
Aqui e em todo Brasil, ninguém aguenta mais. Agora é a hora do povo! 

Introdução 

Vivemos tempos difíceis, no Brasil e no mundo. Bolsonaro foi eleito em 2018 com a promessa de 

melhorar o Brasil e o resultado foi o aprofundamento das desigualdades sociais:  

A taxa oficial de DESEMPREGO no Brasil no trimestre encerrado em maio atingiu 12,7 milhões de 

pessoas, com um fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho de acordo com o IBGE. A economia 

brasileira registrou queda recorde no segundo trimestre deste ano. O PIB (Produto Interno Bruto) 

encolheu 9,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2020 e 11,4% em relação ao segundo 

trimestre de 2019. 

 FOGO na Amazônia: Bolsonaro está pondo fogo em nossas florestas: Segundo dados do INPE sinais 

de devastação em 3.069,57 km² da Amazônia neste ano, um aumento de 25% de janeiro a junho, 

comparado ao mesmo período do ano anterior. Bolsonaro mostra com suas ações total descaso com 

as nações indígenas e quilombolas. 

 Na EDUCAÇÃO, a desgraça é total. Em menos 18 meses, já estamos no quarto ministro da Educação: 

corte de verbas e balbúrdia no Ensino Superior, diminuição nos repasses de verbas do MEC para as 

prefeituras, indefinição do Enem e do SISU além da tentativa de exterminar o Fundeb, proposta essa 

derrubada pelo Congresso Nacional. 

Mas o pior cenário é de longe o da SAÚDE: A Covid-19, doença causada pelo coronavírus, já deixou 

mais de 121 mil mortos e infectou mais de 3,9 milhões no país desde o início da pandemia. Apesar 

dessa catástrofe sanitária, o governo Bolsonaro ainda não tem um Ministro da Saúde. Bolsonaro 

desdenha das mortes desses brasileiros com frases como: “E daí”, “é só uma gripezinha”, todo mundo 

vai morrer mesmo”.  

Enquanto isso acontece, investigações abertas pelo STF vêm mostrando sinistras conexões entre a 

família Bolsonaro e as milícias criminosas do Rio de Janeiro e agora a uma imensa rede de fake news 

instaladas no “gabinete do ódio” no Palácio do Planalto. Por isso tudo, precisamos tirar esse 

presidente que além de não cuidar do povo ainda quer diminuir pela metade o abono emergencial, 

de R$ 600 para R$ 300 reais, dinheiro dos nossos impostos que estão ajudando os mais vulneráveis a 

manter o distanciamento social e, evitar assim que sejam infectados e mortos pela pandemia do 

Covid-19.  

Fora Bolsonaro! 

Caieiras, cidade dos pinheirais e parece ser também dos imortais, pois desde sua emancipação são os 

mesmos de sempre que mandam: o mesmo grupo político está no governo há mais de 12 anos. Tanto 

os prefeitos quanto vereadores nunca resolveram os principais problemas do povo mais pobre.  

Nossos ônibus são caros e demorados; falta controle e fiscalização adequados ao aterro sanitário e 

nos últimos 20 anos as únicas casas construídas pela prefeitura na cidade foram aquelas casinhas em 

frente à estação de trem, num total descaso com o patrimônio histórico cultural da cidade.  

Quem precisa utilizar o serviço público de saúde já sentiu na pele o a falta de profissionais e de 

medicamentos e, se não bastasse tudo isso, de acordo com dados de 31/08/2020 divulgados pela 

imprensa, Caieiras tem mais mortes por infectado que a média do Estado de São Paulo e do Brasil. 



Nós, da Frente de Esquerda, formada pelos partidos PT, PSOL, PCdoB e diversas lideranças políticas e 

sociais expressamos nossa solidariedade e profundos sentimentos às 85 famílias caieirenses (dados 

de 09/09) e a todos brasileiros e brasileiras que perderam seus entes queridos.  

E toda essa situação pode ser diferente? Nós da Frente de esquerda temos certeza que sim!  

