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São João del-Rei nas mãos dos(as) trabalhadores(as) 

 

PROGRAMA ELEITORAL PSTU SÃO JOÃO DEL-REI 

 

1. São João del-Rei nas mãos dos(as) trabalhadores(as) 

 

Nestas eleições o PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado apresenta um 
programa socialista para a classe trabalhadora e o povo oprimido de São João Del-Rei. 

É um esforço de nossa classe visando aproveitar o espaço dessa democracia limitada 
nas eleições municipais para discutir os graves problemas do dia a dia desta cidade e as 
alternativas de classe para enfrentá-los. 

Vamos apresentar a base de nosso programa. Ninguém melhor que o povo pobre e 
os(as) trabalhadores(as) para decidir sobre os rumos da cidade. Por essa razão, nos 
apoiamos nos Conselhos Populares como forma de organização política e democrática 
de decisão.  É através deles que vamos desenvolver o programa apresentado. 

A São João del-Rei dos ricos 

São João del-Rei é uma cidade muito rica, com grande diversidade econômica. É um 
polo educacional e industrial cuja riqueza é construída diariamente pelos(as) 
trabalhadores(as).  

Vemos hospitais e clínicas modernas, escolas e creches particulares, aeroporto, 
condomínios e casas luxuosas, bancos milionários e indústria multinacional. Tudo isso 
guardado com muita segurança e zelo. 

E para a classe trabalhadora “sobram” algumas casas e apartamentos apertados mais 
afastados do centro, escolas mal equipadas e em espaços inadequados, falta de 
creches, poucas clínicas com falta permanente de material e médicos, asfaltamentos 
mal feitos que se desmancham nas primeiras chuvas, um sistema de transporte caro e 
em péssimas condições.  

A prefeitura da cidade também possui muitos recursos. As entradas nos últimos anos 
subiram. Ao final do ano o saldo é positivo.  A pergunta é: pra onde está indo todo esse 
dinheiro? Não é para os serviços públicos ofertados pela prefeitura.  Enfrentamos horas 
nas filas dos postos de saúde e meses para uma cirurgia ou exames complementares; 
vemos nossos filhos estudando em escolas de condições inadequadas e com 
profissionais desvalorizados(as); não temos creches para deixar nossas crianças 
enquanto vamos ao trabalho; os bairro ficam sem abastecimento de água 
frequentemente; vemos nossos jovens sendo aliciados pelo tráfico de drogas, 
vitimados pela desigualdade social e falta de políticas públicas de educação, emprego, 
cultura e lazer para a juventude.  
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O grande problema é que a prefeitura privilegia o setor empresarial e os ricos. Os 
recursos são transferidos para os grandes empresários e banqueiros sob a forma de 
contratos de terceirizações, pagamento de dívida pública ou transferências para 
instituições “sem fins lucrativos”. Os investimentos em infraestrutura estão 
direcionados aos bairros mais ricos. Este é o verdadeiro gargalo das contas da 
prefeitura. As contas são apertadas porque tem que garantir lucro a uns poucos 
privilegiados. 

É possível governar para os trabalhadores? 

Nós do PSTU consideramos ser essa a única opção para tornar esta cidade realmente 
uma cidade de todos os(as) trabalhadores(as). 

É preciso fazer inverter a ordem de prioridades da cidade. Parar de pagar as dívidas da 
prefeitura, deixar de transferir a riqueza para os empresários e taxar as grandes 
empresas, realizar obras públicas para gerar emprego e desenvolvimento. Com essas 
medidas teremos condições de garantir qualidade de vida para todos os(as) 
trabalhadores(as) da cidade.  

Uma candidatura a serviço da classe 

São João del-Rei está cansada do "mais do mesmo". A cidade é governada pelos 
mesmos grupos políticos que se revezam no poder com objetivo de governar para os 
ricos. Esses grupos são representados por partidos tradicionais ou de “esquerda” 
conciliatória.   

Nestas eleições, os partidos e candidatos podem apresentar-se como o novo na política 
da cidade ou como continuidade. Mas será que têm novidade realmente? Para o PSTU 
a novidade não está nos nomes ou siglas, mas em para quem vão governar: enfrentando 
as grandes riquezas ou dando poder aos(às) trabalhadores(as)? 

