressões empresariais. Para a aprovação do preço da passagem, por exemplo, é necessário que as empresas 
encaminhem à Prefeitura uma planilha de custos, que justifique o valor pretendido. Essa planilha, por sua vez, não 
é questionada a fundo e, via de regra, é superfaturada. 

Por essas condições, o transporte na cidade é caro e ineficiente. Apesar da integração do sistema de transporte 
público e a criação dos corredores de ônibus, não há controle sobre o valor das passagens nem sobre os horários. 

As pessoas que necessitam do transporte fora dos horários de maior movimento, como à noite e fins de semana, 
são seriamente prejudicadas. Não há nenhuma imposição para que as empresas disponibilizem o transporte 
também nesses horários. 

Com isso, cada vez mais as pessoas estão optando pelo transporte individual, o que acaba sendo mais em conta e 
mais eficaz. Essa situação, contudo, leva a outros problemas, principalmente o substancial crescimento da frota de 

transporte individual, leia-se automóveis. Como não há interesse em alterações significativas na política de 
transporte, a solução encontrada é a ampliação da malha viária, com a abertura de novas vias. 

Nesse cenário, além de não ocorrer nenhuma melhoria no transporte público, temos também aumento da poluição 
do ar, deslocamento e desalojamento de populações, além de engarrafamentos e outras situações bem 
desagradáveis. 

Para nós, do PSTU, o transporte público deve ser mesmo público. Deve, em primeiro lugar, atender às 
necessidades da população e permitir, de forma segura, pontual, confortável e de baixo custo, o fluxo de pessoas 
entre os diversos bairros da cidade. Além disso, entendemos que a cultura do transporte individual deve acabar. 

Os automóveis devem ser usados como exceção, não como regra. E novas alternativas de transporte público 
deverão também ser criadas. 

 

PROPOSTAS: 

 

* Municipalizar o transporte público urbano. Não haverá mais empresas privadas prestando esse serviço, mas sim 
uma única empresa municipal. Com isso, não será mais necessário atender às condições de mercado nem gerar 

lucro para os empresários do setor. Consequentemente, haverá transporte em todos os horários, em todos os 
lugares e gratuito a todos, ou seja, com TARIFA ZERO!. Os atuais trabalhadores das atuais empresas privadas 
serão 100% aproveitados na nova empresa municipal; 

* Implantação de maior número de linhas circulares, em anéis a partir do centro da cidade, ampliando-se 
conforme se dirigem a bairros periféricos; 

* Substituir gradativamente a frota atual, por ônibus movidos a fontes não poluentes; 

* Criação de uma frota de vans suplementar à de ônibus, sob controle de um aplicativo on line. Essas vans não 

terão itinerários fixos. O passageiro informa seus pontos de partida e chegada por meio de um computador ou 
celular e é apanhado pela van, que adapta a rota de acordo com a demanda. Durante a viagem, se o sistema 
designar algum novo passageiro, o motorista é comunicado em seu GPS sobre a alteração no trajeto; 

* Implantação do metrô de superfície; 

* Dar início aos estudos com vistas à implantação da Hidrovia do Rio Paraíba do Sul, para a navegação de 
embarcações de passageiros, com o aproveitamento do principal curso d'água da região; 

* Construção de embarcadouros às margens da Hidrovia e vias de acesso ferroviário entre estes e as zonas mais 
adensadas, servindo de interligação com outros meios de transporte; 
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* Ampliação das ciclovias existentes na cidade, cujo planejamento observará a não sobreposição com espaços 

próprios para pedestres. A topografia da cidade deverá ser considerada e, nos locais de difícil acesso a ciclistas, 
serão construídos estacionamentos apropriados e meios de interligação com os outros meios de transporte; 

* Adequação das ciclovias atuais aos parâmetros necessários de segurança de pedestres e dos ciclistas; 

* Todo o sistema de transporte público será interligado, sem a cobrança de tarifa; 

* Criação do Conselho Popular de Transportes, composto pelos usuários e trabalhadores do setor, que terá como 
função fiscalizar e propor soluções para o bom funcionamento do sistema municipal de transporte, com poderes 

deliberativos. 

 

VI - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Historicamente, em Jacareí, a Assistência Social não é vista como direito dos que dela necessitam, mas como um 
favor aos setores de trabalhadores que sofrem com as expressões da questão social, vivendo situações de 
desemprego, falta de acesso à saúde, moradia, educação, dentre outros direitos que são violados cotidianamente. 

Esses setores são classificados como incapazes, desqualificados e desinteressados. Enquanto tais necessitam da 
“caridade” das autoridades governamentais como as denominadas “bolsas de auxílio”. 

Na verdade, a desigualdade social não é responsabilidade do trabalhador, mas do sistema socioeconômico no qual 
ele está inserido. Por isso, a Assistência Social é um direito dos trabalhadores, tendo o Estado/município a 

obrigação de implantar políticas para atendê-lo, de forma que população possa acessá-las. 

Trata-se de uma área que deve ser assumida diretamente pelo Município, a partir da valorização do servidor 
municipal. Não por instituições terceirizadas que, muitas vezes, demonstram a precarização dos serviços. 