Para enfrentar essa situação da política em Caieiras e de olho no que acontece em Brasília, 

construímos uma Frente com os Partidos (PT, PSOL e PC do B), pois entendemos que chegou a vez do 

Povo. 

Por isso, apresentaremos esta plataforma de compromissos de nossas candidaturas com o Professor 

Franco para Prefeito e o veterano ativista Miranda, como vice-prefeito. 

É preciso revolucionar a política para atender as necessidades do povo trabalhador e dos pequenos 

comerciantes, dos 99% que produzem as riquezas da cidade. E para isso faremos da prefeitura e dos 

mandatos recebidos pontos de apoio na luta em defesa das liberdades democráticas, dos direitos e 

conquistas sociais com a criação de Conselhos Populares que possam discutir e definir políticas 

públicas realizando um grande Congresso da Cidade, apontando prioridades para a elaboração do 

orçamento do município. Conheça nossas propostas e venha conosco. 

 Frente de Esquerda - PT, PSOL, PC do B 

 

PRINCIPAIS PROPOSTAS: 

1.Transporte Público e Mobilidade Urbana são direitos fundamentais para o povo trabalhador, para 

a juventude, para os estudantes. É condição imprescindível para a conquista da cidadania. 

Apresentamos um conjunto de propostas  e nos comprometemos a abrir um debate democrático 

com toda sociedade Caieirense  para  problematizar, avaliar e implantar, inclusive a Tarifa Zero para 

o transporte municipal, que apesar de existir em alguns munícipios  no Brasil, muitos ainda acham 

que é inviável  sua implementação.  

Nossas propostas: 

a. Passe livre para todo os estudantes; 

b. Tarifa a 1 real aos finais de semana para incentivar a circulação e o acesso dos moradores à cidade; 

c. Implantar a integração ou “Bilhete Único” no transporte público; 

d. Criação da Secretaria Municipal de Transportes para planejar a transformação da mobilidade e 

fiscalizar a prestação do serviço, fortalecimento as políticas de mobilidade urbana, com maior 

investimento e valorização do transporte público, priorizando a coletividade e a proteção do meio 

ambiente. 

e. Criação do Conselho Paritário Municipal de Transportes; 

f. Redução de 65 para 60 anos para a gratuidade da passagem de idosos; 

g. Tecnologia de tempo de espera, rastreando por GPS o trajeto e tempo de chegada dos ônibus ao 

terminal e nos polos industriais. 



h. Balança para fiscalizar o lixo transportado e depositado no aterro em Caieiras e implementação de 

imposto sobre tonelada que deverá ser revertido para baratear o transporte coletivo e suprir a 

demanda de passe livre para estudantes; 

i. Criação de imposto sobre gás metano gerado pelo lixão e revertido para custear o transporte 

alternativo; 

j. Implementação de transporte alternativo municipal através de vans, micro ônibus circulares e 

aplicativos, coordenado diretamente pela Secretária de transporte municipal e fiscalizado pelo 

Conselho Municipal de Transportes; 

k. Concessão com período máximo de 5 anos; 

l. Aprimorar e/ou Implantar acessibilidade nos passeios públicos; 

m. Criar ações educativas de trânsito, para crianças e adultos. 

2. Defesa do SUS e da saúde integral, pública, gratuita e universal, especialmente em situações como 

a pandemia que nos atinge agora. Defesa das políticas de saúde integral, física, mental e emocional 

da mulher, (com a criação da Casa da Mulher); da população negra e LGBTQI+ e dos povos indígenas. 

Implementação e estímulo do Programa Saúde da Família e Programa Mais Médicos. 

Aprofundamento das políticas inter-regionais de saúde no âmbito do CIMBAJU. Construir Hospital 

Municipal e Reestruturar o pronto socorro 24 horas; Estabelecer Programas de saúde preventiva. 

