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Queremos  a  cidade  nas  mãos  dos  trabalhadores  e  do
povo pobre

✔ A campanha do PSTU quer ser um ponto de apoio para as lutas e a
organização da classe operária,  dos trabalhadores, da juventude e do povo
pobre, dos bairros populares, da periferia.

✔ Vamos juntos construir um quilombo socialista contra a exploração,
o desemprego, o racismo, a LGBTfobia, o machismo, a xenofobia.

✔ Em defesa de uma vida digna, do emprego, do salário, da educação
e saúde públicas e gratuitas, da moradia, do saneamento básico para todos e
do transporte público de qualidade é preciso botar pra Fora Temer e Todos eles
que governam para os ricos e corruptos. 

✔ Precisamos unificar as lutas e construir uma Greve Geral.

✔ Nós  queremos  apresentar  propostas  emergenciais  e  uma  saída
operária e socialista para a crise. Os ricos é que devem pagar pela crise.

✔ Hoje,  os  donos  das  fábricas,  dos  bancos,  das  construtoras,  dos
supermercados são os donos das cidades e do poder.

✔ Nós queremos a cidade nas  mãos dos  trabalhadores  e  do povo
pobre.

✔ Por isso defendemos um governo socialista dos trabalhadores. 

✔ A cidade deve ser controlada por comitês ou conselhos populares
organizados nos bairros, na periferia, nos locais de trabalho, na educação, na
saúde. Que seja o povo a decidir sobre o que fazer com 100% do dinheiro do
orçamento público e vigiar sua aplicação.

✔ A Câmara deve se submeter aos Comitês Populares. Todo político
deve ter mandato revogável, e nenhum político deve poder ganhar mais do
que um operário ou uma professora. 

✔ Sempre  tivemos  como princípio  não  aceitar  receber  dinheiro  de
empresas, porque sabemos que quem paga a banda escolhe a música.

✔ Por  isso,  o  PSTU  é  o  único  partido  que  não está  na  lista  das
empreiteiras  e da Lava Jato.  Nós  fazemos questão de ser  financiados  pela
classe trabalhadora e pelo povo pobre.

✔ As  eleições  são  uma  disputa  de  cartas  marcadas.  São
antidemocráticas. Um partido como o PSTU não tem tempo na televisão e não

3



pode participar de debates, enquanto os grandes partidos têm todo tempo do
mundo e rios de dinheiro de empresários e corruptos.

✔ Não vamos mudar pra valer a cidade ou o país com eleições e sim
com a luta unificada dos trabalhadores. Mas eleger revolucionários e socialistas
do PSTU fortalece a luta dos trabalhadores.

✔ Vamos tomar as cidades para os trabalhadores, como um quilombo
socialista, uma trincheira de luta. 

✔ Vamos  lutar  para  colocar  a  cidade  ao  serviço  da  classe
trabalhadora, da juventude, do povo pobre das periferias, dos negros, LGBTs e
mulheres da classe trabalhadora em tudo que temos direito.

✔ Mas uma gestão socialista também fará das cidades um ponto de
apoio na luta para mudar o país e o mundo, para acabar com a exploração e
com o sistema capitalista. 

✔ Uma  trincheira  na  luta  por  uma  sociedade  socialista,  onde  a
produção não esteja ao serviço do lucro de um punhado de bilionários e da
exploração e da miséria de milhões, mas sim ao serviço das necessidades da
maioria do povo pobre e trabalhador, da igualdade.

✔ Cada voto no PSTU, no16,  vai  ser útil  para fortalecer o projeto
revolucionário e socialista e a luta da classe trabalhadora, do povo pobre, dos
negros, das mulheres e LGBTs para mudar de verdade tudo isso que está aí.

#Fora Temer. Fora Todos eles! #contra burguês lute e vote 16!
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16 PROPOSTAS PARA MUDAR TUDO QUE ESTÁ AÍ

1  -  FORA TEMER.  FORA TODOS  ELES!  CONSTRUIR  A GREVE
GERAL.

✔ A  situação  de  calamidade  pública  em  que  se  encontram  nossa
cidade, nosso estado e o nosso país é responsabilidade de anos dos governos
do PMDB, PT e PSDB, que favorecem a especulação imobiliária, banqueiros,
multinacionais, empreiteiras e políticos corruptos.

✔ Temer segue aplicando as mesmas medidas iniciadas por Dilma. O
impeachment apenas “trocou 6 por meia dúzia”.  Eles ficam brigando lá em
Brasília  para  saber  quem rouba  mais,  entretanto,  esses  senhores  têm um
grande acordo: atacar os trabalhadores para garantir os lucros dos banqueiros
e grandes empresários perante a crise econômica que eles mesmos criaram. 

✔ Os trabalhadores e a juventude não devem aceitar pagar pela crise
com desemprego, arrocho nos salários, carestia, retirada de direitos, corte de
verbas na saúde, educação e gastos sociais. Chega de enriquecer banqueiros,
multinacionais! Chega dos corruptos remeterem bilhões para os países ricos,
seus bancos e suas empresas.

✔ Temer, esse Congresso Nacional, governador do estado, prefeito,
deputados  e  vereadores  defendem  os  ricos.  Fora  todos  eles!  Fora  Temer,
Cunha, Renan Calheiros, Aécio, Bolsonaro e que Dilma não volte nunca mais.

✔ Não é possível mudar pra valer a cidade, sem mudar o estado e o
país. E não é possível mudar de vez o país, sem mudar o sistema. 

✔ Entendemos  que  para  mudar  tudo  o  que  está  aí  é  preciso  um
governo socialista dos trabalhadores formado por Conselhos Populares, quer
dizer: um governo realmente dos debaixo, que execute o que for decidido em
comitês populares formado nos bairros, escolas e fábricas. Só conquistaremos
isso com a nossa mobilização.

✔ Enquanto lutamos e propomos os Conselhos Populares, exigimos
Fora Temer e esse Congresso e Eleições Gerais, já (com novas regras). Não
aceitamos um governo eleito por esse Congresso corrupto e não queremos
Dilma de volta. 
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✔ Por tudo isso, o PSTU levantará nas eleições a necessidade dos
trabalhadores construírem uma grande Greve Geral pode botar pra fora Temer
e todos eles! 

✔ Toda mudança que conquistemos na cidade deve fortalecer a luta
para mudar também o Brasil.

✔ Uma Greve Geral pode botar pra fora Temer e todos eles! 
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2 - FORA LACERDA E SUA POLÍTICA PARA BELO HORIZONTE

Márcio Lacerda – Fruto da aliança Pimentel PT e Aécio Neves PSDB

Em torno de um “ilustre desconhecido", se formou uma das mais cínicas
alianças eleitorais no Brasil. O ano é 2008. Em disputa a terceira maior capital
do país em arrecadação: Belo Horizonte. No meio de intensas articulações o
prefeito da cidade à época Fernando Pimentel (PT), reuniu-se com a cúpula do
PSDB, na figura do ex-governador Aécio Neves e decidiram lançar o empresário
do setor de telecomunicações, Márcio Lacerda, como candidato a prefeito de
Belo Horizonte.

Márcio Lacerda foi tesoureiro da campanha presidencial de Ciro Gomes,
e  depois  nomeado  secretário-executivo  do  ministério  da  Integração  Social,
sendo inclusive citado na ação penal  470,  conhecida como "mensalão".  No
entanto, seu processo foi cancelado pelo Ministério Público na ocasião. Após se
exonerar  do  cargo  de  secretário,  voltou  para  Minas  e  assumiu  o  cargo
Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  do  governo  do  Estado,  além de
Presidente do Conselho de Administração da CEMIG e também participante do
Conselho  de  Administração  do  BDMG  (2007).  Em  2008,  filiou-se,  por
orientação  de  Aécio  Neves  ao  PSB,  em  Minas  um  partido  de  aluguel.  O
objetivo: lançar-se candidato ao cargo de Prefeito de Belo Horizonte.

Com as "bençãos" dos dois "padrinhos", Pimentel e Aécio, iniciou-se a
campanha com míseros 2% de intenções de votos. Sua campanha se pautou
em um programa empresarial, cujo mote era que BH “precisava” de um gestor
eficiente. Sua campanha foi marcada por um veto da Executiva Nacional do PT
a  aliança  com o  PSDB  e  também,  nas  propagandas  eleitorais,  a  presença
massiva  de  Aécio  e  Pimentel.  O  candidato  mesmo  pouco  aparecia.  Sem
carisma, sem traquejo político e desconhecido, Márcio Lacerda quase perdeu a
eleição  no  primeiro  turno  para  o  populista  candidato  do  PMDB  Leonardo
Quintão. No segundo turno, superou seu adversário com 59,12% dos votos.

A  administração  Lacerda  foi  marcada  pela  continuidade  da  política
adotada pelo prefeito Fernando Pimentel (PT) e por aplicar em BH um modelo
simplificado do chamado choque de gestão de Aécio Neves. Logo contratou
pessoas de sua confiança para postos chaves da administração municipal, tal
como seu filho  Tiago  Lacerda.  Firmou convênios  com empresas  privadas  e
implementou parcerias público privadas em Belo Horizonte como, por exemplo,
na construção de UMEIS. Adotou uma prática de nunca receber sindicatos ou
associações de servidores, assim como sua relação com a Câmara Municipal
também passou por graves turbulências. Implementou um estilo autoritário,
muito  semelhante  ao  de  Fernando  Pimentel  e  Aécio  Neves,  perseguindo
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servidores, achatando salários, retirando direitos. A gestão de Lacerda ficou
marcada também pela queda do viaduto de uma das chamadas obras da Copa
e, pela implementação do MOVE, que segundo o próprio prefeito, resolveria o
problema do transporte público municipal.  E,  sua política para combater as
enchentes se limitou a espalhar placas pelas vias pedindo aos motoristas que
evitassem aqueles trechos se houvesse chuva forte.

Em 2012 Márcio Lacerda foi reeleito para seu segundo mandato, desta
vez, sem o apoio explícito do PT que lançou Patrus Ananias como candidato a
prefeito de Belo Horizonte. No entanto, o PSDB manteve-se na aliança com
Lacerda  (PSB).  À  frente  da  prefeitura  Lacerda  (PSB)  foi  processado  pelo
Ministério  Público  por  gastos  excessivos  em  viagens  e  por  não  realizar
concursos públicos em Belo Horizonte, sendo obrigado a assinar Termos de
Ajustamento  de  Conduta.  Foi  questionado  por  apresentar  na  Câmara  um
projeto imobiliário que na prática transformaria a Mata do Planalto em um
condomínio, algo muito lucrativo para grandes empresários e empreiteiros. Em
relação às obras na periferia da cidade quase nada foi feito. 

No que diz respeito a educação e saúde a gestão de Lacerda aprofundou
o  processo  de  privatização  e  implementou  uma política  de  perseguição  de
ativistas políticos e sindicais através das Regionais e da SMED. Na saúde segue
a  ladainha  do  Hospital  Metropolitano  do  Barreiro,  cuja  "inauguração"  não
significou atendimento para a população, pois o hospital trabalha com menos
de  50%  de  sua  real  capacidade.  Faltam  leitos,  remédios,  médicos  e
enfermeiros.  Sobram  reclamações,  filas  e  população  mal  atendida.  E  por
último,  em  relação  a  política  para  moradia  Lacerda  também  agiu  com
truculência. Não negocia com as ocupações urbanas e ainda desmantelou a
URBEL.

Este ano tentou de forma desastrada e intempestiva lançar Paulo Brant,
empresário  como  ele,  como  candidato  a  prefeitura.  Sem  conseguir  firmar
alianças  nem  com  o  PT  nem  com  o  PSDB,  acabou  abrindo  mão  de  sua
preferência e deve apoiar Délio Malheiros (PV) seu antigo vice ou ainda João
Leite (PSDB). Termina seu mandato com cerca de 56,3% de rejeição (fonte O
TEMPO). Não deixará saudades. Em um cenário político em que as alternativas
tradicionais protagonizam tamanha confluência de interesses, como atesta o
atual  prefeito,  para não dizer do cenário nacional,  não é possível  confiar o
futuro dos trabalhadores brasileiros unicamente no processo eleitoral. 

Por  isso,  o  PSTU  além  de  apresentar  seu  programa  para  a  eleição
municipal  em Belo  Horizonte  segue  e  seguirá  durante  o  processo  eleitoral
presente nas lutas dos trabalhadores na defesa de seus direitos. Assim, nossa
campanha eleitoral e nossos candidatos estarão a todo momento dialogando
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com a população da necessidade de  unificar as lutas e parar o Brasil  para
barrar os planos de “ajustes” que os governos das três esferas estão aplicando.

Na crise econômica atual,  os  governos  de plantão e  seus  candidatos
querem acabar com a aposentadoria, com os direitos trabalhistas, aumentar o
desemprego,  intensificar  a  exploração,  rebaixar  ainda  mais  os  salários,
privatizar e destruir de vez a educação a saúde e os serviços públicos para
assim, enriquecer os “donos da cidade”, os bancos e as grandes empresas. É
por isso que nossa campanha se prestará também a ser um ponto de apoio
para  as  lutas  da  classe  trabalhadora  na  defesa  de  seus  direitos  contra  os
ataques dos grandes empresários, banqueiros, empreiteiros e seus governos.

9



3 - COMBATE AO DESEMPREGO

A população de Belo Horizonte hoje gasta cerca de 78,86% do salário-
mínimo com a alimentação. Itens como cebola, alho, feijão e arroz tiverem
aumento bem acima do índice da inflação que ficou em cerca de 8,84% até
junho de acordo com o índice IPCA-IBGE. O índice de desemprego na região
metropolitana de Belo Horizonte ficou acima de 7% (dados do IBGE referentes
a fevereiro de 2016). É comum ver lojas fechando por falta de clientes, placas
de aluga-se e como face mais revoltante da crise o aumento exponencial da
população  em  situação  de  rua.  Desempregados,  sem  condições  de  pagar
aluguéis cada vez mais elevados, milhares de famílias procuram as ocupações
urbanas,  ou ainda os  abrigos  públicos  que estão lotados.  Sem alternativas
acabam ocupando as ruas. A maioria negra e mulher segundo dados do IBGE.
Sem que o governo Márcio Lacerda ofereça políticas públicas para resolver
esse grave problema social.