Não bastam ações pontuais, fragmentadas em diversos projetos, sem a devida estrutura e integração, executadas 
com recursos escassos e com critérios seletivos que acabam excluindo aqueles que estão fora da rede de proteção, 
muitas vezes mais necessitados. As famílias ficam sem acompanhamento social, pois não há um acompanhamento 
integral. 

É preciso qualificar a implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS - definindo, junto com nossos 
profissionais da assistência, as ações básicas e específicas nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) 

e nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), conforme a necessidade da população. 

 

PROPOSTAS: 

Plano Emergencial 

* Instituir um cartão-alimentação com créditos mensais para as famílias que necessitam, e restaurantes populares 
nos bairros periféricos. 

* Investimentos nas estruturas dos projetos com equipes interdisciplinares para acompanhamento das crianças 

vítimas da exploração sexual; 

* Ampliação de vagas para o atendimento às crianças e adolescentes com maiores dificuldades de aprendizagem; 

* Fim da terceirização da assistência social, com a contratação de todos os profissionais através de concurso 
público. 

 

Assistência Social como direito 

* Qualificação na implantação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS-, com ações básicas e específicas 

integradas, conforme a necessidade da população; 

* Implementar políticas geradoras de trabalho com empregos formais e políticas sociais universais como saúde, 
habitação, saneamento básico, educação, como consta dos demais tópicos do programa; 

* Valorização do profissional da Assistência Social, com salário apropriado à função, programa de capacitação 
continuada e plano de carreira; 
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* Criação do Conselho Popular da Assistência Social – COPAS, com a participação dos profissionais da assistência, 

dos trabalhadores e da juventude, com poder deliberativo quanto ao SUAS. 

 

VII - OPRESSÃO 

O PSTU luta contra a opressão e exploração das mulheres, dos jovens, negros e homossexuais. Defende o fim das 
desigualdades no mercado de trabalho, a exclusão social e a violência a que estão submetidos. 

O caso do estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro chocou o país. Não bastasse a 

brutalidade da violência, tudo foi postado nas redes sociais pelos criminosos, revelando o grau da barbárie 
machista que vivemos hoje no capitalismo. 

Entre janeiro e abril deste ano, foram 209 estupros na região, de acordo com dados oficiais do Estado -- um 
aumento de 9,42% em relação ao mesmo período de 2015, quando houve 191 registros. São quase 2 estupros 
por dia na região. 

A culpa nunca é da mulher! Nenhuma mulher merece ser estuprada! O fato é que o aumento da violência revela o 
grau da barbárie machista que vivemos, que leva à naturalização da violência sexual contra mulheres e a um 

machismo institucionalizado. A crise econômica tende, inclusive, a agravar essa crise social. 
Por isso, é preciso que se diga: a violência contra a mulher não é apenas uma responsabilidade do agressor. Acima 
de tudo é dos governos que deveriam garantir políticas públicas para combater este tipo de situação e não o 
fazem. 

Ainda em relação à violência contra a mulher, o Mapa da Violência do Brasil mostra que a violência contra as 

mulheres brancas aumentou 10%, e mostra também que, contra as mulheres negras aumentou 54%. Se a 
violência contra as mulheres já é estarrecedora, contra as mulheres negras, então, é muito pior. 

É preciso também dizer não ao racismo, à violência, à discriminação por cor e gênero, à homofobia, à transfobia, à 
desigualdade de oportunidades no mundo do trabalho e a tantas outras formas de discriminação. 

 

PROPOSTAS: 

* Salário igual para trabalho igual. Exigências de programas de igualdade salarial e de oportunidades de 
contratação e ascensão profissional para mulheres, negros e homossexuais; 

*Grande investimento público no combate a violência machista, racista e homofóbica; 

* Creches para todas as crianças com idade pré-escolar; 

* Construção de creches e lavanderias públicas ou nos locais de trabalho sob responsabilidades das empresas para 
livrar a mulher da carga do trabalho doméstico; 

* Criação de abrigos com orientação, formação profissional e infraestrutura necessária para acolher e assistir 
crianças, adolescentes e mulheres que sofrem violência doméstica, física ou sexual; 

* Por uma política de planejamento familiar e acompanhamento social das famílias de baixa renda; 

* Orientação sexual e distribuição ampla de contraceptivos pela rede pública de saúde, para homens e mulheres 
de todas as idades, com acompanhamento médico e atendimento integral à saúde da mulher; 

 

VIII - ESPORTE E LAZER 

 

O esporte e lazer significam saúde. A Organização Mundial de Saúde informa que cada dólar gasto em esporte 
representa três dólares economizados na saúde. Por isso, tal como a saúde, o esporte e lazer devem estar 

voltados aos interesses da maioria da população e não de interesses privados. 

É preciso colocar um fim à criação de espaços esportivos que visam muito mais atender aos interesses das 
construtoras ou promover políticos. Ou então para embelezar alguns poucos bairros e fazer festas de inauguração, 
principalmente às vésperas das eleições. Obras essas, que logo são abandonadas não contando com a necessária 
manutenção. É o que normalmente ocorre com os campos e quadras da periferia. 
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Também não há qualquer incentivo à prática de esportes para a população, principalmente ao esporte amador e 
coletivo. Os times de futebol amador dos bairros da periferia contam com muito pouco apoio: faltam bolas, redes 

e uniformes. 