Renovar e mudar a prefeitura de São João del-Rei é eleger candidatos do PSTU para a 
prefeitura e para a Câmara Municipal. O PSTU sempre esteve na luta e estará sempre 
na defesa dos interesses da classe trabalhadora e não dos ricos. Um partido que tem 
um programa de construção de uma cidade para os(as) trabalhadores(as). Programa 
este que efetivamente propõe que se gaste o dinheiro do orçamento municipal nas 
necessidades prioritárias dos(as) trabalhadores(as) como a saúde, emprego, o 
transporte, a moradia, a educação e a segurança. Que defenda nestas eleições a luta 
pelo socialismo. 

 

2. Economia, geração de emprego e renda 

São João del-Rei: grande riqueza, porém não fica com os trabalhadores 

Mais de 40 milhões de desempregados, mas os 42 bilionários brasileiros aumentaram 

sua fortuna em mais de R$ 170 bilhões durante os primeiros 4 meses da pandemia. O 
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país caminha para uma depressão econômica, mas o agronegócio aumentou 200% a 

exportação do arroz em comparação com 2019, levando seu próprio povo a ficar 

faminto em favor do lucro. 

Os trabalhadores que estão desempregados ou com corte de salários como os do 

comércio, metalúrgicos e rodoviários sabem que a vida anda difícil e que, com aumento 

do preço dos alimentos, só piora. O custo de uma cesta básica na cidade subiu para 

R$425,00 em agosto, isto é absurdamente quase metade (44%) de um salário mínimo 

líquido. Para quem teve o auxílio emergencial cortado pela metade é o mesmo que ser 

condenado à fome. 

Mas o município tem condições de arcar com a situação dos trabalhadores da cidade. 

São João del-Rei está entre as 10% das cidades brasileiras com maior valor de transação 

no comércio exterior, receita de 261 milhões e um superávit orçamentário de 11 milhões 

só em 2019. 

É preciso exigir que as riquezas que são remetidas para acionistas no exterior (são 

exportados anualmente de 50 a 80 milhões de dólares da nossa cidade) sejam 

revertidas em educação e saúde públicas, para mudar de verdade a vida do nosso povo 

trabalhador. 

Por outro lado, o cenário nacional de catástrofe social e a crise mundial do capitalismo, 

agravada pela pandemia, não se resolvem localmente. Impõem a necessidade de 

medidas gerais e emergenciais. Por isso reivindicamos um programa emergencial que 

deve tirar dos mais ricos. 

Defendemos:  

⮚ Taxar as grandes fortunas em 40%; 

⮚ Requisitar 50% do lucro líquido das 500 maiores empresas do Brasil e dos 50 

maiores bancos e seguradoras do país; 

⮚ Quarentena para valer, com emprego e renda; 

⮚ Garantia de estabilidade do emprego e reduzir a jornada de trabalho para 30h 

semanais sem redução de salário; 

⮚ Manutenção e aumento do auxílio emergencial e que os recursos para isso sejam 

arrancados das grandes fortunas. Não defendemos, porém, a transferência de 

renda para combater a desigualdade social, porque mesmo com o auxílio 

emergencial, ela seguirá se aprofundando; 
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⮚ Abrir e manter restaurantes populares que sirvam refeições a R$ 1 utilizando a 

agricultura familiar, cujas famílias serão cadastradas e organizadas em 

cooperativas; 

⮚ Ao invés de liberar as demissões ou reduzir jornada e salário, o governo deveria 
decretar estabilidade no emprego e reduzir a jornada de trabalho para 30 horas 
semanais; 

⮚ Construção de casas para todos e universalização do saneamento básico. 
Construção de hospitais, escolas, creches e rede de educação infantil, limpeza 
urbana, infraestrutura urbana em todas as favelas e bairros periféricos do país. 
Infraestrutura digital para todos e expansão da rede de trens e metrôs públicos 
para todos os bairros; 

⮚ Obras e serviços que empreguem milhões de trabalhadores em todo o Brasil, 
sendo reservadas 70 das vagas para mulheres e negros. 

⮚ Fim da terceirização e da precarização do trabalho. 
  

3. Saúde 

Ampliação geral do SUS e estatização dos hospitais e dos serviços de saúde 

privados 

Para garantir estes investimentos e a ampliação do serviço de saúde pública, propomos 

a estatização de toda a rede privada, a encampação de todos os hospitais e 

equipamentos, com a contratação de todos os profissionais da área pelo Estado.  