Belo  Horizonte  é  a  quarta  cidade mais  rica  do Brasil,  com índice  de
1,54% do PIB nacional (IBGE). No entanto, fora do entorno da avenida do
Contorno sobram problemas sociais e estruturais. Na periferia cerca de 132
favelas  estão  abandonados  pelo  poder  público.  Investiu-se  na  chamada
mobilidade urbana mas, a criação do sistema MOVE só serviu para aumentar o
tempo de deslocamento dos trabalhadores e aumentar as filas de espera pelo
transporte coletivo. A passagem de ônibus é a segunda mais cara do Brasil, só
perde para São Paulo (capital). Devido ao preço elevado, parte substancial dos
salários dos trabalhadores vai também para o transporte. Isso pesa também
em relação aos desempregados que muitas vezes não tem sequer o dinheiro
da passagem para procurar emprego. 

Com pouco dinheiro, o morador de Belo Horizonte vai se virando como
pode. O aumento do número de camelôs na cidade reflete essa perspectiva.
Apesar  de  duramente  reprimidos  pelos  "fiscais"  da  prefeitura,  voltaram as
barraquinhas nas ruas do centro da cidade. Outros vendem balas dentro dos
ônibus, em especial os mais jovens. Sobram problemas. Andar pelo centro é
ver  vendedores  nas  lojas  ociosos  por  falta  de  clientes.  É  ver  placas  de
"liquidação", "promoção", sem que isso reflita no aumento das vendas. As filas
no  SINE de manhã  dobram o  quarteirão.  E  a  maioria  dos  desempregados
voltam para suas casas frustrados. 

A carestia,  a  inflação e  o  arrocho  salarial,  além de causar  fome em
milhões  de  famílias  trabalhadoras,  significa  um  tremendo  aumento  da
exploração e da transferência de dinheiro para a patronal, para os ricos. 
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O governo Dilma, ao mudar as regras do seguro-desemprego, deixou a
situação  ainda  pior.  Grande  parte  dos  trabalhadores  temporários  não  tem
sequer  o  direito  hoje  ao  benefício.  O  atual  governo  Temer  nada  fez  para
minimizar  o  problema.  Aumentaram  os  furtos  em  supermercados  e  lojas.
Foram 62.556 ocorrências na capital segundo a SEDS, média de seis furtos a
cada hora em Belo Horizonte. 

A falta de emprego leva também parte da população a reduzir ao mínimo
outros gastos essenciais. Houve redução de 5% no consumo de materiais de
limpeza e higiene, mesmo com a redução de cerca de 2,37% em média (IPCA)
no preço desses produtos de janeiro a março na cidade.

Diminuiu também o movimento nos  salões  de beleza,  restaurantes e
bares da cidade. O setor de serviços teve queda de 4,5% em 2015. Em alguns
salões a queda no movimento tem sido de mais de 40% em relação da 2014.
Belo  Horizonte,  a  capital  nacional  dos  botecos  viu  o  preço  da  cervejinha
aumentar  para  além  do  orçamento  das  famílias  reduzindo  ainda  mais  a
presença dos moradores nos bares. 

Somente  um governo  municipal  voltado para as  demandas da classe
trabalhadora pode ajudar os moradores da cidade a superarem esses graves
problemas.  Moradia  popular,  tarifa  zero  para  estudantes  e  desempregados,
políticas de pleno emprego são essenciais para que Belo Horizonte saia dessa
crise que afeta principalmente os trabalhadores pobres da cidade. Já são 1,2
milhões de desempregados em Minas Gerais, de acordo com dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad – IBGE). A desocupação no estado
mineiro é maior do que a média registrada no Brasil no primeiro trimestre de
2016. Em Minas, no período, a taxa chegou a 11,1%, e no país, de 10,9% no
mesmo período.

Os  mineiros,  de  acordo  com  os  números  do  IBGE,  também  estão
ganhando menos  do que outras  regiões  do  país.  O rendimento  médio  real
habitualmente  recebido em todos  os  trabalhos  pelas  pessoas  ocupadas  em
Minas Gerais foi estimado em R$ 1.747 no primeiro trimestre deste ano, uma
queda de 3,7% em ao mesmo período do ano passado. No Brasil, o rendimento
médio do trabalho foi  estimado em R$ 1.966,  enquanto na região Sudeste
atingiu R$ 2.299.

A indústria em Minas foi o setor que mais desempregou, com redução de
11,4%  nas  vagas.  Os  serviços  de  informação,  comunicação  e  atividades
financeiras,  imobiliárias,  profissionais e administrativas com queda de 9,8%
nas vagas no primeiro trimestre de 2016. Entre os 20 municípios que mais
demitiram em abril, dez são capitais: São Paulo (-10.761), Rio de Janeiro (-
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6.319), Salvador (-3.695), Belo Horizonte (-2.538), Recife (-1.995), Manaus (-
1.935), São Luís (-1.704), Curitiba (-1.320), Natal (-1.217) e Maceió (-1.141).

O  desemprego  afeta  especialmente  a  juventude,  os  números  mais
recentes do IBGE mostram que um em cada cinco jovens está desempregado,
segundo  dados  das  seis  principais  regiões  metropolitanas.  Esse  é  o  pior
resultado desde junho de 2007, quando o desemprego entre os jovens foi de
21,1%. Em fevereiro, a taxa de desocupação superou 20% na faixa etária de
18 a 24 anos,  pela  primeira  vez em 9 anos.  A taxa geral  de desemprego
chegou a 8,2% em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo
e  Porto  Alegre.  Por  trás  da  aceleração  do  índice,  está  a  dispensa  de
trabalhadores  temporários  contratados  no  fim  do  ano  passado.  São  vagas
tradicionalmente  preenchidas  pelas  pessoas  mais  jovens,  como  as  de
atendentes em lojas de shoppings, por exemplo.

O  desemprego  é  um  problema  grave.  No  entanto,  também  não  é
verdade que os postos de trabalho que abrigam a juventude são os melhores.
Sobretudo  a  juventude  pobre,  feminina,  negra  e  LGBT  ocupam  os  piores
cargos, com salários baixos, nenhuma garantia de estabilidade, muitas vezes
sem carteira assinada e sem acesso aos direitos trabalhistas.

A arrecadação da prefeitura de Belo Horizonte

Diante desse cenário,  é  preciso,  em primeiro  lugar,  esclarecer alguns
pontos no que diz respeito as finanças da prefeitura de Belo Horizonte que,
apesar de já sentir sintomas da crise, possui uma situação financeira muito
mais confortável que a maior parte das cidades brasileiras.

A arrecadação do município de Belo Horizonte cresceu nada mais nada
menos que 93% entre os anos de 2009 e 2014. Este crescimento é muito
superior à média nacional. Para se ter uma ideia, nesse mesmo período, as
receitas da União cresceram 46%, enquanto no município vizinho de Contagem
o crescimento foi de 53%. Além de ser um crescimento bem superior a inflação
registrada no mesmo período em qualquer um dos índices que se considere.
Sob esta ótica, não há como dizer que não existem recursos no município de
Belo Horizonte no último período.
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Desses dados, emerge uma pergunta fundamental. Para onde está indo
a receita arrecadada pela prefeitura de Belo horizonte? A resposta é simples:
terceirização. Dito de outro modo, o escoamento da arrecadação municipal, do
dinheiro  que o  conjunto  dos  trabalhadores  da cidade pagam por  meio  dos
impostos, para a iniciativa privada. Vejamos.

Os  gastos  com  terceirização  em  Belo  Horizonte  se  mantiveram  em
aproximadamente  um  quarto  de  tudo  que  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte
arrecadou, ao menos de 2009 a 2014. Mas o que impressiona é o crescimento
vertiginoso da terceirização em 2014, último ano com dados disponíveis já que
o portal transparência de Belo Horizonte, talvez, não por acaso, não é claro a
esse respeito.. Em um só ano a terceirização cresceu 27% no município. Em
termos  absolutos,  um  crescimento  de  mais  de  meio  bilhão  de  reais  em
atividades terceirizadas apenas em 2014. O que pode ser melhor visualizado
na  tabela  abaixo  que  indica  exatamente  o  percentual  ocupado  pela
terceirização na receita total da prefeitura:
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Belo  Horizonte  é  a  capital  da  região  Sudeste  que  mais  gasta  com
terceirizações nos serviços municipais. Como podemos ver no gráfico abaixo:

O  dado  da  terceirização  é  importante.  Ele  indica  que  uma  parte
considerável dos investimentos realizados pela prefeitura em educação, saúde,
transporte  e  saneamento,  na  verdade,  são  embolsados  como  lucro  das
múltiplas empresas terceirizadas contratadas. É dinheiro público que escoa, ao
fim e ao cabo, para a conta bancária de um grupo reduzido de empresários.
Além da terceirização, os caminhos seguidos pela prefeitura de Belo Horizonte
procuram reduzir ainda mais o percentual da receita destinado aos servidos
básicos, como saúde e educação. Abaixo, indicamos o destino dos custos da
prefeitura no ano de 2015:
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A Prefeitura de Belo Horizonte prevê uma receita total no ano de 2016
de R$ 12.277.090.424,00, sendo R$ 10.205.967.607 em receitas correntes.
Vejamos no gráfico, com mais detalhes, como o orçamento está dividido para
este ano de 2016, considerando as despesas por função.

Como se nota, vemos, no orçamento previsto pela prefeitura para o ano
de 2016,  uma redução nos  gastos  com todas  áreas  sociais  que interferem
diretamente na vida da totalidade dos trabalhadores de Belo Horizonte.  Os
gastos  com  saúde  caem  de  36%  para  32,3%  enquanto  os  gastos  com
educação descem de 18% para 15,4%. Isso sem falar  que parte cada vez
maior desses gastos, quer sejam previstos ou consolidados, são destinados
para empresas terceirizadas, atendendo não a população, mas a ganânica por
lucro do setor privado.
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Defendemos:

 Criação de empregos através de um plano de obras públicas necessárias,
como saneamento básico, postos de saúde, escolas a serem construídas
por uma empresa municipal de obras 100% pública e estatal, controlada
pelos trabalhadores;

 Garantia  emergencial  de  cesta  básica  pela  prefeitura  para  todo  (a)
desempregado;

 Isenção  de  pagamento  de  luz,  água,  IPTU  e  passe-livre  em  todo
transporte público para os desempregados;

 É preciso congelar o preço das tarifas públicas municipais e isentar das
mesmas os desempregados.

É urgente a constituição de um grande movimento na cidade que
seja parte da luta para aprovar no país:

 Redução da jornada para 36 horas sem redução dos salários;

 Seguro-desemprego  de  dois  anos,  pelo  menos,  enquanto  perdurar  a
crise;

 Proibição da demissão imotivada e  expropriação sem indenização das
fábricas e empresas que receberam isenções fiscais e demitirem;

 Garantia por lei de estabilidade no emprego;

 Aumento dos salários e congelamento dos preços.
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4  -  EDUCAÇÃO  E  SAÚDE  PÚBLICAS,  GRATUITAS  E  DE
QUALIDADE

Educação
Antes de tudo, vejamos a situação da educação na Prefeitura de Belo

Horizonte. Uma análise das finanças da cidade, de imediato, mostra que estão
muito  aquém do  crescimento  na  arrecadação  municipal.  No  gráfico  abaixo
indicamos  a  evolução  da  receita  corrente  líquida  em  relação  às  despesas
específicas com a educação. 

Apesar das despesas com educação terem tido um crescimento similar à
Receita  Corrente  Líquida  nestes  últimos  5  anos,  um aumento  de  40% no
primeiro caso e 41% no segundo, a Educação ocupa um espaço muito reduzido
no interior da arrecadação total da prefeitura. Vejamos!
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O percentual  dispendido na Educação pode ser melhor visualizado no
gráfico abaixo:

Como se vê, desde 2011 a educação jamais superou 20% do orçamento
da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  quer  consideremos  a  receita  total,  quer
consideremos a Receita Corrente Líquida. Mais ainda, o percentual destinado a
educação em 2015 é inferior aquele de 2011. 

É sabido que em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Belo
Horizonte,  em seu  artigo  160,  30% da  receita  orçamentária  apurada  pela
prefeitura deve ser seja aplicada no ensino público municipal. Isto significa que
a prefeitura não cumpre a lei? Em partes.

Apesar destes números, o cálculo do gasto mínimo constitucional para a
Educação não é medida pela receita total, tampouco pelas receitas correntes,
nem pela  receita  corrente  líquida.  O  número  é  o  de  impostos  somada  as
transferências da União e do estado. Segundo o Demonstrativo Simplificado do
Relatório Resumo da Execução Orçamentária, no Portal da Transparência de
BH, este valor foi de R$ 4.735.131.121,27, em 2015, o equivalente a apenas
52% de tudo que o município arrecadou. Ou seja, quando se fala do mínimo
constitucional de 25% na Educação (ou de 30%, no caso de Belo Horizonte), é
o percentual aplicado a apenas algo próximo da metade do orçamento total do
município ou estado. Se considerarmos as despesas empenhadas em Educação
(subtraindo os gastos administrativos de Educação), em 2015 o valor foi de
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R$1.408.213.364,39,  o  que  significaria  29,7% das  receitas  de  impostos  e
transferências  divulgadas  pela  própria  Prefeitura.  Para  superar  os  30%
previstos, foi necessário adicionar os gastos com administração dos respectivos
serviços em Educação: R$71.060.613,85, elevando o índice para 31,2%.

Se tais números mostram de maneira incontestável  o descaso com a
educação do governo municipal, o mesmo pode se dizer do governo federal,
cuja participação direta na educação municipal se dá pelo FUNDEB. O FUNDEB
(Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de
Valorização dos Profissionais da Educação) tem sua origem em uma parcela de
20% que incide sobre os tributos arrecadados por todas as esferas de Governo,
segundo um conjunto de regras preestabelecidas. Além disso, o Fundeb ainda
recebe os recursos da chamada Complementação da União, por intermédio do
orçamento do Ministério da Educação.