O que se necessita é um real incentivo às práticas esportivas e ao lazer. 

 

PROPOSTAS: 

* Investir no esporte e o lazer público de forma a realizar um trabalho integrado com a saúde, educação e cultura 
visando desenvolver o espírito crítico e solidário da população. 

Plano emergencial 

* Realizar um Encontro Municipal de Esporte com a participação franqueada a todos os interessados para elaborar 
um Projeto de Esporte e Lazer que tenha como objetivos: a) o incentivo ao esporte amador em todas as 
modalidades, em especial, nas modalidades coletivas e nos bairros da periferia; b) a criação de programas de 
extensão ao esporte para todas as idades, a partir da vocação da população, em conjunto com os programas de 
saúde preventiva e das escolas como centro de convívio, para apreciação do Conselho Popular Municipal; 

* Realizar concursos públicos para o preenchimento de todos os cargos existentes e criar os cargos necessários 

para execução do plano de esportes do município; 

* Manutenção e dotação dos equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades esportivas nos locais já 
existentes e sob controle dos Conselhos Populares dos bairros; 

* Criação de uma Fundação para Desenvolvimento do Esporte Amador – FUNDESA – que tenha eleição direta para 

seu presidente, cujo funcionamento se apoie em comissões populares de cada modalidade esportiva desenvolvida 
na cidade, para atuar em conjunto com a Secretaria de Esportes no desenvolvimento da atividade no município; 

* Criação do Fundo Público Municipal do Esporte, para que haja financiamento público para as atividades 

esportivas - com investimentos transparentes e com controle da comunidade -, nas suas diversas modalidades, 
em especial para os atletas dos bairros da periferia. 

 

Esporte e Lazer Públicos 

* Ampliação das atividades esportivas, fomentando e dando condições materiais, segundo as necessidades 
específicas da população; 

* Realizar projetos que valorizem a prática de esportes. 

* Investir na formação dos atletas. 

* Realizar campeonatos em diversas modalidades, a fim de permitir intercâmbios e troca de experiências entre 
atletas joseenses e de outros lugares. 

 

Esporte e Educação 

* Atender à demanda e atuar de forma mais efetiva junto à população mais carente de forma à utilizar o esporte 

para transformar o quadro social de vulnerabilidade de grande parte da população; 

* Descentralização das atividades esportivas, para permitir o acesso aos moradores dos bairros da periferia, a 
partir de um diagnóstico desses bairros, visando oferecer atividades em diversas modalidades; 

* Atividades Centralizadas. Facilitar o acesso aos campeonatos, com a programação de visitas das escolas, 
fornecimento de transporte gratuito e distribuição de ingressos nos bairros da periferia; 

* Criação do Conselho Municipal Popular do Esporte, formado por representantes das comissões populares das 
modalidades esportivas, dos trabalhadores e da juventude, com poder deliberativo sobre o planejamento das 

atividades esportivas e a destinação das verbas do Fundo Municipal do Esporte. 
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IX- ARTE E CULTURA 

A cultura no município está voltada a uma minoria, enquanto que a maioria da população fica confinada nos 

bairros sem qualquer opção cultural. As atividades oferecidas têm pouca divulgação não podendo ser usufruídas 
pela maioria da população. Ao mesmo tempo se proliferam as atividades culturais pagas; 

A cultura popular não tem espaço no Município. Não se realizam atividades da cultura negra. A cultura hip-hop, 
dos jovens da periferia, é criminalizada; 

A principal festa popular, o Carnaval, não conta com um financiamento público suficiente, obrigando as escolas de 
samba a buscar patrocínios privados ou se vincular a algum vereador para receber algum benefício da Prefeitura. 

O pouco dinheiro que recebem tem que ser gasto no comércio da cidade, que é mais caro que em São Paulo. 

Muitas escolas não têm espaços para os ensaios ou para a montagem dos carros alegóricos; 

A cidade é extremamente carente de espaços culturais tanto para a população como para os diferentes grupos 
culturais se expressarem. 

 

PROPOSTAS: 

Plano emergencial 

* Realização do Encontro Municipal de Cultura, com a participação franqueada a todos os interessados, para 
elaborar o projeto de arte e cultura do Município, para apreciação do Conselho Popular Municipal; 

* Ampla divulgação das atividades culturais que estão sendo realizadas; 

* Criação do Fundo Público Municipal de Cultura para que haja financiamento público para as atividades culturais, 

garantindo investimentos transparentes e com controle da comunidade. 

 

Arte Pública 

* Impulsionar uma ampla Ação e Produção Cultural que fomente a produção local; 

* Realizar projetos que valorizem o patrimônio histórico, a memória cultural e o folclore da cidade, investindo na 
formação através de cursos e seminários, propiciando mostras e encontros artísticos, em diversas modalidades, a 
fim de fazer um mapeamento da produção cultural local, propiciando intercâmbios e troca de experiências entre 
artistas joseenses e de outros lugares; 

* Desenvolver um trabalho integrado entre cultura e educação com o intuito de desenvolver o espírito crítico e 

solidário de nossa juventude e da população, de atender uma demanda crescente e de atuar de forma mais efetiva 
junto à população mais carente, contribuindo através da arte e da identidade cultural, para a transformação do 

quadro social de vulnerabilidade de grande parte da população; 