Atenção Primária de Saúde que tem o papel crucial em intervir em defesa dos setores mais 

vulneráveis da população com as seguintes iniciativas pontuais:  

a)Exames preventivos a serem realizados no próprio município; 

b)Acompanhamento humanitário para as gestantes; 

c)Ampliação dos médicos de especialidades básicas na UBS para que se possa diminuir o tempo de 

espera do agendamento; 

d) Ampliar os horários de funcionamento da UBS a fim de contemplar as mães que trabalham em 

horário comercial; 

e) Ampliar o atendimento psicológico tendo em vista a necessidade emocional pós pandemia e a 

demanda já existentes na sociedade trazendo o foco do aumento de suicídios nos adolescentes; 

f) Dentista para adultos em todas UBS não apenas para extração e sim para tratamentos e 

acompanhamentos básicos; 

g) Profissionais para Pronto Atendimento em casos de baixa complexibilidade; 

 h) Priorizar investimento as farmácias municipais a fim de promover a distribuição gratuita de 

medicamentos de baixa e alta complexibilidade sem interrupção e dar condições a quem faz uso de 

medicamentos especiais e garantir as vias de acessos municipais para consegui-los; 

i) Distribuição de cesta de higiene básica (sabonete, creme dental, absorvente, papel higiênico, escova 

dental); 

j)Desenvolver um programa para tratamento de dependentes químicos.  

3. A Defesa da renda básica de cidadania, do trabalho justo e digno para o povo trabalhador. O 

fortalecimento das políticas de geração de emprego e renda, com estímulo a criação sustentável de 



cooperativas, apoio das incubadoras. Criação de cursos de formação profissional em articulação 

com a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Proporcionar às mulheres chefes de família e de baixa 

renda a participação em programas de geração de renda; Estabelecer parceria com o SENAI e outras 

entidades para implantar na cidade cursos básicos de construção Civil e outros demandados pela 

comunidade. Desenvolver políticas de incentivo para instalação de empresas para garantir a criação 

de empregos e renda para o povo. 

4.Erradicação da fome em Caieiras. Fortalecimento das políticas de combate à fome e compromisso 

com a segurança alimentar, estimulando a Agricultura Familiar para garantir o alimento saudável, 

sem veneno e a preços acessíveis para todos e todas. Estimular nos Bairros às hortas residenciais e 

comunitárias mediante instruções de técnicos da prefeitura ou contratados para este fim. 

Implementar um plano de triagem das famílias com alto índice de vulnerabilidade seja na unidade 

básica de saúde ou Assistência social para iniciar um acompanhamento familiar promovendo a essas 

pessoas suporte para que possam ter uma vida digna com as seguintes ações:  

a) Encaminhamento ao Bolsa Família; 

b) Destinação de cesta básica;  

c) Distribuição de leite como alimento essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável de 

crianças; 

d) Acompanhamento por meio de cursos “obrigatórios” em centros de acolhimentos onde assim 

possam ser realizados também uma refeição no período em que a Mãe, Criança ou Adolescente esteja 

no local; 

e) Continuidade do auxílio gás, promovido pela prefeitura no período da pandemia;  

f) Criar cursos para Pais Jovens que contemplem informações sobre saúde, alimentação, etc.;  

g) Desenvolver atividades intersetoriais objetivando reduzir a incidência de gravidez indesejada na 

adolescência; 

5.Fortalecimento e Defesa das políticas de combate à desigualdade. Luta pela criação da Lei 

Municipal do Sistema Único de Assistência Social, com a defesa da destinação de recursos, com 

percentuais fixos, no orçamento municipal em complementação aos Programas dos Governos 

Federal e Estadual. Criação de políticas públicas para contemplar as necessidades dos idosos:  

a) Criação e aproximação de centro de acolhimentos aos idosos dos bairros periféricos;  

 b) Criação e implementação de espaços de cultura e lazer para os idosos; 

c) Atendimento médico especializado para idosos como geriatria e gerontologia; 

d) Promover programas para contemplar o sustento para idosos em vulnerabilidade social;  

e) Criar programas de estímulos a capacitação e contratação de profissionais idosos em empresas 

públicas e privadas; 

f) Fazer valer as leis de proteção ao Idoso. 