Como podemos ver  no gráfico,  existe desde 2013 uma tendência  de
redução percentual dos recursos do FUNDEB em Belo Horizonte. Este resultado
não  é  casual.  Entre  2011  e  2013,  em  termos  absolutos,  os  recursos  do
FUNDEB cresceram cerca de 26%, passando de 391 para 492 milhões de reais.
Apesar disso, desde então, cresceram apenas 12,5%, passando de 492 para
554  milhões  de reais.  Para  entendermos  melhor  este  cenário  é  necessário
analisarmos  a  magnitude  e  os  critérios  de  distribuição  dos  recursos  do
FUNDEB.
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Além do mais, sempre é bom lembrar que uma parcela dos recursos do
FUNDEB tem sua origem no FPM (Fundo de Participação dos  Municípios)  e
também no FPE (Fundo de Participação dos Estados), constituídos de parcelas
arrecadadas  do  Imposto  de  Renda  (IR)  e  do  Imposto  sobre  a  Produção
Industrial (IPI). Isto é, uma parcela do FUNDEB está associada a recursos cujo
destino já seria o próprio município. Somente o restante dos recursos tem sua
fonte em impostos cujo destino está diretamente associado ao governo federal
ou estadual, a saber, o ITR, o IPVA, o ITCMD e o ICMS. Vejamos, a título de
exemplo, a origem dos recursos do FUNDEB em 2015.

O  gráfico  acima  indica  que,  no  ano  de  2015,  33% dos  recursos  do
FUNDEB foram destinados aos municípios, enquanto 67% aos estados. Ocorre
que  desses  33%,  13%  tem  sua  origem  no  FPM,  cuja  origem  já  seria  o
município.  Ou seja,  fica claro  que o auxílio  do governo federal  à educação
municipal  tem caído  a  cada ano.  E  não  somente  isso.  Este  auxílio  é  bem
inferior  ao  que  parece  a  primeira  vista.  Definitivamente,  nem  o  governo
municipal, nem o federal, estão isentos de responsabilidade frente ao descaso
com a educação pública e seus servidores.

Parceria Público Privado (PPP)

A marca  da  gestão  da  prefeitura  foi  entregar  a  cidade  para  o  setor
privado.  Exemplo  disso  foi  a  ampliação  da  construção  de  escolas  e  UMEIs
através da Parceria Público Privada realizada com a Inova, que é vinculada à
Odebrech, empresa esta envolvida nos escândalos de corrupção (“Petrolão”) e
com o financiamento legal e ilegal de campanhas eleitorais. O próprio márcio
Lacerda  é  suspeito  de  receber  dinheiro  dessa  empreiteira  na  campanha
eleitoral de 2012. Isso demonstra que o atrelamento ao setor empresarial não
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tem o objetivo de repassar o dinheiro público para o setor privado, mas para
isso foi preciso sucatear a SUDECAP (empresa do município) para justificar as
PPPs. 

Terceirização nas escolas e UMEIs

Nos últimos 20 anos os governos optaram por ampliar a contratação de
trabalhadores em educação para as funções de auxiliares de escola. O regime
mais recente é o contrato via caixa escolar que aprofunda precarização com
salários  baixíssimos  e  ampliação  da  jornada  laboral.  Para  resolver  essa
situação é preciso o fim da terceirização de forma a fazer uma transição com a
manutenção  dos  atuais  trabalhadores  em  educação  e  a  inserção  de
concursados no lugar daqueles que forem se aposentando ou daqueles que
optarem em sair. 

Gestão democrática

O  modelo  de  gestão  democrática  do  prefeito  márcio  Lacerda  (PSB)
centralizou  as  decisões  das  principais  instâncias  das  escolas  e  UMEIs
transformando  as  direções  eleitas  em  meras  transmissoras  das  políticas
educacionais.  Esse  modelo  fez  com  que  instâncias  como  os  Colegiados
Escolares  e  as  Assembleias  Escolares  se  tornassem  meros  espaços
homologadores das decisões da SMED/BH. Por outro lado, as Coordenações
Pedagógicas foram obrigadas a abandonar o Projeto Político Pedagógico das
instituições de ensino diante do forte controle da SMED em obter, de forma
obsessiva,  resultados  do  IDEB  (Índice  de  Desenvolvimentos  da  Educação
Básica) eliminando os espaços coletivos voltados para o debate de uma escola
pública e de qualidade. A estrutura construída desde o governo Pimentel (PT),
com a retirada de professores da sala de aula para a máquina institucional,
serviu para intensificar o controle de forma a aprofundar o assédio moral e as
perseguições políticas a quem se opõe à política educacional. 

Horário de Planejamento

Atualmente  o  tempo destinado  ao  planejamento  dos  docentes  não  é
cumprido  pela  prefeitura,  visto  que  da  jornada  de  trabalho  1/3  deve  ser
reservado  para  atividades  extraclasse,  porém  o  tempo  destinado  ao
recreio/lanche  é  utilizado  equivocadamente.  Esse  tempo  deve  ser  utilizado
exclusivamente avaliação, estudo e planejamento do docente, logo, existe uma
prática ilegal que deve ser corrigida imediatamente. Por isso, é preciso garantir
7(sete)  horas  de  planejamento  aos  docente,  bem  como  a  realização  de
reuniões pedagógicas nas escolas e UMEIs, dentro da jornada de trabalho. 
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Escolas Municipais

A cada vez mais as escolas convivem com a escassez de recursos para
os  projetos  pedagógicos,  obras  de  reforma  e  até  mesmo  a  aquisição  e  a
instalação  de  equipamentos,  pois  a  prioridade  da  atual  administração  foi
utilizar  as  verbas  da  educação  para  a  terceirização  e  as  Parcerias  Público
Privado  (PPP’s).  É  preciso  uma  auditoria  para  verificar  como  se  deu  esse
processo para que sejam priorizadas ações pedagógicas e a manutenção das
escolas. 

Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEls)

O prefeito márcio Lacerda não conseguiu o fim das filas de espera para
as  vagas  na  educação  infantil,  transformando  um direito  à  educação  num
processo em que mães e pais precisam de sorte para conseguir uma vaga. Nos
últimos anos o que se percebeu foi  uma política de superlotar as salas de
aulas. Já a política educacional mantém um plano de carreira das Professoras
para  a  educação  infantil  que  perpetua  um  processo  discriminatório  ao
observar-se uma diferenciação com a carreira do Professor Municipal. Outro
problema e a falta de autonomia administrativa e pedagógica, visto que as
UMEIs estão vinculadas às escolas municipais. Para reversão dessa situação é
ampliar a construção de mais UMEIS públicas para o atendimento a todas as
crianças; ter um plano de carreira único na educação; reverter a precarização
do trabalho na Educação Infantil.

Inclusão Escolar

A atual política de inclusão não garante as condições necessárias para se
garantir  a qualidade educacional  necessária,  principalmente quando a parte
educacional não obtém da prefeitura o retorno do atendimento necessário de
outros profissionais; falta infraestrutura adequada nas instituições de ensino
tanto  para  os  estudantes  quanto  para  os  trabalhadores  em educação  com
deficiência, além de salas superlotadas. 

Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH

O atual  formato de funcionamento do CME/BH está  estruturado num
formato em que a Secretaria Municipal de Educação de BH (SMED) mantenha o
controle, pois a presidência desse órgão é indicada pelo prefeito. Esse formato
desrespeita  profundamente  a  gestão  democrática  ao  não  permitir  que  os
conselheiros  elejam que  presidirá  o  CME/BH.  Além disso,  é  preciso  que  o
conselho tenha autonomia financeira e administrativa, bem como institua um
vínculo com os conselhos escolares das escolas municipais e UMEIs. 
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Escola Sem Partido 

Existem cinco projetos de lei (PL) na Câmara e no Senado que defendem
que os professores não podem promover debates políticos dentro de sala de
aula. O mais conhecido é o que propõe incluir na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) o Programa Escola Sem Partido (PL 867/2015).

O PL 867/2015 foi  proposto pelo deputado Izalci  Ferreira (PSDB-DF),
pretende  evitar  a  “doutrinação  política  e  ideológica”,  já  que  os  estudantes
estariam  sendo  “manipulados  e  explorados  politicamente”.  Escolas  e
universidades  seriam,  ainda  segundo  o  projeto,  ambientes  em  que  “a
doutrinação  cria  as  condições  para  o  bullying  [no  sentido  de  perseguição]
político e ideológico”.

Em debate no âmbito federal, há versões também nos estados, e mesmo
em lugares onde ainda não foi aprovado, verifica-se que a ideia do projeto já
está  em prática.  Em Belo  Horizonte  a  prefeitura,  através  da  secretaria  de
educação,  já  está  intervindo  nas  escolas  perseguindo  e  remanejando
professores  com  a  justificativa  de  que  esses  profissionais  são  ligados  ao
sindicato, a partidos políticos e movimentos. Trata-se de uma clara perseguição
política.

Nas versões desse plano, também está também a tentativa de impedir o
debate  sobre  sexualidade  e  questões  de  gênero.  No  ano  passado,  várias
câmaras municipais retiraram dos planos de educação tudo o que se referia à
igualdade  de  direitos  entre  gêneros.  Em  Belo  Horizonte  também  existe  a
tentativa de retirar o debate de gênero do Plano Municipal de Educação.

É também importante ressaltar a política de perseguição praticada pelas
diretorias ao movimento estudantil nas escolas secundaristas. Os estudantes
são assediados e dissuadidos a não discutirem política na escola e não se auto-
organizarem em grêmios e coletivos estudantis.

Ensino Superior

A educação nunca foi prioridade de nenhum governo e é sempre uma
das primeiras pastas que sofre cortes quando o assunto é ajuste. Os filhos da
classe trabalhadora que sonham em cursar o ensino superior se deparam com
várias barreiras: o filtro excludente do vestibular, a falta de investimento na
educação que dificulta a permanência nas universidades e faculdades e tantos
outros obstáculos.

Só no ano passado, o Governo Dilma cortou cerca de R$16 bilhões da
educação, prejudicando desde a escola básica até as instituições federais de
ensino superior. A “Pátria Educadora” na verdade é a pátria dos cortes e da
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precarização. Na UFMG foram demitidos centenas de funcionários terceirizados,
houve corte de bolsas da assistência estudantil, falta de medicamentos básicos
e até alimentação no Hospital das Clínicas. A UFMG é considerada elo projeto
REUNI um centro de “excelência”, mas não pagou as contas de água e luz.
Fruto  da  crise  orçamentária,  no  final  do  semestre  passado  foi  aprovado o
aumento do preço do restaurante universitário (o RU da UFMG é hoje o mais
caro do país). 

Além do sucateamento,  a UFMG consta como uma das universidades
mais  privatizadas  do  país.  Desde  as  pesquisas  que  são  controladas  por
empresas até as fundações de direito privado (como a FUNDEP - que realiza a
gestão de projetos de ensino, pesquisa e extensão - e a FUMP – que realiza a
gestão da assistência estudantil). Além disso, o HC (Hospital das Clínicas) foi
recentemente  privatizado  pela  EBSERH  (Empresa  Brasileira  de  Serviços
Hospitalares)  como proposta do governo Dilma.  Sendo assim, praticamente
toda  a  produção  científica  e  acadêmica  da  universidade  está  voltada  para
atender os interesses do lucro das grandes empresas, configurando um quadro
de um ensino tecnicista e mercadológico, pouco preocupado com as demandas
da classe trabalhadora. 

Esse  ano a  UFMG alcançou a  meta  de 50% das  vagas  destinadas  à
estudantes negros, oriundos de escola pública e de baixa renda. Essa medida
paliativa é fruto de anos de luta do movimento negro. No entanto, apesar de
ser uma vitória arrancada pelo movimento, a verdade é que essa medida é
insuficiente.  As  cotas  raciais  não  devem ser  vinculadas  às  cotas  sociais  e
precisam ser oferecidas de acordo com a proporção de negros de cada estado,
configurando portanto uma medida de reparação histórica ao racismo sofrido
pelos negros no nosso país. 

Belo  Horizonte  conta  com  mais  de  50  universidades  e  faculdades
privadas, e a situação não é diferente. Além de pagar um alto valor nas taxas
de  matrícula,  os  estudantes  não  contam  com  programas  específicos  de
assistência estudantil. 

Para tentar ingressar e se manter no ensino superior, muitos estudantes
recorrem  ao  FIES  (Fundo  de  Financiamento  Estudantil).  No  entanto,  este
benefício concedido pelo Ministério da Educação na verdade mascara uma dura
realidade: este programa foi criado com o objetivo de beneficiar as empresas
da  educação,  visto  que  quanto  mais  bolsas  concedidas  pelo  FIES  maior  a
isenção de impostos  para  essas  empresas.  Para  os  estudantes  das  escolas
privadas, o FIES é na verdade de uma dívida impagável. Se o governo federal
estivesse  preocupado  com  a  educação,  ele  daria  para  esses  estudantes  a
oportunidade de ingressarem no ensino superior público, visto que com uma
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bolsa concedida pelo FIES seria possível investir na abertura de 3 vagas em
uma universidade pública.  Como se não bastasse, esse “benefício” também
sofreu cortes no ano passado e muitos estudantes perderam a bolsa e tiveram
que trancar a matrícula ou mesmo contrair empréstimos e bancos. 

O  atual  Governo  Temer  segue  a  mesma  receita  do  Governo  Dilma.
Recentemente foi anunciado que o governo interino promoverá um corte de
quase 50% da verba das universidades federais, além de cortes no FIES que
inviabilizarão  a  continuidade do  programa.  Além disso,  o  novo  ministro  da
educação  sinaliza  o  aprofundamento  da  privatização  do  ensino  médio  e
superior. 

Defendemos:

➔ Fim das PPP’s na educação e serviços públicos. Fim da terceirização nas
UMEIs.

➔ A realização de concurso público precisa considerar o tempo de trabalho
dos  atuais  terceirizados  e  provas  práticas  para  os  cargos  onde  os
trabalhadores de um modo geral tenham baixa escolaridade. 