* Incentivar toda forma de manifestação artística de expressão popular, valorizando a cultura regional e de raiz, 
assim como a cultura de periferia, em especial do hip-hop e da cultura negra; 

* Promover os Festivais de Teatro e Dança. Criar o Festival de Cinema, da Cultura Hip-Hop e da Cultura Negra; 

* Descentralizar as atividades culturais para permitir o acesso aos moradores dos bairros da periferia, a partir de 

um diagnóstico cultural desses bairros, visando oferecer atividades da cultura nacional e internacional, de música 
e dança, tanto clássica como popular, cinema, literatura e teatro; 

* Facilitar o acesso aos eventos culturais centralizados nos teatros e espaços públicos existentes, com a 
programação de visitas das escolas, fornecimento de transporte gratuito e distribuição de ingressos nos bairros da 
periferia; 

* Criar companhias municipais de teatro e dança, de forma a profissionalizar os trabalhadores da cultura, 

garantindo um trabalho permanente e planejado de elaboração artística; 

* Realizar investimento público necessário à realização do Carnaval, tanto para os ensaios, como para divulgação 
das atividades nos bairros, a produção das fantasias e carros alegóricos, e a apresentação; 

* Recuperar o Patrimônio Histórico, retomando espaços e prédios tombados que hoje estão abandonados, 
transformando-os em espaços culturais. Agilidade e incentivo às atividades do Patrimônio Histórico, para 
tombamento dos prédios privados que integrem o patrimônio cultural; 
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Arte Democrática 

* Popularizar as Casas de Cultura, que serão dirigidas por Conselhos Populares eleitos, acabando com o 

clientelismo e ampliação destes espaços para os demais bairros da cidade; 

* Constituir um conselho de notórios especialistas para analisar os projetos culturais e sugerir os que receberão os 
recursos do Fundo Municipal de Cultura; 

* Criar o Conselho Municipal Popular da Cultura, formado por representantes das comissões culturais, dos 
trabalhadores e da juventude, com poder deliberativo sobre o planejamento cultural e a destinação das verbas do 
Fundo Municipal de Cultura. 

 

X - SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Segundo o “Atlas da Violência 2016”, estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), um jovem de 21 anos, idade de pico das mortes por homicídios, e 
com menos de sete anos de estudo, tem 16,9 vezes mais chances de ter uma morte violenta do aquele que chega 
ao ensino superior. 

A situação socioeconômica é outro fator determinante para o risco de morte. O balanço do IPEA e do FBSP mostra 
que, aos mesmos 21 anos, as chances de jovens pretos e pardos, que representam a maior parte da população 
pobre no Brasil, morrerem por homicídios são 147% maiores do que de jovens de outros grupos étnicos. O estudo 
ainda aponta que, entre 2004 e 2014, houve um crescimento de 18,2% de homicídios contra negros, e uma 
diminuição de 14,6% contra pessoas que não são pretas ou pardas. 

As estatísticas revelam uma realidade que quem mora em bairros periféricos conhece bem. O crime e a violência 
crescem na mesma proporção da degradação e exclusão social. Jovens pobres, negros e de baixa escolaridade são 

as maiores vítimas. 

Infelizmente, as leis e o aparato de segurança pública do estado não foram criados para proteger essas pessoas, 
mas sim o patrimônio de algumas outras. E essa situação não apresenta sinais de que pode mudar. Ao contrário, a 
repressão aos trabalhadores vem aumentando e muito dessa violência deve-se à própria ação da polícia. E agora, 
com a aprovação da “Lei Antiterrorismo”, até mesmo as manifestações públicas de trabalhadores podem ser 
enquadradas como atos terroristas, com prisões sumárias e etc., um verdadeiro incentivo à arbitrariedade e 

violência policial contra a população indefesa. 

Inegavelmente, portanto, os trabalhadores são as maiores vítimas da violência, inclusive a da própria polícia. No 
entanto, contraditoriamente, quando o trabalhador pensa em segurança, a ideia que surge é de mais polícia, o que 
acabará em mais repressão aos pobres, negros, negras, LGBT's, jovens e moradores das periferias e favelas. 

Mas, não adianta aumentar o policiamento repressivo e ostensivo se não se modificarem as bases sociais do crime 
e da violência. Não haverá cadeia que baste se a sociedade funcionar como uma fábrica de delinquência. Portanto, 
a elevação do nível e da qualidade de vida da população é a principal arma na luta contra o aumento da violência 

e a criminalidade; 

Entendemos que, para que os trabalhadores e o povo pobre das periferias possam se sentir seguros nas cidades, 
as ruas, as praças, os parques, os becos e as vielas tem que ser retomados, tem de renascer, tem de ser 
alimentados com atividades, com vida, com dinâmica, com gente circulando, convivendo, enfim. 

Por outro lado, é preciso dar um combate sem trégua contra o crime institucional e o crime organizado, estes sim, 
quase sempre impunes. 

E, ainda, dar efetiva segurança à população trabalhadora, protegendo-a também contra as arbitrariedades policiais. 

Sabemos que os assuntos relativos à segurança pública são de competência do governo estadual. 

Em nível municipal, entretanto, muito pode ser feito. 