A saúde em nosso país não atende às necessidades da classe trabalhadora e do povo 

pobre e em nossa cidade não é diferente. A cada ano fica mais evidente que saúde não 

é prioridade para os governantes. Este momento de pandemia ainda deixou mais claro 

o descaso. Mais de 120.000 mortes e mais de 4 milhões de infectados em nosso país. 

Faltam médicos nos Postos de Saúde, exames demoram meses, anos para serem 

liberados, pessoas morrem pela falta de atendimento e alguns políticos ainda se 

aproveitam da enfermidade e da dificuldade do acesso a saúde e se promovem diante 

do sofrimento das famílias. Em São João existe uma quadrilha organizada de médicos, 

que agem de forma que só familiares e amigos tenham o monopólio e se enriquecem. 

Hospital Nossa Senhora das Mercês e a Santa Casa da Misericórdia de São João del-Rei 

recebem verbas do Estado, mas quando o(a) trabalhador(a) precisa de atendimento, a 

primeira pergunta é se os mesmos têm Plano de Saúde. Se não tem não é atendido. 

Basta de descaso com a saúde em nossa cidade.  

Defendemos:  
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⮚ Construção do Hospital Público Municipal em parceria com os cursos de 

Medicina da UFSJ, com atendimento Gratuito e de qualidade para a população; 

⮚ Que Hospital, Santa Casa estejam a serviço da população de forma gratuita e de 

qualidade. Investimento para Ampliação da UPA e contratação de mais 

profissionais; 

⮚ Investimentos e melhorias em todos os postos de Saúde.  

⮚ Investimento no laboratório Municipal para se garantir ampliação de exames a 

população de forma gratuita, rápida e com qualidade; 

⮚ Ampliação e Construção das unidades básicas de Saúde. Implantação do CEREST 

(Centro de Referência em Saúde do Trabalhador);  

⮚ Manutenção de leitos para pacientes contaminados pela Covid 19 pós Pandemia;  

⮚ Saúde não é mercadoria.  

 

4. Educação 

Por um ensino público e de qualidade  

A educação não deve servir aos interesses do sistema capitalista, cujo único objetivo é 

preparar a mão-de-obra para executar o trabalho. A educação deve priorizar a aquisição 

de conhecimento e formação do ser humano preparando para a vida em sociedade. 

Deve ter como objetivo formar cidadãos capazes de pensar o conjunto da sociedade e 

identificar seus problemas de forma crítica. Deve prepará-los para resolver os 

problemas de forma coletiva. A educação deve estar a serviço do conjunto da classe 

trabalhadora, sendo de interesse social. Através da educação o machismo, racismo, 

lgbtfobia e qualquer forma de preconceito deve ser combatida. A educação deve ser 

pública, gratuita, de qualidade e laica.  

Defendemos:  

⮚ Valorização dos trabalhadores em educação da Rede Municipal de Ensino 

através da remuneração, melhorias no plano de carreira, incentivo à formação e 

capacitação continua; 

⮚ Garantir a democracia na escola e na Secretaria de Educação, a comunidade 

escolar deve eleger diretores e Secretário de Educação; 

⮚ Oferecer equipamentos de proteção individual adequados ao trabalho; 

⮚ Disponibilizar materiais de limpeza de qualidade e em quantidade adequada; 
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⮚ A universalização da educação infantil na modalidade “creche” em horário 

integral para as crianças nesta faixa etária na rede pública de educação 

municipal; 

⮚ Escola em tempo integral para todos os estudantes da rede municipal com 

espaço e atividades adequados e alimentação de qualidade; 

⮚ Educação de Jovens e Adultos com a oferta de cursos de capacitação e 

profissionalizantes; 

⮚ Funcionamento das escolas nas áreas rurais. Reativação daquelas que foram 

fechadas e nucleadas;  

⮚ Equipar as escolas com recursos tecnológicos. Aquisição de materiais 

pedagógicos e de consumo em quantidades suficientes; 

⮚ Uniforme e material de estudos oferecidos gratuitamente para todos os alunos 

da rede municipal; 

⮚ Aquisição de gêneros alimentícios de qualidade para a alimentação escolar 

priorizando os produtos da agricultura familiar local e produção das mulheres; 

⮚ Construção de sedes próprias e adequadas para as escolas de educação infantil; 

⮚ Reforma e melhorias nas escolas municipais; 

⮚ Transporte escolar seguro e de qualidade; 

⮚ Incentivo à prática esportiva em parceria com a secretaria de esporte. Promover 

os jogos escolares de várias modalidades envolvendo as escolas municipais, 

estaduais e particulares; 

⮚ Aquisição de materiais esportivos, jogos, brinquedos e outros para incentivar a 

educação física nas escolas municipais; 

⮚ Valorização da cultura e história locais em parceria com a secretaria de cultura. 