➔ Para mudar essa situação é garantir imediatamente a eleição nas escolas
com interventores e/ou retorno das direções eleitas; cancelamento das
transferências arbitrárias (ex ofício) dos trabalhadores em educação; a
autonomia  das  escolas  respeitando  as  deliberações  dos  Colegiados
Escolares  e  Assembleias  Escolares,  bem  dos  Projetos  Políticos
Pedagógicos das instituições de ensino.

➔ Condições necessárias para a inclusão escolar e a criação imediata de
Centros  Especializados  com  equipes  intersetoriais  compostos  por
profissionais das seguintes áreas: psicologia, assistência social, terapia
ocupacional, fonoaudiologia, psiquiatria, dentre outros.

➔ Democracia nas escolas para que professores e a comunidade escolar
possam debater e decidir em nível do município o projeto pedagógico, a
gestão pública da mesma e eleger diretamente sua direção. Combatendo
assim projetos retrógrados e autoritários como o “Escola sem Partido”,
evitando a evasão escolar, aumentando a qualidade do ensino público.

➔ Inserção da obrigatoriedade do debate de gênero no PME.

➔ Cancelamento do processo de remanejamento dos professores da rede
municipal  de  Belo  Horizonte  que  foram  retirados  dos  seus  locais  de
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trabalho.  Revogação  imediata  dos  processos  administrativos  abertos
contra esses professores. 

➔ É preciso  garantir  verbas  públicas  apenas  para  a  educação  pública  e
nenhum tostão para os milionários donos das escolas privadas.

➔ Educação não é mercadoria! Estatização das universidades e faculdades
privadas. O FIES deve ser substituído por investimento nas universidades
públicas.

➔ Cotas raciais e proporcionais a quantidade de negros do estado.

➔ É preciso também garantir democracia nas escolas para que professores
e a comunidade escolar possam debater e decidir em nível do município
o projeto pedagógico, a gestão pública da mesma e eleger diretamente
sua direção. Combatendo assim projetos retrógrados e autoritários como
o  “Escola  sem  Partido”,  evitando  a  evasão  escolar,  aumentando  a
qualidade do ensino público.

Saúde

As rápidas mudanças de conjuntura causadas pela crise interminável do
governo Dilma II tornam difícil escrever sobre saúde pública, pois as notícias
mudam diariamente, às vezes de hora em hora. A este fenômeno se agrega
outro, que é a deterioração contínua do ambiente econômico, aonde a recessão
aumenta a cada nova divulgação de dados.

Frente a este cenário, não nos furtaremos de apontar as ameaças reais e
potenciais que o SUS vem sofrendo nos últimos períodos. Quando falamos em
potenciais não queremos dizer imaginárias, ao contrário, podem se materializar
como saídas burguesas para a crise que se aprofunda.
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O Brasil apresentou em 2011 um dos menores gastos públicos (Federal,
Estadual e Municipal) com a saúde em relação ao percentual do PIB (4,1%),
quando comparado aos países da OCDE, em que a média de gasto público na
saúde é de 7,6%. A despesa per capita pública com saúde também segue a
mesma lógica, com um gasto anual de saúde de apenas 474 dólares.

Entre os mais de 450 mil leitos de internação do país, 64% estão em
instituições privadas, sendo que 57% dessa infraestrutura é disponibilizada ao
setor público. Dessa forma, os reduzidos recursos públicos são usados para
financiar a saúde privada. Ao mesmo tempo, O número de beneficiários de
planos privados de saúde é crescente, chegando, segundo dados da Agência

 Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a mais de 50 milhões ao final de 2013,
com crescimento médio anual de 3,6% nos últimos cinco anos. Além disso, não
podemos  deixar  de  levar  em  consideração  que  os  hospitais  privados
correspondem a 64% dos leitos disponíveis no país e mais de 57% desses
leitos privados atendem ao setor público de saúde. 

Esse quadro faz com que os poucos investimentos públicos na saúde faz
desse setor um dos mercados mais lucrativos do mundo. O Brasil é o oitavo
maior mercado de saúde do mundo. 

O subfinanciamento da Saúde continua e tende a piorar

Nunca  é  demais  enfatizar  que  esta  é  a  principal  causa  do  mau
funcionamento do sistema. Os mecanismos mais importantes que causam esta
falta de verbas no SUS são:

a) DRU:  O  primeiro  é  a  DRU,  Desvinculação  das  Receitas  da  união,  que
permite  ao  governo  mexer  a  seu  bel  prazer  em  20%  do  orçamento  da
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Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social). A DRU surgiu em
1994 e vem sendo constantemente prorrogada pelos diferentes governos. O
volume de recursos drenados pela DRU, entre 2005 e 2010 foi deR$ 228,7
bilhões!

Na proposta orçamentária de 2015, o governo projetou a DRU deste ano em
quase R$ 122 bilhões.  O governo Dilma também encaminhou uma PEC ao
Congresso com uma proposta de prorrogação da DRU até 2023 e elevação da
alíquota para 30%.

b) Outro obstáculo objetivo para a ampliação dos gastos com saúde pública é
a  LRF  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal),  que  engessa  as  administrações  de
municípios, estados e União, colocando limites burocráticos para os gastos com
pessoal,  sob  pena de graves  sanções  aos  administradores.  Sempre que os
funcionários  reivindicam  reajuste  salarial,  plano  de  cargos  e  salários  ou
contratação  de  mais  funcionários  para  melhorar  a  qualidade  dos  serviços
oferecidos, o governante invoca a LRF.

Esta lei também serve para impulsionar o processo de privatização da saúde,
ao colocar um limite de gastos com salários do funcionalismo público e induzir
os  governantes  a  contratarem  funcionários  via  terceirização,  já  que  estes
gastos  não  entram  como  despesas  de  salários  para  a  LRF.  Não  há  como
melhorar  os  serviços  públicos  de  saúde sem um aumento  significativo  dos
gastos com saúde, pois é uma área que exige gastos intensivos com pessoal.

c) PEC  86/15:  Causou  a  lamentável  definição  de  um  piso  constitucional
anêmico de gastos do Governo Federal, que chegará a 15% da receita corrente
líquida da União apenas em 2020. 

A EC 86/15 tentou consertar este desastre, mas acabou por estabelecer um
baixo  patamar  de  gastos  federais  com  saúde.  Como  teremos  2015  e
provavelmente  2016  com  variações  negativas  do  PIB,  as  perspectivas  de
gastos federais com saúde são as piores possíveis. Para agravar ainda mais
este cenário, a EC 86/15 também estabeleceu o tristemente famoso orçamento
impositivo, deixando na mão dos parlamentares nada menos do que 1,2% do
orçamento para as famosas emendas paroquiais para gastos em saúde, que
nada tem a ver com um sistema planejado e científico, e tem tudo a ver onde
estão as bases eleitorais de cada parlamentar.

d)  Ajuste  fiscal:  Só  para  2015,  já  foram  cortados  R$  12,6  bilhões  do
orçamento federal para a saúde. Ao contrário da balela de que “em gasto social
não se mexe”, é exatamente isso que Dilma e seu ministro da fazenda Joaquim
Levy estão fazendo.

e) Queda  nos  gastos  de  estados  e  municípios:  Como  a  arrecadação  de
impostos está caindo em 2015 e provavelmente 2016, é fácil concluir que os
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gastos dos estados e municípios também sofrerão cortes importantes, o que
diminuirá ainda mais o bolo geral de gastos em saúde.

f) Aumento do desemprego: O desemprego crescente provoca uma migração
de parte dos usuários da saúde complementar (planos de saúde) para a rede
pública, que terá de atendê-los com menos verbas disponíveis.

A abertura da Saúde para o capital internacional se aprofunda

A Lei 13097/15, uma verdadeira aberração jurídica, no seu capítulo 17,
abriu  legalmente  o  mercado  de  saúde  para  as  empresas  internacionais.  A
venda da AMIL para a OneHealth, empresa americana, é apenas a ponta do
iceberg.  A  desvalorização  do  Real  frente  ao  Dólar  deve  intensificar  este
processo de internacionalização, que trará mais prejuízos do que vantagens
para a saúde. Deverá aprofundar o processo de mercantilização da saúde, com
a  introdução  de  tecnologias  de  controle  de  gastos  com  os  pacientes  via
controle de trabalho dos profissionais. 

O exemplo do sistema de saúde americano não é nada animador neste
sentido, pois apesar dos EUA serem o mais importante e rico país capitalista,
seu sistema de saúde não é referência para ninguém. O argumento esgrimido
por  defensores  do  governo  de que este  fenômeno não interfere  no  SUS é
totalmente inverídico. Em primeiro lugar,  porque parte dos gastos que será
cortada  na rede privada internacionalizada  vai  acabar  sendo transferida  ao
SUS, como já cansamos de ver  com vários segmentos de mercados pouco
lucrativos (pacientes psiquiátricos, poli traumatizados, portadores de doenças
crônicas,  etc).  Em  segundo  lugar,  porque  as  empresas  internacionalizadas
poderão sim prestar serviços ao SUS. Em terceiro lugar porque a Lei 13097
permite  a  compra  de  hospitais  filantrópicos  pelo  capital  internacional,
escancarando as portas dos SUS para estas empresas.

As mulheres e a saúde

No quesito saúde, são as mulheres trabalhadoras que mais sofrem com a
falta de investimento, pois são a maioria dos usuários dos serviços públicos,
seja sua própria causa, seja pela responsabilização de acompanhamento dos
filhos,  pai  e  mãe,  e  familiares.  São  elas  que  enfrentam as  enormes  filas,
esperam  meses  para  consultas  especializadas,  e  sofrem  com  a  falta  de
profissionais. Por isso, a luta por uma saúde de qualidade, pública e acessível,
é uma pauta das mulheres.

Além disso os trabalhadores da saúde, são compostos por um quadro
majoritariamente feminino. Segundo o COFEN, a enfermagem, profissão que

29



está  presente  em  todas  as  instâncias  da  saúde  é  composta  88,26%  de
mulheres.  As  profissionais  da  saúde  são  extremamente  precarizadas,  com
baixos salários e longas jornadas de trabalho, tendo que na maioria das vezes
assumir dois empregos.

Apontamentos sobre a saúde em BH

A situação  da  saúde  em Belo  Horizonte  é  alarmante.  A  dengue  é  a
doença  com maior  número  de  registros  em  notificações  compulsórias.  Em
2013, foi a doença com maior índice nas Doenças de Notificação Compulsória
(DNC). De 2010 a 2013, esse último ano foi o que apresentou maior epidemia
dessa doença. Foram 142.452 casos suspeitos, com 95670 casos confirmados,
ocorrendo 10 óbitos. O distrito sanitário Norte foi o que apresentou o maior
número de casos confirmados e a menor taxa foi na Centro-Sul. A discussão do
aumento dos casos de dengue no município está diretamente ligada a condição
de vida da maioria dos trabalhadores com relação ao saneamento básico. Há
uma importância na atitude individual das famílias, porém não se pode retirar
a  responsabilidade  maior  do  Estado  de  garantir  canalização  dos  esgotos,
saneamento básico, manutenção de lotes vagos (muitos inclusive da própria
Prefeitura) e melhores condições de vida aos trabalhadores e na periferia. A
campanha contra a dengue, na cidade de BH joga toda a responsabilidade às
atitudes individuais, mas não garante, nem de longe suas responsabilidades. 

Com relação a Promoção de Saúde é a Estratégia de Saúde da Família
(ESF),  com os Núcleos de Apoio á saúde da Família,  Academia da Cidade,
Consultórios da Rua e Programa Saúde da Escola, que a garante. O PSF tem
uma cobertura, na capital de 83% de toda a população e são realizadas uma
média de 2,5 milhões de consultas na cidade. A ESF é uma tentativa de acesso
a  saúde  para  que  a  promoção  da  mesma aconteça  e  para  que  haja  uma
cobertura de 100% é necessário um aumento de investimento nas estruturas
das  Unidades  Básicas  de Saúde,  concursos  públicos  para  a  contratação  de
profissionais  nas  equipes  do  NASF  e  melhoria  da  condição  salarial  dos
trabalhadores em saúde. 

A Rede Física do SUS BH possui 147 Unidades Básicas de Saúde (UBS),
9  Centros  de  Especialidades  Médicas,  8  Centros  de  Referência  em  Saúde
Mental (CERSAM), 3 CERSAM Álcool e Drogas e 1 CERSAM Infantil, 9 Centros
de Convivência, 1 centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 10
UPAs, 5 Laboratórios Distritais, 9 farmácias Distritais, 2 Hospitais Municipais
(Odilon  Behrens  e  Hospital  do  Barreiro),  além  de  outras  Unidades  que
sustentam essa Rede Física.  É  visível  que a Rede Física  do SUS em BH é
insuficiente para atender toda uma demanda dos usuários do Sistema Público,
que majoritariamente são trabalhadores.  Em várias  regionais  da cidade,  as
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esperas  para  consultas  e  triagens,  nas  UBS,  são  demoradas  e  a  falta  de
profissionais é uma realidade em muitas unidades da Rede Física. A quantidade
de UPAs, apenas 10, para todo o município, não supre a demanda da atenção
secundária. O tempo de esperar nas UPAs, inclusive em casos mais graves, é
causada por  uma estrutura deficiente,  profissionais  sobrecarregados que as
vezes não possuem materiais básicos. Os Hospitais Municipais contam com o
descaso  da  Prefeitura.  O  Hospital  Odilon  Behrnes  teve  uma  receita  de
aproximadamente  20  milhões  de  reais  no  primeiro  semestre  de  2016.  O
Hospital do Barreiro, que demorou anos para sair do papel e ser inaugurado,
foi  construído  a  partir  de  uma  Parceria  Público  Privada  e  inaugurado  com
apenas 10% da sua capacidade de atendimento. 