6.Implementar programa de moradia popular em Caieiras, com infraestrutura, saneamento básico, 

educação e saúde com a destinação de reservas de terras públicas aprofundando a parceria com os 

Governos Estadual e Federal, com a implementação do Art. 207 da Lei Orgânica Municipal. 



Estabelecer políticas públicas de Moradia digna e de mobilidade tendo como referência o Estatuto 

da Cidade. Formular e implementar um processo de Regularização fundiária.  

7.Defesa da Educação pública universal, democrática, de qualidade e inclusiva para todas e todos 

visando o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas e a emancipação cultural dos 

estudantes. Luta pela implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08, para que todos os estudantes 

tenham acesso ao ensino da cultura e história afro-brasileiras e indígenas. Luta contra todas as 

formas de preconceito e discriminação. Abertura das escolas à comunidade para atividades 

culturais, esportivas e outras formas de participação. Garantir às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 

básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. Investir na infraestrutura dos NECs e 

otimizar sua plena utilização oferecendo Educação Integral em tempo integral, transformando-os 

em polos de excelência em educação, cultura, esporte e lazer. Fortalecer junto ao poder Executivo 

a fiscalização dos recursos vindo do FUNDEB. Promover cursos de formação para todos os 

professores e professoras da rede mediante parcerias com Universidades Públicas. Criar junto as 

escolas municipais salas especiais para o EJA verificando a demanda dos bairros quanto a 

quantidade de pessoas não alfabetizadas. Repensar os horários para essas salas especiais onde a 

“Mãe Solo” possa ter um apoio para frequentar às aulas. Fornecer material escolar, uniforme, 

atendimento psicológico, alimentação saudável, transporte escolar. Ampliar a Biblioteca Municipal 

e implantar ramais bibliotecários nos bairros, tal como, a Biblioteca Móvel. Desenvolver estratégias 

para Formação de leitores. Promover a educação ambiental principalmente com as crianças e 

jovens. Implantar a Musicoterapia na rede municipal de educação e nos CCIs – Centro de 

Convivência do Idoso. 

8.Cultura, Esporte e Lazer: Ampliar e garantir acesso à cultura, em especial a cultura produzida nas 

periferias. Lutar para garantir orçamento para a execução das Leis de Incentivo à Cultura Periférica. 

Criar uma rede de cultura nos vários equipamentos já existentes, tais como o Teatro, NECs, Centro 

Cultural, Concha Acústica, Velódromo, etc.), para articular as várias expressões culturais. 

Cultura:  

a) Fomentar os cursos nos bairros fazendo parcerias com as Associações de Moradores;  

b) Criar as “Casas de Cultura” nos bairros para oferecer cursos aos moradores e implantar oficinas de 

atividades culturais nos bairros; 

 c) Implantar o Projeto “Cinema Itinerante nos Bairros”;  

d) Construir uma biblioteca moderna, acessível e tecnológica;  

e) Implantar pontos de leitura nos bairros;  

g) Realizar Festivais de Dança, Música e de Teatro. 

Esporte: 

a) Aparelhar e otimizar os ginásios esportivos e as Praças de Esportes para incentivar a prática 

esportiva; 

b) Contratar Profissionais de Educação Física e criar projetos de desenvolvimento de atletas, 

priorizando as categorias de base nas várias modalidades esportivas; 



c) Participar de jogos regionais investindo e treinando desde as categorias de base até a formação 

profissional nas várias modalidades esportivas; 

d) Investir e potencializar atletas nas várias modalidades, do esporte amador ao profissional e 

incentivar campeonatos amador e profissional com parcerias público privado.  

Lazer: 

a) Construir ou otimizar os espaços de lazer na cidade como pistas para caminhadas, ciclofaixas, p istas 

de skates, e etc.; 

b) Equipar e construir nas pequenas praças equipamentos para exercícios físicos e pontos de encontro 

da população local; 

c) Prover em cada praça pública espaços para crianças como playgrounds e brinquedotecas;  

d) Mobilizar a juventude skatista para participar da escolha de locais e projetos de pistas de Skate, 

assim como valorizar a cultura Hip hop, entre outras culturas. 