5. Segurança 

Garantir oportunidade, diminuir a desigualdade e democracia para combater a 

violência 

A Classe Trabalhadora e o povo pobre sofrem na pele a violência que nos atinge em 

grande escala. O número cada vez maior de homicídios, tráfico de drogas, roubos são 

as consequências de um sistema econômico e social injusto e desigual 

Para combatermos a violência não adianta apenas irmos contra as consequências, mas, 

principalmente, precisamos combater suas causas. O povo precisa de trabalho, de 

salário digno. Precisa de acesso à saúde pública e educação de qualidade.  
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Presenciamos cotidianamente o poder repressivo da PM nos bairros periféricos e nas 

comunidades a mando e com apoio dos governos em grande escala contra a população 

negra. Não podemos aceitar que tamanha violência continue acontecendo.  

A guerra especifica contra o tráfico de drogas já mostrou seu resultado: lucros dos 

grandes traficantes (que raramente são presos), prisões e mortes de jovens que não 

encontraram melhores oportunidades em suas vidas e o aumento da corrupção nas 

instituições policiais. Para combater o tráfico é necessária a legalização das drogas. O 

governo deve regular a produção e venda de drogas, esclarecer a população sobre os 

malefícios que elas oferecem e garantir tratamento de saúde para os usuários. 

Não podemos mais aceitar a violência e corrupção policial. Defendemos a unificação 

das polícias (militar e civil), com uma estrutura interna democrática, na qual os 

superiores sejam eleitos. Assim como os demais trabalhadores, os policiais devem ter 

direito à sindicalização e à greve. Os postos mais altos, como delegados, promotores e 

juízes, devem ser eleitos pelas comunidades.  

O que temos atualmente, no geral, é o aprisionamento de pequenos ladrões, dos 

“aviões” do tráfico, etc. Defendemos a prisão dos grandes ladrões, dos importantes 

políticos desmascarados pelo roubo dos cofres públicos e dos empresários e banqueiros 

envolvidos em escândalos de corrupção, ou seja, de todos os criminosos de “colarinho 

branco” que hoje são imunes às leis. 

Defendemos que a população, maior interessada no fim da violência, também 

participe deste processo, através da formação de grupos comunitários encarregados 

de controlar e trabalhar com os policiais nos bairros. 

Defendemos:  

⮚ Desmilitarização da Polícia Militar. Democracia no interior da PM. Delegados 

eleitos pela população e que sejam controlados por conselhos populares.  

⮚ Organização nos bairros de grupos de autodefesa apoiados em Conselhos 

Populares. 

⮚ Legalização das drogas.  

 

6. Transporte público e mobilidade urbana 

Por uma cidade acessível aos trabalhadores e democrática 
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Umas das grandes dificuldades enfrentadas pela classe trabalhadora é o transporte 

público e a mobilidade urbana. Grande parte dos trabalhadores depende do transporte 

público para ir trabalhar. Muitos moram em áreas onde ele não chega. Nos grandes 

centros, muitas horas que poderiam ser dedicadas à família e ao descanso são 

consumidas pelos longos trajetos. As altas tarifas corroem boa parte dos salários.  

Para as mulheres, o uso do transporte público ou a ausência dele trazem ainda mais 

dificuldades. Elas são assediadas nos transportes lotados ou se expõem ao risco de 

sofrerem violência quando têm que caminhar em vias pouco movimentadas e/ou mal 

iluminadas para chegar ao trabalho.  

Aos trabalhadores e estudantes deficiente físicos, a falta de transportes adaptados e de 

trabalhadores capacitados para o atendimento traz ainda mais obstáculos. Para os 

idosos e obesos com mobilidade reduzida e/ou comprometida o uso do transporte 

público é dificultado. Já os trabalhadores assalariados, informais, desempregados 

muitas vezes não conseguem pagar a tarifa.  

Transitar pela cidade para não é tarefa fácil. As ruas não estão preparadas para o 

trânsito de pessoas com deficiência física, idosos, crianças em carrinhos. O que vemos 

são faixa de pedestres colocadas em lugres inadequados calçadas irregulares, sem 

calçamento e esburacadas sinalização inadequada ou inexistente. 