Com relação aos Recursos Humanos, em agosto de 2014, a Prefeitura
possuía  9766  concursados  (46,6%),  843  municipalizados  (4%),  3672  em
regime  CLT  (17,5%),  723  terceirizados  pela  América  (3,5%),  733  pela
Conservo (3,5%0 e 745 pela  Interativa (3,6%),  além de outras  formas de
contratação que em seu total são pequenas, totalizando 20.937 trabalhadores
em saúde. Os salários variam de acordo com o tipo de contratação e os cargos
ocupados. 

A Rede de Atenção à Saúde de BH possui 417 centros de Saúde, 583
ESF, 300 equipes de NASF, 300 equipes de Saúde Bucal, 58 equipes de saúde
mental, 60 polos do NASF e 63 Academias da Cidade, que formam a rede de
atenção primária á saúde, com 10 mil profissionais. 

Com relação aos recursos investidos em saúde,  os municípios  devem
investir o mínimo de 15% da receita corrente bruta. O recurso orçamentário
financeiro para o quadriênio 2014-2017 totalizam R$ 13.529.891.983,00. 

As mulheres e a saúde

No quesito saúde, são as mulheres trabalhadoras que mais sofrem com a
falta de investimento, pois são a maioria dos usuários dos serviços públicos,
seja sua própria causa, seja pela responsabilização de acompanhamento dos
filhos,  pai  e  mãe,  e  familiares.  São  elas  que  enfrentam as  enormes  filas,
esperam  meses  para  consultas  especializadas,  e  sofrem  com  a  falta  de
profissionais. Por isso, a luta por uma saúde de qualidade, pública e acessível,
é uma pauta das mulheres.

Além disso os trabalhadores da saúde, são compostos por um quadro
majoritariamente feminino. Segundo o COFEN, a enfermagem, profissão que
está  presente  em  todas  as  instâncias  da  saúde  é  composta  88,26%  de
mulheres.  As  profissionais  da  saúde  são  extremamente  precarizadas,  com
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baixos salários e longas jornadas de trabalho, tendo que na maioria das vezes
assumir dois empregos.

Diante desse cenário, defendemos:

➔ Primeiro é preciso garantir verbas públicas apenas para a saúde e educação
públicas e nenhum tostão para os milionários donos das escolas privadas;

➔ Segundo é  preciso  garantir  vagas  para  todas  as  crianças  em creches  e
escolas públicas, de qualidade!

➔ Para isso é preciso acabar com o processo de privatização continuada da
educação e da saúde. Acabar com toda gestão privada de escolas, creches,
postos  de  saúde  e  hospitais,  através  das  OS’s  (supostas  “Organizações
Sociais”) ou de Fundações Privadas. Pelo fim das O.S. E OSCIP;

➔ Valorização salarial e Plano de carreira para os profissionais da saúde;

➔ Pelo  funcionamento  pleno  do  Hospital  do  Barreiro,  com  investimentos
públicos;

➔ Pela ampliação dos CERSAM infantil e CERSAM álcool e drogas; 

➔ Pela  ampliação  das  políticas  e  investimento  no  combate  as  doenças
crônicas;

➔ Pela ampliação da política de saúde para os idosos;

➔ Pela construção de mais leitos nos Hospitais Públicos. Construção de mais
UPAs e revitalização das já existentes;

➔ Por  uma  política  real  de  combate  à  dengue,  Zika  e  Chikungunya,  que
envolva políticas públicas de combate aos focos e que não seja apenas a
responsabilização individual da população;

➔ Por uma política de saúde para as mulheres que seja mais ampla que sua
saúde  reprodutiva  e  políticas  para  mulheres  negras,  que  abarque  suas
especificidades.

➔ Ampliação da Rede Física do SUS em Belo Horizonte 

➔ Carga horária de 30h semanais para todos os profissionais de saúde.

➔ Ampliação das unidades de urgência e emergência, assistência bucal.
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➔ Contra a internação compulsória e por mais investimentos em políticas de
saúde mental. 

➔ Por um controle dos trabalhadores sobre a saúde da cidade. Por conselhos
populares na Saúde

➔ Não a terceirização e privatização da saúde.

➔ Por  uma  Assistência  farmacêutica  de  qualidade  e  com  acesso  real  e
qualificado aos medicamentos.

➔ Carga horária de 30h semanais para todos os profissionais de saúde.

➔ Ampliação das unidades de urgência e emergência, assistência bucal.

➔ Contra a internação compulsória e por mais investimentos em políticas de
saúde mental. 

Impulsionar na cidade a luta para aprovar no país:

➔ A implementação do SUS, com investimentos e contratação de profissionais
em saúde por concurso público.

➔  Luta por um SUS 100% público, gratuito e de qualidade. 

➔ Por uma política de drogas, com a legalização e descriminalização. Pelo fim
do investimento público nas Comunidades Terapêuticas.  Junto com isso, o
Estado deve garantir campanhas de saúde pública e o atendimento estatal
de saúde aos usuários.
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5 - ESTATIZAÇÃO SEM INDENIZAÇÃO DO TRANSPORTE E TARIFA
ZERO

Os transportes no Brasil 

Atualmente, a principal matriz de transportes do Brasil é a rodoviária. É
por este meio que se movimenta 60% de todas as cargas no país e 90% de
passageiros. Realizam-se 150 milhões de viagens por dia, desse total, 59% são
motorizadas, 38% são feitas a pé e somente 3% são de metrô e trem. Das
viagens motorizadas, a metade é realizada por automóvel particular. 

Mas nem sempre foi assim. Até 1950, a ferrovia foi o principal meio de
transporte  no  Brasil,  tendo  um  papel  fundamental,  seja  no  transporte  de
cargas ou no transporte coletivo da população. A redução do uso do modal
ferroviário  se deu ao longo dos anos, fruto de uma política consciente dos
governos brasileiros. Assim, hoje, carros, ônibus e motos são responsáveis por
transportar 56% destes passageiros urbanos. 

Mas o retrocesso secular com a destruição das ferrovias se deu também
no número de ferroviários no Brasil. Depois de alcançar 215 mil funcionários
em 1956, a categoria reduziu para 27 mil em 2008. Quase o mesmo número
de trabalhadores que havia em 1904. O governo FHC sucateou o sistema para
repassar  as  ferrovias  novamente  para  a  iniciativa  privada,  mas  somente  a
parte de carga (que é rentável), deixando o transporte de passageiros (que dá
prejuízo) com o Estado. Contudo, assim que privatizou, FHC voltou a financiar
as ferrovias, agora nas mãos dos empresários. 

Como  resultado  da  privatização,  os  29,3  mil  km de  ferrovias  foram
repassados  para 11 concessionárias  privadas.  Hoje,  a  maior  parte  da  rede
ferroviária brasileira está sob controle de três grandes empresas: a América
Latina Logística (ALL), Vale (que dirige a FCA, EFMV e EFC) e a CSN (que dirige
a MRS). A Vale e a CSN-MRS transportam 83% de toda a carga ferroviária do
país. Este monopólio de três empresas determinam o que deve se transportar
nos trilhos privados: 66% do total de carga transportada é de minério de ferro
e 10% é de soja e farelo. Somente em 2010, as três grandes concessionárias
(ALL, Vale, MRS) faturaram quase 5 vezes o valor de privatização da ferrovia.

E a modal rodoviária cobra seu preço. Segundo a ANTT, o prejuízo com
congestionamentos nas 10 maiores cidades brasileiras é de R$ 460 bilhões ao
ano (13% do PIB do Brasil), valor que, junto com o anterior, investido nos
transportes públicos, poderia resolver o problema dos transportes coletivos nas
grandes  cidades  brasileiras.  Em  2009,  se  produziu  um  recorde  de
engarrafamento  em  São  Paulo  de  293  quilômetros,  um  congestionamento
equivalente à distância entre Natal e Recife.
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De acordo com o IPEA :  “Atualmente, 61% das cargas transportadas
nacionalmente são deslocadas por meio das rodovias. O Brasil possui mais de
61 mil quilômetros só em vias federais pavimentadas. Desde o advento da
rodoviarização, na década de 1950, a matriz de transporte brasileira tem se
mantido desequilibrada, com larga vantagem para este modal, cujos custos,
muitas vezes, superam aqueles apresentados por outros”.

Porque priorizar o modal rodoviário, uma vez que um trem de metrô
transporta tantos passageiros quanto 43 ônibus,  200 vans ou 1.200 carros
particulares, além de financeiramente onerar o Estado? 

Para  favorecer  multinacionais  do  transporte,  que  estão  intimamente
relacionadas com nossos políticos e com a economia de nosso país. A opção
pelo  modelo  de  transporte  não  está  relacionada  com  as  necessidades  da
população, nem com uma gestão consciente da cidade. 

Gastos públicos com transporte no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 define o Transporte Público como serviço
público  essencial,  equiparável  aos  de  Saúde  e  Educação.  Apesar  deste
respaldo, oficializado em nossa atual constituição, o histórico de investimentos
no setor demonstra uma outra realidade. Na década de 1970, os investimentos
em transportes alcançaram 1,5% do PIB,  já  no governo de FHC gastou-se
0,3% do PIB com transportes, mesmo índice alcançado nos dois mandatos de
Lula. 

Desta forma, com o descaso do governo federal com este setor, chegou-
se a um colapso dos transportes no Brasil, especialmente o transporte urbano
de passageiros. 

O governo Dilma gastou em 2011, 0,68% do orçamento com transporte
(cerca de R$ 1 bilhão), enquanto gastou 45% do orçamento com pagamento
de  juros  da  dívida  pública  (R$  708  bilhões).  A  falta  de  prioridade  com o
transporte urbano de passageiros se deve ao fato de que o Governo Federal se
preocupa  fundamentalmente  com  a  logística  para  exportar  minérios  e
alimentos, para o Brasil se tornar o “celeiro do mundo”. Isso fica nítido quando
percebemos que com 10 vezes menos dinheiro que o Governo repassa todos os
anos  aos  banqueiros  se  resolveria  o  problema dos  transportes  urbanos  no
Brasil. 

A proposta do governo Dilma para o setor de transporte é a mesma do
PSDB: privatização através de PPPs (parcerias Público-Privadas), expresso na

35



privatização  do  metrô  de  BH,  na  privatização  dos  aeroportos  e  na
estadualização da CBTU (abusando da terceirização). 

Por  isso,  o  PSTU propõe: investimento  de 2% do PIB em transporte
público e estatal. Somente assim será possível acabar com a sangria de bilhões
de reais por ano em subsídios para aumentar os lucros das grandes empresas
dos  transportes.  Estes  recursos  devem ser  destinados  para  a  melhoria  do
sistema e para pagar melhores salários aos seus funcionários. 

O Transporte em nossa cidade – mais uma vez descaso

Belo Horizonte reproduz a mesma crise nacional nos transportes. A frota
de veículos da cidade cresceu 98% nos últimos 10 anos, de 866.304 unidades,
em março de 2006, para 1.714.947 no mês passado, segundo o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran). Não é por menos que Belo Horizonte tem o
quarto pior tempo de deslocamento do Brasil, 125 minutos, perdendo apenas
para o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador (Fonte: O Tempo).

Com tantos carros nas ruas, as gestões dos governos do PT, PSDB e seus
aliados priorizam obras viárias que beneficiaram as grandes empreiteiras, que
são grandes financiadoras de suas campanhas. 

Em  2012,  nas  eleições  municipais,  o  consórcio  responsável  pela
construção  do  BRT  (também  conhecido  como  Move)  Cristiano  Machado,  a
Constran doou cerca de R$ 500 mil para a candidatura do atual prefeito márcio
Lacerda (PSB) e mais R$ 400 mil para a direção nacional do Partido Socialista
Brasileiro (PSB). (fonte: Tribunal Superior Eleitoral). Tal consórcio é composto
por cinco empresas, dentre elas as construtoras Camargo Corrêa e Queiroz
Galvão que, diga-se de passagem, estão envolvidas no escândalo da Lava-Jato.
Juntas, fizeram doações de R$ 5.350 milhões entre agosto e outubro de 2012
para  a  direção  nacional  do  PSB.  Já  a  empreiteira  COWAN,  que  ganhou  a
licitação para a construção do viaduto da avenida Pedro I que desabou em
2014, matando 2 pessoas e ferindo outras tantas, só nas últimas eleições, fez
doações para partidos como o PSDB e PCdoB de 500 mil reais para as suas
campanhas. O PMDB, apoiado pelo PT recebeu da construtora 1,5 milhão, 3
vezes mais que os tucanos. A escolha dessas empreiteiras não deixa de ser
uma escolha politica, que cobram com juros dos partidos que a financiaram
com obras superfaturadas, feitas as pressas, super explorando o trabalhador e
sem nenhum respeito a vida da população. 
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O  Transporte  municipal.  Para  a  população:  passagem  cara  e
precariedade,  para  os  empresários:  grande  lucros  e  isenções  de
impostos. 

As  grandes  empresas  concessionárias  de  ônibus  estão  ganhando
fortunas a cada ano. Desde 1996 até 2013, as tarifas subiram 392%, enquanto
a inflação foi  de 192%, ou seja,  a passagem ao invés de custar  R$ 3,00,
deveria ser R$ 1,82. (Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos -
Ilaese). Após o último reajuste, em janeiro de 2016, as passagens ficaram, em
média, 12,89% mais caras na Grande Belo Horizonte.

E  isso  se deve a política  implementada a décadas  em nossa  cidade.
Tanto o governo de Márcio Lacerda quanto dos prefeitos anteriores – Fernando
Pimentel (PT), Célio de Castro (PSB), Patrus Ananias (PT) e Eduardo Azeredo
(PSDB),  só para ficar com os de 1990 até hoje – sempre privilegiaram os
grandes lucros das famílias que controlam as empresas de ônibus. Estas se
enriquecem a cada dia e assim como os grandes empreiteiros financiam as
campanhas eleitorais de boa parte dos vereadores e candidatos a prefeito (a
exemplo de Márcio Lacerda). 

Entra ano sai ano a população assiste a mesma prática na política do
transporte coletivo nas cidades: alto preço das passagens e serviço precário. 