 

PROPOSTAS: 

Assim, nossas propostas para a segurança pública na cidade que queremos são as seguintes: 

* Garantir iluminação, acesso a wi-fi, infraestrutura de áudio e vídeo para todas as praças e parques, priorizando 

os localizados nas periferias; 
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* Realização permanente de atividades culturais, de esporte, lazer e formação, inclusive noturnas, nas praças e 

parques dando a esses espaços vida e fortalecendo experiências de socialização entre as pessoas; 

* Utilizar a Guarda Civil no combate à criminalização dos movimentos sociais e na proteção ao direito de 
manifestação dos trabalhadores; 

* Criar destacamentos da GC a partir de bairros periféricos, unificando-os por regiões; 

* Dar treinamento e formação adequada aos membros da GC, capacitando-os à defesa dos trabalhadores, 
principalmente da população mais sujeita à violência e opressões, como jovens, negros, mulheres e LGBT's; 

* Democratizar a GC, que será formada através de concurso específico e terá o comando eleito diretamente pela 
população; 

* Criar o Conselho Popular de Segurança Pública, que terá seus membros eleitos pela população, tendo como 
tarefas principais a fiscalização do trabalho da GC e das polícias civil e militar, denunciando casos de abuso, 
arbitrariedade e corrupção. 

 

Além das ações pontuais em nível municipal, o PSTU ainda tem as seguintes propostas, buscando sua aplicação 

em todo o país: 

* Punição exemplar da violência e a criminalidade institucional, com o confisco dos bens de corruptos e 
corruptores e a prisão dos torturadores e os mandantes; 

* Combate sem tréguas ao crime organizado. É necessário legalizar as drogas colocando-as sob controle e 

fiscalização do Estado, com o objetivo de desmantelar o negócio do narcotráfico e tratar o consumo como objeto 
de saúde pública; 

* Estruturação de uma polícia que realmente garanta a segurança da população, com a dissolução da atual 

estrutura das polícias, com pouca eficiência e corroídas pela corrupção, e a criação de uma polícia controlada 
democraticamente pela população; 

* Desmilitarização da PM e criação de uma nova polícia, com hierarquia e disciplina, cujos profissionais serão 
enquadrados como servidores públicos e, enquanto tais, deverão ser submetidos a requisitos estritos para a 
entrada na corporação, recebendo salários dignos e formação condizente; 

* Criação de uma polícia que unifique e integre o trabalho da polícia civil com a militar, garantindo um 

policiamento prioritariamente investigativo e preventivo e não repressivo e ostensivo como ocorre hoje; 

* Democratização da polícia e da justiça. Eleição dos oficiais pela tropa, garantia do direito de greve e de 

sindicalização aos membros. Eleição de delegados e juízes pela população. 

 

  

XI – EMPREGO 

A crise econômica segue se aprofundando em todo país. Temer aplica o mesmo plano de ajuste fiscal de Dilma e 

tenta jogar a conta da crise nas costas dos trabalhadores, para garantir os lucros dos patrões que seguem ficando 
cada vez mais ricos  

O desemprego cresce gigantescamente, já são 12 milhões de brasileiros (mais de 11%) desempregados. No 
estado de São Paulo  foram fechadas 16,6 mil vagas no mês de abril  

Além disso tudo, nem a prefeitura petista, nem o governo estadual do PSDB, tem qualquer política de  emprego 

 

PROPOSTAS: 

*Deflagração de um Plano de Obras Públicas Populares que compreenda: construção de moradias populares, obras 
de saneamento nos bairros populares, construção de creches, unidades de saúde, escolas. 

*Contratação imediata através de concurso publico para áreas da saúde, educação, infra-estrutura, 
desenvolvimento social entre outros 

*Passe Livre para os desempregados de forma que estes possam continuar a procura pelo emprego e cestas 
básicas para sobreviverem nesse difícil período 
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*Implantação de restaurantes populares nos bairros  

*Isenção das taxas municipais para os desempregados até que consigam um emprego 

*Reorganizar  o departamento de compras e licitações para que as pequenas empresas ou cooperativas possam 
participar , gerando empregos no município 

*Fiscalizar rigidamente as empresas para que não burlem a legislação trabalhista nem cortem direitos  dos  
trabalhadores se aproveitando da crise e do fantasma  da demissão 

*Lutaremos para redução da jornada nas empresas da cidade e daremos o exemplo reduzindo a jornada dos 
servidores municipais, sem redução de salários e direitos 

*Apoiar, incentivar e participar das lutas dos movimentos sindical e popular, contras os ajustes ficais de Temer, 
contra a crise e o desemprego   

. 

XII - SERVIDORES PÚBLICOS 

 

O servidor público é vítima direta da precarização dos serviços públicos. 

Os concursos não atendem a demanda crescente dos serviços públicos, principalmente numa época de crise. 

Apesar de faltar vagas para concursados, para reduzir despesas, se contrata sem concurso e a título precário, 
como é o caso dos eventuais, estagiários e as frentes de trabalho. 

Os servidores de carreira, por sua vez, não são valorizados profissionalmente. Promove-se a precarização das 

condições de trabalho, cortando diversos diretos trabalhistas e aplicando um gigantesco arrocho salarial. 

À frente da Prefeitura, o PSTU vai romper com a lógica da privatização do serviço público e revalorizar os 
servidores, sem os quais não pode haver serviço público de qualidade. 