O transporte público deve ser de qualidade e acessível de forma que incentive seu uso. 

Assim teremos um trânsito melhor, com a diminuição de fluxo de veículos, o que vai 

refletir na qualidade do ar, uma vez que menos poluentes serão emitidos.  

Defendemos: 

⮚ Municipalização do transporte público; 

⮚ Valorização dos profissionais do sistema de transporte com escala de trabalho 

reduzida, salário justo e condições dignas de trabalho; 

⮚ Redução da tarifa de ônibus para preço de custo; 

⮚ Tarifa Zero para a classe trabalhadora desempregada, aposentados e 

estudantes; 

⮚ Garantia de investimento de equipamentos urbanos nos bairros, como bancos, 

áreas de lazer e comércio local; 

⮚ Transbordo municipal onde fica localizado o ponto da rodoviária interligando 

todas as linhas da cidade;  
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⮚ Pavimentação de ruas e calçadas em toda a cidade garantindo a facilidade de 

circulação de ônibus de trânsito de pedestres; 

⮚ Sinalização e iluminação adequadas nas ruas da cidade e distritos; 

⮚ Incentivar o uso de bicicletas com a construção de ciclovias para deslocamento 

do trabalho, escolas, universidades e para a prática de esporte e lazer; 

⮚ Programa municipal de educação para o trânsito para todas as escolas de 

educação básica do município através de parceria entre a Secretaria Municipal 

de Trânsito, educação e guarda municipal; 

⮚ Conselhos deliberativos de usuários e trabalhadores(as) para controlar o 

transporte público, quem usa e gere o transporte é quem deve decidir sobre ele. 

 

7. Luta contra as opressões 

Por uma cidade sem discriminação 

O machismo, racismo, lgbtfobia e todas as formas de violência de gênero, raça e 

orientação sexual existentes têm como objetivo fortalecer o capitalismo. Através das 

opressões o sistema capitalista potencializa a exploração da classe trabalhadora e, por 

isso, devem ser combatidas no seio da nossa classe, que, organizada, poderá levar ao 

fim a manutenção do poder do sistema capitalista.  

Os setores oprimidos do conjunto dos trabalhadores representam a maioria da classe. 

A população brasileira é composta por mais mulheres que homens, mais negros que 

brancos. Juntando-se a esses os demais setores oprimidos somamos a maioria dos 

trabalhadores. Mulheres, negros,  lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis 

somam a maioria entre os(as) trabalhadores(as) informais e desempregados(as). 

Oprimidos(as) política, econômica e socialmente, ocupam os piores postos de trabalho, 

com os piores salários, quando empregados. 

A unidade da classe trabalhadora tem como tarefa colocar fim à exploração, superação 

da divisão de classe e acabar com as opressões. A classe trabalhadora não será livre 

enquanto parte dela for oprimida.  

Defendemos: 

⮚ Igualdade para todos, independente do gênero, orientação sexual, raça, origem 

ou crença. Todos os seres humanos tem direito à vida e às condições básicas de 

sobrevivência; 
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⮚ Enfretamento e superação do machismo, racismo, lgbtfobia e todas as formas 

de preconceitos através de políticas públicas e processos educativos;  

⮚ Mulheres: acolhimento e apoio via secretaria de assistência social, creche para 

todas as crianças, funcionamento da casa de passagem e/ou abrigo e 

atendimento na rede de saúde municipal às vítimas de violência; programa 

municipal de orientação e prevenção de gravidez na adolescência e 

planejamento familiar através de parceria entre a secretaria de saúde e de 

educação;  

⮚ Negros: fortalecer a identidade e reconhecimento do povo negro na formação 

da população brasileira e na produção de riqueza do nosso país através da 

secretaria de cultura; apoiar e fortalecer o movimento negro local e as 

manifestações culturais de origem africana existentes no município;  

⮚ Lgbtq+: através da parceria entre as secretarias de assistência social e saúde criar 

uma rede de apoio à comunidade lgbtq+ na busca da construção de sua 

identidade, na superação da violência e preconceito e acolhimento da rede de 

saúde municipal às vítimas de violências, orientação sobre saúde de 

transexualização. 