Para o PSTU a única forma de reverter essa situação e tantas outras que
afetam  a  vida  dos  trabalhadores  e  da  juventude  e  a  luta  organizada.  O
capitalismo e sua cara no Brasil, sobretudo petista e tucana, nega à grande
maioria da população o acesso aos mais elementares direitos e a possibilidades
de uma existência minimamente digna. Tais como o simples direito de ir e vir.
Por isso o transporte público de qualidade é um direito da população. Esse
direito deve ser garantido pelo poder público municipal. O que ocorre é que a
Prefeitura  transfere  o  serviço  para  as  empresas  privadas.  Contudo,  os
empresários não estão preocupados com a qualidade do serviço, e sim com os
seus lucros. 

E, por isso é muito importante a luta que a juventude e os trabalhadores
brasileiros têm levando à frente contra os altos preços das passagens e por um
transporte publico de qualidade: reconhecemos, defendemos e somos parte
dessa luta. 

Para o PSTU, enquanto as empresas privadas monopolizarem o serviço
de  transporte  público,  a  população  continuará  padecendo  com  o  péssimo
serviço  e  alto  preço  das  passagens.  Não  podemos  deixar  que  o  lucro  se
sobreponha a um direito básico da população, o de se deslocar. 
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Nesse  sentido,  sustentamos  entusiasticamente  a  luta  pela
implementação  da  Tarifa  Zero.  E  essa  medida  deve  vir  acompanhada  da
estatização das empresas de transporte coletivo e controle dos trabalhadores.
Colocar o transporte público fora das disputas do mercado, isto é, estatizá-lo é
a única forma possível de tornar viáveis os conselhos populares que deverão
servir  como  mecanismos  de  decisão  sobre  estruturação  e  prioridades  com
relação aos serviços usufruídos pela própria população, pois não acreditamos
que seja  possível  transformar a  realidade dos  serviços  públicos  através  de
subsídios do Estado às empresas privadas. Uma vez que, apesar de o aumento
dos  subsídios  estatais  às  empresas  pode  reduzir  a  tarifa  num  primeiro
momento,  ele  não  vai  reverter  a  precarização  do  transporte  e  tampouco
melhorar  as  condições  dos  trabalhadores.  E  não  impede  que  essa  tarifa
aumente novamente. Essa transferência representaria, na verdade, um desvio
ainda maior do orçamento público para os lucros das grandes empresas. Não
dá para resolver o problema do transporte público no Brasil, em nenhum de
seus aspectos, sem inverter a lógica regida pelo lucro. 

Assim,  qualquer  metodologia que se crie  dentro  dessa lógica só  fará
perpetuar  o  caos  para  os  trabalhadores  e  população  pobre  e  garantir  os
grandes lucros das poucas famílias donas das empresas de ônibus da capital. O
pagamento do transporte público, pelo Estado, usando a medida do quilômetro
rodado,  também é parte  dessa  lógica.  Uma vez  que as  empresas  poderão
controlar  seus  custos  e lucros  independentemente de qualquer  variação no
número  de  passageiros,  independente  das  oscilações  diárias  ou  anuais  de
demanda  do  seu  respectivo  serviço,  tendo  seus  retornos  assegurados
previamente. 

O Estado, por sua vez, terá que arcar não apenas com o custo do serviço
de transporte coletivo, mas também com o lucro das empresas. O que significa
um ônus financeiro e um inchaço ainda maior das finanças estatais do que no
caso da estatização. Por isto, caso o Estado decida arcar com os custos do
transporte  coletivo,  ou  seja,  o  conjunto  dos  trabalhadores  que  são  quem
efetivamente sustentam o Estado, os grandes beneficiários serão as empresas
privadas de transporte coletivo. 

E mais, e o pior de tudo, nesse caso, os conselhos se criados, servirão
como bode expiatório para a precariedade do serviço e os baixos salários dos
trabalhadores envolvidos. Ou seja, passaria assim a ter a função de amortecer
os conflitos frente às empresas privadas e o Estado, dividindo e mistificando,
ainda mais, as relações entre as classes ao comprometer os trabalhadores com
as decisões das grandes empresas. 
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“Quase 9 milhões de usuários deixaram de embarcar nos coletivos de BH
no confronto entre os últimos dois anos: 448.316.052 pessoas, em 2014, e
438.937.197 em 2015 – redução de 2%. Daniel Marx, diretor de Transporte da
BHTrans,  atribui  diferentes  mudanças  para  cada  base  de  comparação.  De
acordo com ele, a queda no número de usuários no confronto entre 2015 e
2014 se deve, em grande parte, aos feriados nacionais e aos números de fins
de semana. No ano passado, 10 feriados nacionais caíram em dias úteis. No
outro,  oito datas.”  Esse percentual  (2%) deve-se aos sábados,  domingos e
feriados. Se o feriado cai numa terça ou numa quinta, por exemplo, muita
gente emenda. Portanto, o percentual está dentro da margem de feriados e
dias úteis atípicos”, disse ele, ponderando, contudo, que a queda relacionada
ao confronto entre os meses de janeiro de 2016 e 2015 ocorre, sobretudo, em
relação  à  crise  econômica.  “Em  momento  de  crise,  há  fator  favorável  e
desfavorável ao transporte. Se a crise gera aumento de desemprego, é uma
situação desfavorável, pois é menos pessoas indo trabalhar”, avaliou. E a taxa
de  desocupação  subiu  nessa  base  de  comparação.  Segundo  o  Instituto
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  o  percentual  de  desocupados
quase dobrou de um ano para o outro. 

A taxa entre a população desempregada na cidade subiu de 4,1%, em
janeiro  de  2015,  para  6,9% na  capital  no  mesmo mês  desse  exercício.  O
aumento no chamado exército de mão de obra à disposição do mercado puxa
para baixo a média dos salários oferecidos pelos empregadores. Em BH, para
se ter  ideia,  o  rendimento  médio  caiu  de  R$ 1.440,96 para  R$ 1.255,06.”
(Estado de Minas)

Belo Horizonte conta com o meio passe estudantil. Podem se inscrever
estudantes de escolas públicas e bolsistas integrais de escolas particulares que
morem a mais de um quilômetro da escola. O benefício é oferecido a alunos do
ensino médio e da educação de jovens  e adultos.  O Meio  Passe Estudantil
subsidia metade do valor das tarifas que o estudante paga para ir à escola, por
meio do cartão BHBus. Apesar de conceder o benefício, a prefeitura de Belo
Horizonte atende um número muito baixo de estudantes, pouco mais de 10 mil
estudantes apenas (dados do primeiro semestre de 2015), ou seja, a grande
maioria dos estudantes não tem nenhum benefício de auxílio-transporte. 

A  evasão  escolar  fruto  do  alto  preço  das  passagens  e  das  péssimas
condições do transporte coletivo é uma realidade na vida de jovens que moram
longe do local de estudo. Ainda sobre o meio passe, são comuns os atrasos na
recarga do cartão Bhbus e além disso são computadas apenas as passagens de
ida e volta para a escola. O meio passe não abrange o transporte utilizado no
fim de semana. O ideal seria que todos os estudantes tivessem passe livre, não
apenas para ir a escola, mas para ter acesso à cidade de maneira integral. O
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alto  valor  da  passagem,  a  limitação  do  meio  passe  estudantil  e  a  baixa
disponibilidade  de  horário  das  linhas,  prejudica  a  juventude,  sobretudo  os
jovens  que moram em locais  periféricos,  de  ter  acesso  aos  serviços  como
educação, cultura, lazer etc. 

Belo Horizonte: uma cidade sem metrô

 A ideia principal para resolver o problema dos transportes coletivos de
massas passa em primeiro lugar,  por aplicar uma medida muito simples: o
metrô e os trens devem ser os principais meios de transporte público, como o
são nas cidades de Nova Iorque, Londres, Paris, Tóquio e Moscou, onde se
combina uma vasta rede de trens subterrâneos e de superfície. 

Isto só é possível com uma aplicação de 2% do PIB nos transportes,
onde o grosso desta verba será dirigido para construir e recuperar a malha
metro ferroviária nacional, invertendo a matriz de rodoviária para ferroviária. 

Hoje a malha metroviária de BH está em torno de 28,1 km de linha de
metrô de superfície e atende 210mil passageiros/dia. (dados da CBTU). 

Para a empresa, isso reflete a “qualidade do serviço”, afirmação bastante
questionada pelos usuários e, ainda mais, pela categoria! Os usuários afirmam
que estão usando mais o metrô por “falta de alternativa”, em particular para
evitar o trânsito caótico da cidade, mas nem por isso consideram que o metrô
presta  um  bom  serviço.  Reclamam  da  superlotação,  dos  atrasos  e  da
climatização dos trens. (Sindmetro. Integrado, fevereiro de 2014.) 

O descaso é tão grande com o transporte metroviário em Belo Horizonte
que  este  ano,  2016,  houve  uma  redução  de  metade  do  orçamento  de
funcionamento do serviço.  “Se nos anos anteriores a luta era para tirar do
papel a expansão do metrô, agora a peleja é para que o transporte sobre
trilhos continue operando com R$ 39 milhões a menos, se comparado com o
orçamento do ano passado. O sistema, que tem uma linha de 28,1 km ligando
Contagem, na região metropolitana,  à  Venda Nova,  na capital,  tem R$ 47
milhões disponíveis para custeio, contra R$ 86 milhões em 2015. Contratos de
manutenção mecânica dos equipamentos e dos trens venceram neste mês e
não foram renovados, assim como os de limpeza dos pátios e da sede” (Jornal
O Tempo, 08/6/16)

Se compararmos o metrô de BH com o metrô de Nova York, a malha
metroviária  teria  que expandir  77 km de linha metroviária,  alcançando um
total de 105 km de extensão, quase triplicando a linha. O valor total deste
investimento alcança a cifra de R$ 9,2 bilhões de reais, onde cada km sai por
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R$ 120 milhões de reais. Com modesto gasto de R$ 1,8 bilhão de reais ao ano,
durante 5 anos, se resolveria o problema do metrô de BH, construindo a linha
2  (Barreiro-Calafate)  como  prioritária  e  a  linha  3  (Lagoinha-Savassi)
secundária. 

Quer dizer, com o valor que o Governo Federal e a PBH querem repassar
para a “iniciativa privada” via PPP, já seria dinheiro suficiente para garantir o
primeiro ano de investimentos para triplicar a linha do metrô de BH, incluindo
sua extensão até Betim. Bastaria a PBH cortar os gastos com terceirização (R$
1,7 bilhão em 2011) e realocar este dinheiro para a ampliação do metrô, como
forma de solucionar o caos do trânsito e do transporte público hoje. 

O  governo  municipal  gastou  em  2011  R$  135.151.686,03  com
transporte,  principalmente  com  subsídios  as  empresas  de  ônibus.  Gasto
absolutamente mal alocado e baixo, pois representa apenas 0,2% do PIB do
município. 

Defendemos

 O principal problema que fez explodir os protestos de junho de 2013 foi o caos
e a precarização do transporte público que, além de ser um dos mais caros do
mundo,  submete a  grande  maioria  da  população  e  os  trabalhadores  a  um
inferno diário. Isso é causado pela lógica privada do serviço, que beneficia os
lucros das grandes concessionárias. Só um transporte estatal, sob controle dos
trabalhadores, pode garantir um serviço barato, a preço de custo, de qualidade
e rumo a tarifa zero.

 O PSTU defende a estatização das empresas de ônibus e a construção de uma
empresa única de transportes urbanos, que integre ônibus, trens e metrôs sob
controle dos funcionários e usuários do sistema. 
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6 - NENHUMA FAMÍLIA SEM-TETO E SANEAMENTO BÁSICO PARA
TODOS

Moradia

Todo trabalhador e trabalhadora, todos os jovens e todas as crianças
devem ter assegurado o seu direito à moradia. Acontece que é muito difícil
garantir  esse  direito  já  que  os  grandes  burgueses  usam  a  terra  como
“Propriedade Privada” para ganhar dinheiro, para especular e não para garantir
as necessidades sociais. Isso é um roubo porque torna “dono” de uma terra
alguém que muitas vezes nem sabe que ela existe e não exerce nela nenhuma
atividade.  A  área,  terreno  ou  edificação  não  serve  em  nada  a  sociedade.
Enquanto isso, milhões não têm um teto para morar.

A crise econômica no nosso país trouxe consequências que tornam cada
vez mais impossível o horizonte de uma casa própria ou uma moradia digna
para  todos.  Essas  consequências  são  o  desemprego,  o  corte  de  direitos
trabalhistas, a inflação nas alturas, o enorme endividamento e a consequente
inadimplência de grande parcela da população. Junto com isso, o alto valor dos
aluguéis “empurram” os trabalhadores(as) mais precarizados(as) para bairros
cada vez mais distantes de seus locais de trabalho, fazendo com que se gaste,
em  média  no  Brasil,  cerca  de  13  horas  com  o  trabalho  (deslocamento  +
jornada de trabalho). 

Cada vez mais famílias são levadas a morar em vilas e favelas, ou até
mesmo em ocupações urbanas, convivem com o tráfico de drogas, a violência
policial  e  a  discriminação.  Na  sua  maioria  são  famílias  negras  e  muitas
chefiadas por mulheres, que além de todos os problemas econômicos citados
acima  passam  por  diversas  situações  de  opressão  e  violência  racista  e
machista que tornam suas vidas ainda mais pesadas.

Ao longo dos anos a responsabilidade de pensar a cidade, redimensioná-
la, adaptá-la a determinados interesses, foi, cada vez mais sendo transferida
para a iniciativa privada, através de PPP’s na execução de políticas públicas e
também na nomeação de grandes empresários como ministros,  secretários,
etc. Dessa maneira a construção de moradias para sanar o deficit habitacional
também  segue  a  lógica  de  beneficiar  os  empresários,  nesse  caso,  os  da
constrição  civil.  Assim,  o  principal  programa  do  Governo  Federal  que  visa
reduzir  esse deficit,  o  Minha Casa,  Minha Vida,  visa em primeiro  lugar,  na
verdade,  salvar  as  construtoras  da  crise  econômica,  e  de  longe  reduz
pouquíssimo o problema de moradia do país e de seus municípios.
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Nesse  texto  procuramos  abordar  os  problemas  vividos  por  nós,
trabalhadores(as),  nesse  tema da moradia,  e  propor  algumas medidas  que
possibilitem transformar radicalmente esse quadro.