 

Plano Emergencial 

* Fim da terceirização dos serviços públicos; 

* Convocação de todos os trabalhadores aprovados em concurso público; 

 * Criação de todas as vagas necessárias para a realização dos serviços públicos; 

* Preservação da saúde do servidor; 

 

Valorização dos Servidores Públicos 

* Dinheiro público para o serviço público. Fim da privatização e terceirização dos serviços públicos; 

* Realização de concurso público para todas as vagas existentes. Nenhuma admissão sem concurso e sem direitos; 

* Administração democrática e transparente, apoiada nas organizações dos servidores municipais; 

 * Investimento no serviço e nos servidores públicos municipais, com um plano de capacitação continuada; 

* Nenhuma redução de direitos. Manutenção do antigo Plano de Cargos, Carreira e Salários; 

* Redução da jornada para 30 horas semanais, sem redução de salário e sem prejuízo do atendimento à 

população. 

 

XIII – MEIO AMBIENTE 

Sustentabilidade significa o uso dos recursos naturais de uma forma que possibilite sua existência perene, ou seja, 
para a presente e as futuras gerações. Isso é absolutamente impossível no capitalismo. 

Esse sistema econômico, para existir, pressupõe uma contínua expansão da produção de bens e serviços, 
independentemente da necessidade que as pessoas tenham de consumi-los. Dessa forma, avança cada vez mais 

sobre a natureza, utilizando-a como fonte de matérias primas e mercantilizando-a, atribuindo valor econômico e 
transformando em mercadorias recursos fundamentais, como a água. 
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Sustentabilidade, portanto, é um conceito que só poderá se tornar real em um sistema de economia planificada, 
no qual a produção tenha como propósito suprir as necessidades humanas, e não gerar lucro para os detentores 

dos meios de produção. O grande problema é que as poucas pessoas que hoje detém esses meios de produção 
tentam se perpetuar no poder, mantendo o capitalismo, a despeito da barbárie ambiental já vivida por grande 
parte da população mundial, principalmente pelos trabalhadores. 

Por isso, as ações ambientais são parte de um movimento político, classista e socialista. 

Além disso, temos que lembrar que a tarefa básica da luta ecológica é garantir o livre acesso aos recursos naturais 
às pessoas que deles necessitam para viver dignamente. E não há como proteger esses recursos, necessários à 

nossa própria sobrevivência, enquanto a política “desenvolvimentista” prevalecer. Devemos, pois, sempre ter em 

vista a mudança do modelo econômico. 

No entanto, mesmo dentro do atual modelo e mesmo em âmbito local, podem e devem ser tomadas algumas 
medidas. 

Em nosso município, a política ambiental é secundária. Sem nenhum constrangimento, os sucessivos governos 
municipais vêm abrindo cada vez mais espaço para o desenvolvimento econômico, a despeito dos impactos 
negativos que causam ao já frágil equilíbrio ecológico local. 

A qualidade do ar de Jacareí é ruim. Temos várias fontes poluidoras entre as 100 maiores do estado, segundo lista 
divulgada pela CETESB, além da Via Dutra e a frota local de veículos. E a dispersão dos poluentes é péssima, 
devido às condições geográficas da cidade, localizada entre duas serras. 

É bastante recorrente a incidência de doenças respiratórias e outras associadas à poluição atmosférica, porém não 
há a preocupação em criar-se um protocolo de atendimento nos postos de saúde, buscando tais doenças. Assim, o 
monitoramento deficiente e a ausência de dados estatísticos fazem com que, oficialmente, não existam casos de 

doenças associadas à poluição, embora nossa população esteja doente. 

O microclima piora sensivelmente a cada ano. A cidade está mais quente e mais seca, principalmente pela 
diminuição do fluxo de ar frio que vem do litoral, decorrente da concentração de edifícios no trajeto, a ausência de 
vegetação e ampliação da manta asfáltica, entre outros fatores. 

Os cursos d'água estão poluídos pelos dejetos industriais e esgoto doméstico não tratado. Além disso, o 
assoreamento – depósito de material sólido nos leitos – é volumoso, provocando enchentes em pouco tempo de 
chuva e afetando a própria qualidade da água. 

Os problemas são muitos, mas as ações da prefeitura na área ambiental, lamentavelmente, destinam-se mais a 
disfarçá-los que a solucioná-los. 

Por isso, considerando nossas atuais condições ambientais, esta certamente não é a cidade que queremos. 

Para iniciarmos agora o projeto da cidade dos trabalhadores, propomos: 

* Controle e fiscalização de emissão de poluentes por indústrias instaladas no município, em caráter suplementar 
à CETESB, para que a poluição do ar fique dentro dos limites toleráveis à saúde, estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde. Deverão ser aplicadas penalidades que vão de multas até o fechamento da indústria poluidora; 

* Desestimular o uso da frota particular de veículos, através da ampliação do transporte público e diminuição 
acentuada do preço das passagens; 

* Substituição da matriz energética no transporte público e também na frota dos veículos oficiais, por fontes 
limpas e renováveis; 

* Monitoramento permanente das condições de saúde da população do município, em especial a das áreas mais 
afetadas pela poluição atmosférica. Doenças respiratórias e outras causadas pela poluição do ar serão tratadas 
pela prefeitura, que encaminhará à Justiça os responsáveis, para as punições legais e indenizações necessárias; 