 

8. MULHERES 

Trabalhadoras e trabalhadores unidos contra o machismo 

A violência contra as mulheres é fruto do machismo. O machismo, assim como outras 

formas de opressão, está a serviço do capitalismo. Tem como objetivo acentuar a 

exploração da classe trabalhadora e dividi-la. Nosso país é o 5º na escala mundial em 

violência contra as mulheres. Esse ranking considera apenas o número de casos 

denunciados. Na realidade, as estatísticas são maiores.  

Para além da violência física e sexual há também outras formas de violência que muitas 

vezes não são entendidas como tal. A violência psicológica, moral e patrimonial 

também se faz presente no dia a dia das mulheres. Todas as mulheres, 

independentemente da classe social, estão sujeitas à violência machista.  

Mas as mulheres da classe trabalhadora estão muito mais expostas. São elas que usam 

o transporte público lotado e são assediadas. São elas que moram nos bairros 

periféricos onde nem mesmo o transporte público chega. São elas que enfrentam ruas 

mal iluminadas para trabalhar chegando tarde ou saindo de madrugada. São elas as 

mais sujeitas ao assédio sexual nos locais de trabalho.  
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Sofrem também com a violência do Estado quando não conseguem vaga em uma 

creche para deixar seus filhos em segurança para trabalhar. Quando engravidam e não 

têm acesso a tratamento digno para acompanhamento pré-natal e sofrem a violência 

obstétrica. Quando sofrem violência sexual e não encontram na rede pública o 

acolhimento e tratamento necessários para prevenir doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez. Quando não encontram na segurança pública profissionais 

preparados e atendimento ético e humanitário em casos de abuso e quando não 

encontram as casas de passagem ou abrigo funcionando para serem acolhidas com 

seus filhos. Quando não encontram apoio para romper com o ciclo de violência. Quando 

não conseguem trabalho para serem independentes e terem condições de sobreviver e 

cuidar de seus filhos.  

Defendemos:  

⮚ Que a secretaria de assistência social atue no atendimento às mulheres vítimas 

de violência: acolhendo, acompanhando e apoiando as mulheres. Que através 

desta secretaria seja oferecido atendimento e acompanhamento psicológico, 

assistência jurídica, orientações sobre cuidados com a saúde e métodos 

contraceptivos. Que também sejam oferecidos curso de capacitação e 

possibilidade de inserção no mundo do trabalho; 

⮚ Todas as crianças na faixa etária de “creche” têm sua vaga assegurada na rede 

pública de educação municipal em horário integral; 

⮚ Aplicação e implementação da Lei Maria da Penha nos municípios, com criação 
de centros de referência às mulheres vítimas de violência, com atendimento 
psicológico, jurídico e social. Construção de Casas-Abrigo. Garantia de 
funcionamento de delegacias especializadas em tempo integral; 

⮚ Construção e ampliação de delegacias de mulheres com funcionamento 24 
horas, para atender e investigar os crimes contra as mulheres; 

⮚ Grupos comunitários de autodefesa encarregados de controlar e trabalhar 
conjuntamente com policiais nos bairros, subordinados aos conselhos populares 
de segurança, formados por associações de bairros, sindicatos, organizações 
populares e de mulheres. Todos e todas devem receber treinamento militar, de 
combate a incêndio, enfermagem e estarem preparados para intervir nas 
agressões sofridas pelas mulheres dentro dos lares. 

⮚ Campanhas educativas permanentes envolvendo as secretarias de assistência 
social, educação e saúde, fazendo o enfretamento à violência contra a mulher e 
combatendo o machismo; 

⮚ Um programa contra a violência deve combinar um programa pela melhoria nas 
condições de vida das mulheres, de modo que elas tenham acesso à saúde, 
educação, moradia e salários dignos, não ficando refém do agressor. A 
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criminalização é uma maneira de combate, mas o centro da nossa intervenção é 
atacar as condições sociais que levam à violência ou que obrigam a mulher a se 
submeter. 

⮚ Licença Maternidade de 6 meses e, como direito, rumo a 1 ano; 

⮚ Licença Paternidade de 40 dias; 

⮚ Emprego pleno para todas as mulheres; 

⮚ Igualdade salarial entre homens e mulheres; Criação de Lei que impeça a 

contratação com salário diferenciado para o mesmo trabalho, proibindo todas 

as formas de flexibilização contratual que gerem desigualdade salarial entre 

homens e mulheres; 

9. Moradia 

Habitação de qualidade para todos 

A cidade cresceu favorecendo os bairros centrais e sem planejamento e condições de 

moradia decentes. Além disso, há um contingente cada vez maior de desabrigados. 