9.Discutir e problematizar as questões ambientais, pautando outra forma de relação entre seres 

humanos e natureza, na produção ou na reprodução, com atividades de baixo impacto ambiental 

apontando para uma “Transição Ecológica”. A implementação de políticas públicas ambientais é 

fundamental para um desenvolvimento sustentável adequado e, por consequência, para melhoria 

da qualidade de vida de sua população.  

a) (Re)Definir as normas para o acompanhamento e a fiscalização do Aterro Sanitário e cobrar os 

órgãos fiscalizadores para que se cumpram as leis ambientais; 

b) Estimular a criação de Cooperativa de Reciclagem para atuar diretamente dentro do Aterro 

Sanitário a fim de, garantir a geração de emprego e renda e diminuir o impacto ambiental;  

c) Estudar e ressignificar a implantação do ECO Parque; 

d) Fiscalizar e normatizar os processos de terraplanagem e de movimentação de terra na cidade; 

e) Estudar a viabilidade de criar um Hospital Veterinário Municipal; 

f) Criar um órgão, preferencialmente regional, para tratar dos animais domésticos e silvestres de nosso 

município e região; 

g) Implementar políticas efetivas de recuperação do ambiente urbano degradado e de preservação e 

ampliação das áreas verdes do município, especialmente com o reflorestamento de espécies nativas 

dos respectivos biomas devastados; 

 h) Implantar um “Programa Piloto de Coleta Seletiva do Lixo” e incentivar a criação de cooperativas 

de catadores de forma a promover geração de emprego e renda; 

i) Implantar Galpões de Triagem de Lixo Reciclável. 

10.  Defender a vida e a diversidade. Todas as vidas importam. Fim da violência policial contra a 

população negra e periférica. Enfrentamento de todo tipo de preconceito, discriminação, 

exploração ou opressão, principalmente o machismo, feminicídio, o racismo, a intolerância religiosa 

e a LGBTfobia. Criar a Secretaria dos Direitos Humanos. 

11.Enfrentamento à violência doméstica, seja ela contra a mulher, contra a criança, contra o 

adolescente, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência, transtornos globais do 



desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Desenvolver atividades intersetoriais 

objetivando reduzir a incidência de gravidez indesejada na adolescência. Fortalecimento de 

programas como o “Guardiã Maria da Penha” e de “Geração de Emprego e Renda para Mulheres 

em Situação de Vulnerabilidade”. Lutar pela implantação da Delegacia da Mulher em Caieiras. 

12.Construção de uma política de Segurança Pública Cidadã em Caieiras, priorizando o direito à vida, 

especialmente da população negra e moradores da periferia. Estruturar e equipar tecnologicamente 

a GCM alicerçada nos conceitos dos Direitos Humanos fundamentais, tendo como a sua finalidade 

auxiliar as instituições democráticas e o exercício institucionalizado da democracia por meio da 

Constituição, para garantir a harmonia social, coibindo arbitrariedades de quaisquer ordens. 

13. O Povo é quem manda! A Frente de Esquerda fará valer que o povo de Caieiras verdadeiramente 

decida sobre os recursos públicos e as prioridades para os investimentos. Vamos garantir que todos 

os meios legais para impulsionar a construção de conselhos populares nos bairros, e com a 

sociedade civil organizada possamos construir um grande “Congresso da Cidade” respeitando aquilo 

que o povo decidir! 

a) Construir o Congresso da Cidade; 

b) Reorganizar os tributos municipais com justiça social; 

c) Realizar uma Auditoria da dívida da prefeitura para redefinir e priorizar os investimentos nas 

políticas públicas; 

d) Ampliar a participação de jovens, mulheres, negros e negras, idosos, pessoas com deficiência, e a 

população LGBTQI+, a partir de estruturação e estímulo para a formação de Conselhos visando ampliar 

a democracia, e a participação e a organização desses setores; 

e) Construir um mandato com a participação dos eleitores e cidadãos e cidadãs; 

f) Construir uma “Rede Inteligente de Atendimento às Necessidades da Juventude”, com a integração 

de todas as Secretarias do Governo. 

 