* Revisão da rede de distribuição de água da cidade, a fim de detectar e reparar eventuais vazamentos; 

* Programas rígidos de proteção e recuperação de mananciais, reciclagem de águas, captação e aproveitamento 
de águas pluviais; 

* Desassoreamento dos rios e corpos d'água, com a utilização do material retirado na construção civil e outras 
atividades; 

* Reassentamento das famílias residentes em áreas de mananciais e de risco. Para isso, deverão ser construídas 

casas populares em áreas que serão desapropriadas para tal fim; 
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* Criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral (parques) e de uso sustentável (APA’s), para formar 
corredores ecológicos entre áreas protegidas; 

* Coleta seletiva de lixo em todo o município. Campanhas educativas amplas e incentivos para ampliar e viabilizar 
a reciclagem e reduzir a produção de lixo na cidade. Retomar a produção de adubos e gases com aproveitamento; 

* Fiscalizar o cumprimento da legislação federal e estadual pela indústria e pelo comércio, para receberem 
materiais específicos que produzem e/ou vendem, tais como pilhas, baterias, circuitos eletrônicos, pneus e outros 

(logística reversa); 

* Tratamento integral do esgoto, fiscalização intensa dos lançamentos de efluentes e resíduos industriais nos rios e 
exigir das construtoras o necessário estudo de impacto ambiental e de vizinhança antes de expedir os alvarás para 
obras de grande porte; 

* Conservação e ampliação de praças e áreas verdes nos bairros, com um maior plantio de árvores urbanas; 

* Fiscalização e punição rigorosas para os responsáveis por queimadas. Também deverá ser criado um serviço 
especial de combate a queimadas, em caráter suplementar ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil; 

* Inclusão da "educação ambiental" no ensino municipal, como parte do currículo e trabalho inter e transdisciplinar, 
com capacitação de professores; 

* Programa de desenvolvimento da agricultura orgânica, através de incentivos à agricultura familiar; 

* Reavaliação das obras e projetos viários, para adaptá-los às reais necessidades do município, visando a não 

ocorrência ou redução dos impactos sociais e ambientais. Realização de estudos para a implantação do metrô de 
superfície na cidade e da Hidrovia do Rio Paraíba do Sul, para que a abertura de novas vias ocorra somente em 
casos excepcionais; 

* Imediata criação do “COPAM – Conselho Popular Ambiental”, um órgão de participação popular direta, com 
membros eleitos diretamente pela população, com poder para destituí-los a qualquer momento. Esse órgão será 
responsável por avaliar e deliberar sobre todas as questões ambientais do município, com poder de veto a 
qualquer empreendimento que possa comprometer os recursos naturais locais ou o livre acesso aos mesmos. 

 

XIV -  ACESSIBILIDADE 

 

Em uma cidade pensada como um espaço de convivência humana, não se admite que algumas pessoas sofram 

limitações de ordem física e mental, que lhes tirem a possibilidade de acessar os espaços urbanos da mesma 
forma que as demais. 

A luta diária dessas pessoas em todo o mundo levou a ONU a promover, em 2007, a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil é signatário dessa Convenção e, no ano seguinte, foi 
aprovada a sua validade no país. Somente em 2011, contudo, o governo federal criou o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (Plano Viver sem Limite), no qual foram estabelecidas quatro diretrizes 
principais para garantir a igualdade de direitos das pessoas com deficiência: acesso à educação, atenção à saúde, 
inclusão social e acessibilidade. 

Aos poucos, as cidades foram se adequando a essas diretrizes e editando seus respectivos Planos Municipais de 
Acessibilidade. 

O PSTU, a princípio, compromete-se a fazer valer e colocar em prática as diretrizes da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 

* O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e 
a independência das pessoas; 

* A não discriminação; 

* A plena e efetiva participação na sociedade; 

* O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da 
humanidade; 

* A igualdade de oportunidades; 
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* A acessibilidade; 

* O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito pelas crianças com 
deficiência de preservar sua identidade. 

 

 Plano Emergencial: 

* Obrigar os proprietários de imóveis a fazerem as devidas reformas e adaptações nas respectivas calçadas; 

* Instalar sinais sonoros para pedestres em todos os cruzamentos de grande movimento e, gradativamente, nos 

demais; 

* Dotar todos os órgãos públicos com telefones celulares, para a comunicação via sms, em especial os serviços de 
emergência; 

* Adaptar as construções mais antigas às normas técnicas atuais, para garantir a acessibilidade de todos; 

* Criação do Conselho Popular de Acessibilidade, formado por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas e 
engenheiros e arquitetos, com poderes consultivos e deliberativos, para analisar, propor e fiscalizar soluções 
referentes aos problemas de acessibilidade em edificações, logradouros, mobiliário urbano, transporte e 

comunicação. Poderá realizar vistorias e análises de projetos, bem como coordenar ações integradas nas diversas 
secretarias da administração municipal, visando a eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação na 
cidade. 

 

XV - COMBATE À CORRUPÇÃO 

 

O padrão de corrupção é muito comum em quase todas as cidades do país. 

A primeira delas é o não cumprimento dos compromissos eleitorais. 