Defendemos um Plano de obras e serviços públicos que garanta emprego e vida digna: 

⮚ Construção de unidades de saúde, creches e rede de educação infantil, casas 

para todos e universalização do saneamento básico; 

⮚ Transformar em moradias populares os prédios, casarões e edificações que se 

encontram inutilizadas por um período maior que 2 anos. Estes imóveis devem 

ser de propriedade pública, do município, e serem destinados ao aluguel social, 

por um preço justo, nunca superior a 1/3 da renda dos que necessitam; 

⮚ Obras e serviços que empreguem o conjunto dos trabalhadores sendo 

reservadas 70% das vagas para mulheres e negros; 

⮚ IPTU progressivo. Quem é dono de fábricas e grandes estabelecimentos 

comerciais devem pagar mais imposto e não serem isentos de pagamento. 

Imóveis residenciais de famílias que recebem até 1 salário mínimo devem ser 

isentos de cobrança. Imóveis comerciais devem pagar mais que imóveis 

residenciais;  

   

10. Cultura 

Democratização da arte e da cultura 

Em São João del-Rei, a classe trabalhadora tem dificuldades no acesso à cultura 

popular. Percebe-se a inexistência de uma política que incentive a classe trabalhadora 
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a ter acesso e a expressar sua própria cultura, seja por livros, peças de teatro, filmes, ou 

até mesmo sarais, grandes festivais, etc. Há falta de lugares viabilizadores dessa criação 

e difusão cultural, não apenas no centro da cidade, mas difundido nos bairros, que 

possibilite a organização de artistas e processos culturais semeados na própria 

comunidade.  

Em nosso programa pretendemos pensar polos culturais nos bairros mais pobres, para 

que exista de fato um estímulo à cultura verdadeiramente popular. Achamos 

fundamental ampliar os programas de apoio a jovens artistas, sejam eles de música, 

teatro ou dança, o que é de fundamental importância para pensar uma cidade 

culturalmente completa. 

Lutamos para que os conselhos populares possam democratizar, incentivar os espaços 

já existentes (teatros, museus, cinema, etc.) e criar condições de infraestrutura para 

difusão dos diversos movimentos culturais e artísticos (congadeiros, poetas, hip-hop, 

artistas plásticos, etc.). 

Defendemos: 

⮚ Iluminação, acesso a WI-FI, infraestrutura de áudio e vídeo para todas as praças 

(priorizando os localizados nas periferias); 

⮚ Fomento à realização permanente de atividades culturais, de esporte, lazer e 

formação, inclusive noturnas, dando vida a estes espaços e fortalecendo 

experiências de socialização entre as pessoas;  

⮚ Política de apoio a todas as formas de manifestação artística e cultural. 

 

11. Esporte e Lazer 

Acesso a prática esportiva para todos.  

Incentivar e investir em Esporte e Lazer é prioridade para chegar até os trabalhadores. 

É uma questão de saúde pública. É necessário tempo livre para os trabalhadores 

dedicarem ao lazer e a cultura corporal. 

Ofertar condições de jovens, adultos e idosos terem acesso e acompanhamento com 

profissionais habilitados na prática de esporte nos bairros, comunidades e distritos é de 

suma importância. 

Nossa cidade sempre foi um celeiro de craques do futebol e de muitos atletas que se 

destacaram em outras modalidades. Há um grande potencial a ser aproveitado.  
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Nossa Proposta:  

⮚ Construção de ginásios poliesportivos e clubes populares nos bairros com 

profissionais habilitados trabalhando e organizando a participação popular; 

⮚ Construção do Estádio Municipal com capacidade para 15.000 torcedores. 

Construção do Ginásio Municipal em condições de se trabalhar várias 

modalidades. Construção de quadras e melhorias das Praças nos Bairros, 

Comunidades e Distritos.  

⮚ Investimento e Apoio à Liga Municipal de desportos, clubes para realização de 

Campeonatos, Copas. Buscar junto aos Clubes existentes na cidade garantir o 

trabalho desde o Sub 08 até a Categoria Master. Incentivo e Investimento em 

todos os campeonatos tradicionais de nossa cidade;  

⮚ Oferecimento à população de baixa renda projetos das diversas áreas da cultura 

corporal: ginástica, esportes, luta, jogos e dança.  