 Minha Casa, Minha Vida

De acordo com dados do IBGE de 2014, o deficit habitacional do Brasil é
de 6.198.294 moradias. De 2010 a 2014, o programa Minha Casa, Minha Vida
(MCMV), principal política para moradia no país, reduziu em apenas 742,4 mil
famílias. Desde o início do programa, 2009, foram entregues 2,5 milhões de
unidades habitacionais. Além de não conseguir superar o crescente movimento
de piora das condições de habitação da população, em 2016 o programa ainda
teve corte de 74% de seu orçamento.

Além disso, 13 milhões de domicílios urbanos (26,4%) carecem de pelo
menos um item de infraestrutura básica: água, energia elétrica, esgotamento
sanitário  ou  coleta  de lixo.  (FJP  –  2012).  Mais  de  50% das  moradias  são
irregulares. O que confirma a ausência completa de planejamento das cidades. 

Mesmo aumentando a linha de crédito  para o financiamento da casa
própria para uma pequena parcela da população, o programa “Minha Casa,
Minha Vida” não reverteu a situação geral de habitação no país, principalmente
para  a  população  que recebe até  3  salários-mínimos,  que corresponde em
média a 70% daqueles que não têm onde morar.  Somente 15% das casas
construídas  pelo  programa  foram  para  esta  faixa  de  renda.  Nas  regiões
metropolitanas este percentual cai ainda mais, no caso de BH o percentual de
aproxima a 1%. 

O problema fundamental do programa está na sua concepção. O MCMV
utiliza recursos do FGTS para financiar empreendimentos imobiliários. Nenhum
recurso  do  orçamento  da  união  é  investido  em  moradia.  As  construtoras
adquirem os  terrenos  nas  cidades  e  fazem um banco  de  terras,  às  vezes
utilizando  terrenos  públicos  que  são  “generosamente”  entregues  pelos
governantes.  De  posse  dos  terrenos  as  construtoras  têm  liberdade  para
escolher que tipo de imóveis vão construir em cada local da cidade. Como as
construções para famílias de baixa renda dão menos lucro, quase nunca são
feitas. Este processo acabou provocando um aumento abusivo do preço dos
imóveis e dos alugueis, e o número de famílias que gastam mais de 30% de
seu salário com aluguel aumentou significativamente. Este elemento (alto valor
dos  aluguéis)  passou a ser,  desde 2012,  o  principal  componente do deficit
habitacional do país (corresponde a 45,9% do deficit – FGV 2012). 

As  remoções  provocadas  pela  Copa  do  Mundo  de  2014  e  pelas
Olimpíadas  de 2016 contribuíram significativamente para manter  em alta  o
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deficit habitacional. De acordo com relatório da ONU, há uma estimativa de
que aproximadamente 250 mil pessoas foram desalojadas ou despejadas em
2014 devido à Copa. Somente no Rio de Janeiro, de 2014 a 2016, mais de
70.000 pessoas foram desalojadas devido às Olimpíadas. 

Contraditoriamente, com este quadro de grande deficit habitacional, o
censo demográfico 2010 acusa que no Brasil tem um estoque de 6,052 milhões
de domicílios vagos. Se o interesse real dos governantes que se sucedem no
poder há tantos anos, incluindo os governos do PT, fosse acabar com o deficit
habitacional  do  país  haveria  uma  política  de  expropriação  desses  imóveis
vazios  e  de  ocupação  dos  mesmos  pelas  famílias  necessitadas,  e  não  um
programa como o “Minha Casa, Minha Vida” que desloca recursos do FGTS dos
trabalhadores para as construtoras, ajudando-as a superar a crise.

Minas Gerais

De acordo com o IBGE, o deficit habitacional de Minas Gerais em 2014
era de 544.609 moradias (6,8% a mais  que em 2012),  sendo 148 mil  na
região metropolitana e 78.340 mil na capital. Para além deste deficit existem
676.296 mil moradias com carência de infraestrutura urbana (abastecimento
de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo) no estado,
171.950 mil na RM e 29.561 mil na capital. O número de imóveis vagos é de
690 mil no estado. 

O  Estado  de  Minas  Gerais,  em 2013,  investiu  em  habitação  apenas
0,24% de  sua  arrecadação  total.  Dos  71  bilhões  arrecadados  apenas  168
milhões foram investidos em construção de moradias.

Nossa BH: uma empresa de venda de terrenos.

A situação na capital é bastante agravada pela forte pressão de despejos
e  desalojamentos  para obras  de “Infra  Estrutura”,  (duplicação  de rodovias,
construção  de  viadutos,  abertura  de  ruas).  Muitas  já  foram  ou  estão
ameaçados de serem despejados no entorno da Antônio Carlos, Pedro I, Pedro
II, aglomerado da Serra, Morro das Pedras, ao longo do anel rodoviário, no
Betânia etc. O padrão de tratamento é o mesmo, a indenização leva em conta
só as construções e assim mesmo com valores bem abaixo do mercado, desta
forma as indenizações não dão condição nenhuma aos moradores de comprar
novas moradias, são expulsos da cidade e passam a viver de aluguel. 

Isto tudo aliado a falta de investimentos fez com que após junho de
2013 houvesse um aumento exponencial das ocupações urbanas, em especial
nas  regiões  metropolitanas.  Na  região  metropolitana  de  Belo  Horizonte  o
número de famílias ocupadas triplicou. 
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Meio Ambiente

O objetivo do presente documento é apresentar uma contribuição ao
Seminário de Programa Eleitoral que será realizado pelo Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado (Diretório Municipal de Belo Horizonte), no dia 13 de
agosto  de  2016.  O  tema desenvolvido  será  o  meio  ambiente,  no  entanto,
compreende-se que esta contribuição será enriquecida e complementada pelos
demais companheiros e convidados que participarão da atividade. 

Há poucos anos o meio ambiente começou a ser pautado pela esquerda
internacional. Um dos motivos é que o desenvolvimento das forças produtivas
possibilitou  ao  capitalismo  aumentar  não  somente  a  exploração  da  classe
trabalhadora, mas também o consumo dos recursos naturais. A concentração
das  fábricas  nos  centros  urbanos  aumentou  a  emissão  de  poluentes
atmosféricos, o consumo das águas, o lançamento de efluentes industriais nos
cursos d’água, dentre outros. Além da poluição industrial, a concentração da
população  nos  grandes  centros  urbanos  apresentou  com  um  dos  grandes
desafios do século XXI, a garantia do saneamento básico para a população.
Neste ritmo, não é possível superarmos o capitalismo para iniciarmos uma luta
por  um  meio  ambiente  verdadeiramente  equilibrado,  uma  vez  que  esta
temática está diretamente relacionada com a sobrevivência, saúde e qualidade
de vida da classe trabalhadora.

Apesar desta lacuna, a ausência deste debate não se restringe apenas à
esquerda,  o  próprio  movimento  ambientalista  internacional  começou  a  sua
organização  somente  na  década  de 1960.  Nesse período  histórico  também
surgem  os  encontros  internacionais  que  apontavam  os  perigos  do
desenvolvimentismo  do  capitalismo.  O  problema  é  que  por  mais  que  os
movimentos questionassem o modelo econômico imposto, vários limites eram
identificados porque eles não apresentavam como alternativa a necessidade de
superação deste sistema. 

No caso brasileiro, os encontros internacionais Eco 92 e Rio+20, apesar
das  boas  intenções  de  alguns  movimentos  ambientalistas,  apresentaram
limites  e  fragilidades.  As  metas  acordadas  nestes  encontros  nunca  foram
compridas,  nem  pelos  governos  internacionais,  muito  menos  pelo  governo
brasileiro. No país, os verdadeiros protagonistas das lutas ambientais sempre
foram os indígenas, quilombolas, pescadores e ribeirinhos. Na contramão das
Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientalistas, que financiadas por
empresas  e  governos,  nunca  colaboraram  com  o  avanço  real  da  luta
ambientalista, essas comunidades sempre denunciaram os avanços do capital
sobre  suas  terras  e  demonstraram  na  prática  a  importância  de  viver  em
harmonia com a natureza, respeitando seus limites e capacidades. 

45



Ainda sobre a esquerda, apesar dos avanços, infelizmente ainda existe
uma visão naturalista sobre o tema. Isso significa que ao tratar sobre este
debate, muitos relacionam o meio ambiente com proteção e conservação da
natureza  (árvores,  plantas,  animais),  aquecimento  global,  efeito  estufa,
desmatamento  das  áreas  verdes,  dentre  outros.  Na  contramão  desta
compreensão, a proposta deste documento é apresentar uma discussão sobre
como  o  sistema  capitalista  apropria  da  natureza  e  como  este  tema  está
diretamente  interligado  com  a  qualidade  de  vida  da  classe  trabalhadora,
destacando  as  relações  e  contradições  existentes  nos  marcos  das  políticas
ambientais, da economia e da própria organização das cidades. 

Considerando  esta  perspectiva,  serão  abordadas  neste  programa  as
seguintes  temáticas:  saneamento  (esgotamento  sanitário,  resíduos  sólidos,
abastecimento  de  águas  e  drenagem),  mineração,  áreas  verdes,  políticas
públicas municipais (conselhos), dentre outros. 

1. Saneamento Básico

De acordo com a Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece  diretrizes  nacionais  para  o  saneamento  básico,  compreende-se
como  saneamento  básico  um  conjunto  de  serviços  e  infraestruturas  e
instalações  operacionais  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas
pluviais (águas das chuvas). A Prefeitura de Belo Horizonte, institucionalizou
seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) por meio da Lei n° 8.260,
de 03 de dezembro de 2001. Esta Lei determina que o PMSB seja quadrienal,
avaliado e atualizado a cada dois anos. Sendo assim, já foram elaboradas 6
versões  do  Plano,  estando em vigência  o  PMSB 2012/2015,  atualizado  em
2014. 

É importante destacar que a proposta do presente documento não é
listar as legislações ambientais do Município, mas sim possibilitar identificar as
contradições  existentes  nas  informações  disponibilizadas  pelo  poder  público
com  a  realidade  dos  bairros  da  cidade,  principalmente  os  periféricos,  que
geralmente possuem sérias carências referentes ao saneamento básico. 

Abastecimento de águas

O estado de Minas Gerais iniciou o ano de 2015 com a pior crise hídrica
dos últimos 100 anos. Os principais reservatórios e mananciais que abasteciam
a Região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) estavam no limite de suas
captações. Na época, o governo estadual justificava que a crise hídrica era
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consequência da diminuição das chuvas nos últimos anos. Alguns movimentos
ambientalistas,  como  o  Movimento  em  Defesa  da  Serra  do  Gandarela,
questionavam o consumo desigual das águas e o modelo de gerenciamento de
recursos  hídricos  impostos  pelo  estado de Minas  Gerais.  Apesar  de possuir
importantes bacias hidrográficas, como é o caso dos rios Doce e São Francisco,
várias  cidades  mineiras  adotaram,  no  primeiro  semestre  de  2015,  o
racionamento ou rodízio no abastecimento público das águas. 

A  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  (COPASA),  empresa
responsável  pelo  abastecimento  público  de  Belo  Horizonte,  explica  que
aproximadamente  60%  das  águas  que  abastecem  a  capital  mineira  são
provenientes do Sistema Rio das Velhas, localizado no distrito de Bela Fama,
município de Nova Lima. Ao contrário do Sistema Paraopeba, composto pelos
reservatórios Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores, o Sistema Rio das
Velhas realiza sua captação diretamente na calha do rio, tornando o sistema
dependente  da  vazão  do  curso  d’água.  Isso  significa  que  interferências
ambientais realizadas à montante desta captação influenciam diretamente na
qualidade e quantidade das águas que chegam ao sistema de abastecimento.

O distrito de Bela Fama integra a região conhecida como Quadrilátero
Ferrífero. Localizado na porção centro-sudeste do estado de Minas Gerais e
com uma área aproximada de 7.000 Km², o Quadrilátero Ferrífero possui essa
denominação  devido  ao  arranjo  geométrico  da  sua  morfoestrutura,  que  se
assemelha a um quadrado.
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Além de possuir importantes jazidas de ferro, o Quadrilátero Ferrífero,
localizado nas cabeceiras hidrográficas dos rios Doce e São Francisco, também
dispõe de quantidade e qualidade de águas para o abastecimento público de
várias  cidades  mineiras.  As  estruturas  das  rochas  localizadas  nessa  região
influenciam os cursos dos rios, formando trechos encachoeirados e com vales
profundos. Os campos rupestres ferruginosos, conhecidos como vegetação de
canga, também são fundamentais para recarga dos aquíferos.

Em dezembro de 2013, o CBH Rio das Velhas encaminhou um ofício para
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) demonstrando preocupação
com a situação das águas no Quadrilátero Ferrífero. De acordo com estudos
realizados pelo Comitê, as outorgas concedidas nessa região eram superiores à
capacidade hídrica do rio.  Um dos principais  questionamentos referia-se ao
consumo  dos  recursos  hídricos  pelas  grandes  mineradoras.  Na  época,  o
governo estadual criou uma comissão para discutir o possível conflito, mas sua
composição,  majoritariamente  representada  pelas  indústrias  e  pelo  próprio
Estado, não trouxe resultados e nenhuma ação concreta contornou a situação.

Apesar  da  grande  repercussão,  2016  inicia  como  se  nada  tivesse
acontecido.  Até  mesmo  as  campanhas  publicitárias  que  orientavam  a
população a economizar água residencial foram retiradas das grandes mídias.
Certamente  o  nível  dos  reservatórios  do  Sistema  Paraopeba  tiveram  uma
melhora  significativa  e  até  mesmo a  vazão  do  Rio  das  Velhas  encontra-se
melhor  do  que  o  mesmo  período  do  ano  passado,  e  por  isso  mesmo  é
necessário que a população exija do poder público municipal que desenvolva
políticas e ações que garantam o abastecimento público das águas, mesmo em
períodos de estiagem. 