Depois disso vamos ver verdadeiras quadrilhas, que são integradas por agentes políticos, desviando dinheiro 
público. Desviam para os bolsos privados aquele dinheiro que deveria ser destinado à educação, à saúde, à 
moradia de nosso povo pobre. E dessa forma, o dinheiro dos impostos acaba se destinando a uns poucos 
privilegiados. 

Para isso, prefeitos e assessores se unem aos vereadores, para desviarem o dinheiro juntos, ou para que o desvio 

de uns não seja fiscalizado pelos outros. O compromisso dos vereadores também ocorre através de compras em 

estabelecimentos comerciais dos parentes e amigos dos vereadores, ou contratação desses mesmos parentes e 
amigos para ocupar cargos públicos. 

Desta forma, os políticos enriquecem rapidamente e o povo fica cada vez mais pobre, tendo que custear os 
serviços públicos, que o Estado tem a obrigação de prover. 

O desvio do dinheiro público ocorre de diversas formas. Uma delas é a licitação dirigida, onde os fornecedores 
“amigos” recebem uma carta convite para fornecer produtos que só eles podem fornecer. Também existem as 

fraudes em licitações, quando a concorrência pública é fictícia. As notas fiscais “frias”, de produtos ou serviços não 
fornecidos. 

Os desvios mais usuais estão vinculados à merenda escolar: falta de qualidade ou quantidade desproporcional ao 
número de alunos; saúde: compra de produtos em quantidade superior ou inadequados, e superfaturamento; 
construção civil: utilização de materiais inadequados; combustível: consumo muito superior ao necessário para a 
movimentação da frota efetiva. 

Mas as festas promovidas pelas prefeituras também são fonte de corrupção, com notas frias ou superfaturamento 

de produtos ou serviços. 

Mas as anistias também são fonte de corrupção. Ela ocorre quando os contribuintes não pagam os impostos e a 
prefeitura não cobra. Isso gera uma dívida que é anistiada pela prefeitura. Com isso ganham os devedores e o 
prefeito ganha uma comissão. 

A forma de esconder essas práticas é a falta de informação ou a informação que ninguém entende. 

A fiscalização, que deveria ser feita pelos Tribunais de Contas, acaba ficando limitada aos verificar aspectos 

formais das despesas, sem verificar a efetiva regularidade delas. Ou seja, verificam se foram emitidas as notas 
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fiscais, sem verificar se o produto foi efetivamente entregue, se a quantidade ou a qualidade era adequado à sua 
finalidade. 

 

Todos sabem que os Tribunais de Contas são compostos por conselheiros indicados pelos próprios políticos, e essa 
indicação está atrelada à aprovação das contas dos correligionários. 

O PSTU não se envolve em corrupção, não aceita dinheiro de empresários e não aceita alianças com aqueles que 
recebem dinheiro de propina. Nós defendemos cadeia para corruptos e corruptores. E nosso governo será pautado 
pela transparência, pela efetiva fiscalização feita pelos verdadeiros interessados, aqueles que não se beneficiam 

com a corrupção: os trabalhadores. 

    

        PROPOSTAS: 

* Transparência total na administração, com a disponibilização, pela internet: 

- todos os documentos relativos aos gastos públicos, como compras e fornecedores; 

- todos os servidores contratados para cargos em comissão, sua qualificação e função; 

- todas as requisições de informações recebidas. 

* Audiência pública prévia e com poderes deliberativos, para licitações de valor superior a R$ 50.000.000,00; 

* Livre acesso público a todas as etapas dos processos de licitação, com transmissão on line  do julgamento das 
propostas; 

* Fornecimentos de todas as informações requeridas pelos cidadãos. 

* Implantar um disk denúncia, com a divulgação de todas as denúncias feitas e as medidas tomadas; 

* Todos os corruptos e corruptores, sem exceção, serão processados administrativa e judicialmente; 

* Fiscalização dos gastos públicos pelo Conselho Popular Municipal. 

 

XVI - CONSELHOS POPULARES 

Para garantir a implementação dessas propostas, o PSTU propõe governar apoiados no Conselho Popular Municipal. 
Os conselhos populares serão formados por representantes dos trabalhadores e da juventude eleitos diretamente 
nos locais de trabalho, estudo ou moradia. 

Esses representantes não receberão pagamento para isso e poderão deixar de ser representantes a qualquer 

tempo, se essa for a vontade daqueles que os elegeram. 

Haverá, ainda, Conselhos Populares Municipais por setor de serviços, como Habitação, Transporte, Saúde, 
Educação, Meio Ambiente, e outros que os trabalhadores acharem necessários, e também haverá Conselhos por 
bairro, para debater e fazer propostas específicas sobre estes assuntos ou regiões. 

Mas, a decisão final caberá ao Conselho Popular Municipal, que deverá deliberar sobre as políticas públicas e sobre 
100% do orçamento. O Prefeito do PSTU se compromete em acatar suas decisões, mesmo que não concorde com 
elas, pois a vontade da maioria do povo é o que será privilegiada no nosso governo. Os secretários de todas as 

pastas da administração municipal deverão ser referendados e/ou trocados pelo voto popular anualmente. 

Só assim, o direito à cidade deixará de ser privilégio de poucos. 
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