⮚ Incentivo aos Projetos Sociais de Artes Marciais. Incentivo e investimentos em 

Esportes Especializados; 

⮚ Garantir lanche, material esportivo, estrutura às crianças cadastradas no 

Programa que o PSTU vai criar chamado Jovens Atletas de São João del-Rei; 

⮚ Preservação das áreas públicas de lazer ainda existentes nos bairros e a criação 

de novas áreas através de desapropriações de terrenos que servem de 

especulação imobiliária; 

 

12. Meio Ambiente 

A defesa do Meio Ambiente é garantia de vida 

São João del-Rei possui um rico bioma, cercado pela Serra de Tiradentes e do Lenheiros 

e o Rio das Mortes, que corta a história e a vida cotidiana da cidade. Muito pouco é feito 

para manutenção, preservação e reconhecimento deste patrimônio. A água, que é 

abundante na região, é um bem comum e deveria ser tratada e distribuída 

adequadamente. O que se vê nos bairros é falta de água constante e má qualidade para 

consumo. 

Isto acontece porque se trata a água como mercadoria e o DAMAE como negócio. 

Prefeitos estão há décadas sucateando e fazendo de cabide de emprego a autarquia 

para pavimentar o caminho da privatização que representaria contas caras e serviço 

precário, já que a finalidade é o lucro! 
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Defendemos: 

⮚ Fortalecer e colocar o DAMAE sob controle e a serviço dos trabalhadores e 

profissionais concursados além de tarifas com critérios sociais progressivos 

(quem tem mais, paga mais!); 

⮚ Punir os grandes produtores industriais e rurais que não tem política de 

diminuição e tratamento de resíduos. 

⮚ Implementação de Aterro Sanitária e Estação de Tratamento de Esgoto; 

⮚ Implementar a coleta seletiva na cidade; valorizando os profissionais da limpeza 

urbana e dando condições de trabalho dignas e seguras. 

 

13. Conselhos Populares 

A cidade nas mãos dos trabalhadores e do povo pobre 

 

O PSTU acredita que o poder deve pertencer efetivamente aos trabalhadores e ao 
povo pobre da periferia, que são a grande maioria da população. São os 
trabalhadores e trabalhadoras que devem decidir os rumos da política todos os dias, 
não apenas serem chamados um único dia a elegerem, em um jogo de cartas 
marcadas, políticos que depois fazem o que bem entendem por quatro anos e sem 
nenhum controle. 

 Neste sentido, é preciso constituir e reconhecer oficialmente como instâncias de 
deliberação política, comitês ou conselhos populares eleitos nas comunidades, nos 
bairros, locais de trabalho e estudo que funcionem em base a critérios discutidos e 
regras comumente definidas, que possam debater e definir sobre tudo.  

Vamos garantir aos Conselhos Populares mais poder do que a Câmara de 
Vereadores, que seus conselheiros sejam eleitos em assembleias populares nos 
bairros e locais de trabalho e possam ser revogados a qualquer momento. Devem 
existir debates públicos, Encontros e Congressos com delegados eleitos nos bairros 
e regiões de toda cidade que, com as propostas previamente debatidas, definam o 
que fazer na cidade. Esses delegados serão obrigados a prestar contas 
regularmente nas assembleias. Os conselhos populares devem controlar e poder 
decidir sobre 100% do orçamento do município e sobre todo funcionamento da 
cidade.  

Da mesma maneira, é o povo que deve decidir se a prefeitura deve seguir pagando 
aos banqueiros uma dívida, que consome a maior parte do que se arrecada e que 
quanto mais se paga mais se deve, ou se deve pagar ao povo a enorme dívida nunca 
paga em saneamento básico, moradia, educação, saúde ou transporte. 
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14. UM GOVERNO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES 

Um governo socialista dos trabalhadores formado por Conselhos Populares, terá 
que governar apoiado na mobilização e organização dos trabalhadores, da 
juventude, do povo pobre, para aplicar um plano econômico dos trabalhadores. 

Esse governo não governará “para todos”, para “ricos e pobres”. Pois nenhum 
governo “governa para todos”, sempre enganam os pobres e governam para os 
ricos. Por isso os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. 

Um governo socialista dos trabalhadores vai contrariar o interesse dos ricos e dos 
exploradores para beneficiar os pobres, os explorados e os oprimidos. 

Vamos juntos, na luta, construir uma nova sociedade. 

         

São João del-Rei, 05 de setembro de 2020 

 