Esgotamento sanitário

Pensando a história da humanidade, as cidades foram projetadas para
lançarem  seus  esgotos  diretamente  nos  cursos  d’água.  Além  de  fonte  de
sobrevivência,  os  rios  serviam  também  como  dissipadores  dos  efluentes
domésticos e industriais. Obviamente que se tratando de periferia, a classe
trabalhadora  pobre  foi  quem mais  sofreu  com  a  ausência  de  saneamento
básico  das  cidades.  Infelizmente  essa  foi  e  continua  sendo a  realidade  de
várias  cidades  mundiais,  no  entanto,  se  na  Europa  políticas  públicas
começaram a ser criadas no início do século XIX para resolver esse problema
de  saúde  pública,  na  América  Latina  essa  construção  encontra-se  muito
atrasada. Ao longo dos séculos várias tecnologias foram desenvolvidas com o
objetivo de melhorar o esgotamento sanitário das cidades. Apesar de existirem
várias alternativas (fossa de bananeira, jardim filtrante), trataremos de uma
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que é a mais utilizada no Brasil,  em Minas Gerais e em Belo Horizonte. As
estações de tratamentos de esgoto (ETE). 

Como  é  com  o  abastecimento  público  das  águas,  a  COPASA  é  a
autarquia responsável pelo tratamento do esgotamento sanitário do município.
Atualmente Belo Horizonte possui duas ETEs, a ETE Arrudas e a ETE Onça. De
acordo com a COPASA:

 ETE Arrudas: localizada na região de Sabará, é considerada uma das maiores
e mais modernas do país. Ocupa 63,84 hectares e opera, incialmente, para 1
milhão de habitantes, podendo ampliar seu atendimento para até 1,6 milhões
de  pessoas.  A  capacidade  atual  de  tratamento  a  nível  secundário  da  Ete
Arrudas é de 2,250m³/s (dois mil, duzentos e cinquenta litros de esgoto a cada
segundo).  No  entanto,  está  em  fase  de  implantação  a  ampliação  de  sua
capacidade para 3,375m³/s, sendo que a previsão em fase final é 4,5m³/s.

 ETE Onça: Localizada na rodovia MG-20, próxima ao bairro Ribeiro de Abreu,
a  ETE  Onça  é  considerada  a  maior  estação  de  tratamento  de  esgoto  da
América Latina a adotar a tecnologia de reatores anaeróbios (sem a presença
de oxigênio) de fluxo ascendente e manta de lodo. A unidade tem capacidade
para tratar 1.800 litros por segundo, e poderá ter sua capacidade ampliada
futuramente, passando para 3.600 litros por segundo. A unidade de tratamento
implantada é constituída pelos tratamentos preliminar, primário e secundário
onde são retirados cerca de 90% da carga orgânica e de sólidos grosseiros.

Apesar dos números impressionantes, a realidade do município é outra,
principalmente  nas  vilas  e  favelas  da  cidade.  As  vilas  e  favelas  de  Belo
Horizonte não possuem esgotos encanados, isso significa que os efluentes são
lançados diretamente nos cursos d’água, deixando a população vulnerável a
vários tipos de doenças e problemas de saúde. Certamente houveram avanço
com a construção das estações de tratamento de esgoto, mas os investimentos
ainda são baixos  considerando as  necessidades  do município.  Interceptores
estão  sendo  instalados  com  o  objetivo  de  impedir  o  lançamento  do
esgotamento  sanitário  diretamente  nos  cursos  d’água,  mas  eles  estão
presentes somente em alguns bairros. 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é a autarquia municipal
responsável  pela  elaboração,  fiscalização  e  execução  de  programas  e
atividades voltadas para a limpeza urbana de Belo Horizonte. Criada em 1973,
a  SLU  presta  serviços  de  coleta  domiciliar  de  lixo,  varrição,  capina,
aterramento  de  resíduos,  coleta  seletiva,  reciclagem  de  entulho  e
compostagem. Atualmente os resíduos sólidos domiciliares recolhidos em Belo
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Horizonte  são  encaminhados  para  o  Centro  de  Tratamento  em  Resíduos
Macaúbas, localizado em Sabará. 

Sobre a coleta seletiva, em Belo Horizonte apenas 4,7% do lixo recolhido
são recicláveis. Atualmente a Prefeitura possui os seguintes programas: coleta
seletiva ponto a ponto, coleta seletiva porta a porta e parceria com algumas
cooperativas:

 A coleta seletiva ponto a ponto consiste em disponibilizar contêineres nas cores
padrão definidas pela Resolução Conama para os materiais  recicláveis: azul
para o papel, vermelho para o plástico, amarelo para o metal e verde para o
vidro.  A população separa os  recicláveis  em sua residência  ou no local  de
trabalho  e  os  deposita  em  contêineres  instalados  pela  Prefeitura.  Cada
endereço é chamado de Local de Entrega Voluntária (LEV). Estão implantados
82 conjuntos  de contêineres  para  recolhimento  de papel,  metal,  plástico  e
vidro, num total de 260 contêineres, dispostos nas nove regionais da cidade.

 A coleta seletiva porta a porta é realizada somente em 36 bairros da cidade,
sendo a sua maioria de classe média alta. Neste tipo de coleta, os materiais
recicláveis são separados pelos moradores e colocados no passeio para serem
coletados por um caminhão baú. Os materiais recolhidos são: papel, plástico,
vidro  e  metal,  podendo  ser  colocados  todos  no  mesmo  saco,  desde  que
devidamente higienizados. 

Apesar da importância deste serviço público, a autarquia vem sofrendo
um processo  de precarização e  terceirização  ao longo dos  últimos  anos,  e
atualmente mais de 80% da SLU está nas mãos de empreiteiras. Além desta
precarização,  nos  últimos  meses,  sob  o  argumento  da  crise  econômica
mundial, a varrição mudou de semanalmente para a cada 15 dias.

Drenagem e manejo de águas pluviais (águas das chuvas)

Belo Horizonte possui sérios problemas com enchentes e deslizamentos.
A canalização dos cursos d’água, a impermeabilização dos solos e a diminuição
das áreas verdes são os grandes responsáveis por esta realidade. Em Minas
Gerais,  foi  aprovada  a  Deliberação  Normativa  COPAM  n°  95/2006,  que
restringe  as  possibilidades  de  canalização  de  cursos  d’água,  no  entanto,
mesmo com a legislação vigente o município continua realizando a canalização
de diversos cursos d’água. Os argumentos geralmente são os mesmos como
aumentar as vias de transporte e os loteamentos. Essas medidas, entretanto,
ignoram as características naturais dos cursos d’água. O Ribeirão Arrudas, por
exemplo, além de ser canalizado, teve suas curvas transformadas em grandes
retas, o que aumenta a força e a velocidade das águas. Além do mais, este
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importante curso d’água ainda está sendo tampado para dar passagem aos
veículos da cidade.

 Em sua maioria, as áreas afetadas pelas enchentes e deslizamentos são
as periféricas e a classe trabalhadora é quem mais sofre com essa realidade.
Por causa da crise hídrica, os últimos dois anos as enchentes diminuíram, mas
os estragos registrados em 2014 foram imensos. Para contornar essa situação,
a  PBH está  construindo  bacias  de  detenção.  Essas  bacias  funcionam como
grandes  piscinas  que  acumulam  a  água  e  evitam  que  elas  provoquem
enchentes.  Para  vários  movimentos  ambientalistas  essas  medidas  são
paliativas  e  não  colaboram  com  a  construção  de  uma  cidade  realmente
sustentável.

2. Áreas verdes

Belo  Horizonte  possui  muitos  parques  urbanos.  Em sua  maioria  eles
foram  criados  à  pedido  da  própria  população.  Apesar  de  sua  importância,
muitos encontram-se abandonados e sem infraestruturas necessárias para seu
bom funcionamento como portaria, banheiros, orientação de uso, manutenção
das estruturas físicas e das áreas verdes (jardins), dentre outros. Os parques
urbanos são importantes porque são espaços de socialização das comunidades,
possibilitando  a  práticas  de  atividades  físicas  e  de  lazer.  Eles  também
contribuem com a qualidade do ar e com a infiltração das águas das chuvas.
Colaboram com a preservação da fauna, principalmente das aves e melhoram
a qualidade de vida da população local como um todo. 

Em Belo  Horizonte  o  debate  envolvendo áreas  verdes  são  polêmicas
porque os governos municipais apropriam destes espaços de acordo com os
seus interesses, desencadeando conflitos socioambientais, muitas vezes entre
a própria comunidade. Um exemplo refere-se às ocupações urbanas. A PBH
sempre  argumenta  que  algumas  ocupações  estão  localizadas  em áreas  de
preservação  ambiental,  próximas  à  cursos  d’água,  em  áreas  verdes
importantes para a biodiversidade da cidade.  No entanto,  quando é para a
especulação imobiliária, o discurso muda para o chamado interesse social. A
Mata  do  Planalto  talvez  seja  um dos  grandes  exemplos  desta  contradição.
Localizada no bairro Planalto,  a Mata do Planalto possui  uma área de 13,9
hectares e é um importante espaço verde da região norte de Belo Horizonte.
Com mais de 30 nascentes e uma riquíssima flora e fauna, a Mata do Planalto
está ameaçada de destruição pela PBH e pelas Construtoras Rossi, Direcional e
Petiolare que já conquistaram Licença Prévia para a especulação imobiliária. 
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Este  debate  é  importante  porque  algumas  ocupações  urbanas  estão
sendo acusadas de cometerem crimes ambientais, o que não é verdade. Crime
ambiental é a prefeitura conceder licenças para essas construtoras que visam
unicamente o lucro de seus empreendimentos. Este é mais um exemplo de
políticas que caminham na contramão de uma cidade realmente sustentável. A
especulação imobiliária não possibilita moradia de qualidade para a população
de baixa renda, reproduzindo apenas a lógica do sistema capitalista. 

Outra área verde de extrema importância para a cidade é a Serra do
Gandarela.  Apesar de localizar-se em outro  município,  esta  região colabora
com a recarda hídrica de Belo Horizonte.  De acordo com o Movimento em
Defesa  da  Serra  do  Gandarela,  este  é  o  mais  importante  manancial  que
abastece o Rio das Velhas, acima da captação de água da COPASA, em Bela
Fama. As águas desta serra servem aos municípios de Caeté, Barão de Cocais
e Santa Bárbara e outros mais populosos como João Monlevade e Ipatinga.
Além disso, é uma água de alta qualidade, que dispensa o tratamento prévio
ou passa apenas por simples desinfecção, o que pode garantir à população que
a consome um preço mais barato por seu uso. 

Assim defendemos:

Moradia

 Para resolver o deficit habitacional, o movimento Luta Popular,  filiado à
CSP-Conlutas,  faz  algumas  propostas  que  consideramos  corretas  e
defendemos, tais como:

 Dar a função de ser moradias populares a prédios, casarões e edificações
que se encontram inutilizadas por um período maior que 2 anos. Estes
imóveis  devem  ser  tomados  pelas  administrações  municipais  e
reformados  para  servirem  como  moradias  ou  espaços  públicos,  de
cultura,  educação  e  lazer.  Estes  imóveis  devem  ser  de  propriedade
pública, dos municípios ou estados, e serem destinados ao aluguel social,
por um preço justo, nunca superior a 1/3 da renda dos que necessitam;

 Suspender  imediatamente  todos  os  despejos  de  áreas  públicas
municipais  ocupadas  por  famílias  de  baixa  renda  com  finalidade  de
moradia. 

 Uma empresa municipal e estatal de obras pode garantir a construção
das  moradias  populares  que  faltarem,  a  baixo  custo,  garantindo
emprego,  qualidade  e  atacando  a  especulação  imobiliária;  além  de
garantir a universalização do saneamento básico, cujo deficit no Brasil,
um  país  tão  rico,  é  inexplicável,  uma  vergonha,  um  verdadeiro
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escândalo, sendo fonte de doenças, de mortalidade infantil e de enorme
desigualdade.

 Investimento  de 6% do PIB em moradia  para  solucionar  o  problema
habitacional do Brasil em 12 anos. Parte do orçamento federal deve ser
aplicado  diretamente  na  habitação.  Esta  deve  ser  tratada  como uma
questão  social.  De  acordo  com  estudo  da  Fundação  Getúlio  Vargas
(publicado  em 2010)  para  acabar  com o  deficit  habitacional  no  país
deveria se investir pelo 6% do PIB durante 10 anos, o que significaria
entregar 2 milhões de casas por ano durante 12 anos. 

 Aplicação de um percentual fixo do orçamento estadual durante 10 anos
em moradia tendo em vista zerar o deficit habitacional. 

 Além disso o dinheiro precisa ser destinado a construção de moradias de
acordo  com  a  necessidade  da  população  e  não  ao  interesse  das
construtoras. As 7 grandes construtoras tiveram lucros de R$ 3,5 bilhões
de reais em 2010, boa parte deles proveniente do Programa Minha Casa
Minha Vida. As mesmas que aparecem como principais financiadoras de
campanha tanto do PT, como do PSDB. 

 Criação de uma empresa pública de construção civil e implementação de
um plano de obras públicas para construção de moradias. 

 Controle  dos  preços  dos  aluguéis,  limitado  à  média  de  recomposição
salarial dos trabalhadores assalariados. 

 Desapropriação  compulsória  de  imóveis  fechados,  que  não  cumprem
papel  social  e  que  são  utilizados  para  especulação  imobiliária.  Aqui
falamos  das  grandes  empresas  e  de  pessoas  físicas  com  altos
rendimentos. Os trabalhadores que com muito e adquiriam ou herdaram
um segundo imóvel e usam o aluguel para complementar a renda não se
encaixam nesta situação. 

 Implementação de um banco de terras a partir das propriedades estatais
(tanto diretamente do Estado, quanto das Prefeituras) com impedimento
da venda ou concessão das  mesmas para a  iniciativa privada.  Sendo
obrigatoriamente destinadas a finalidade social, construção de moradias
ou aparelhos públicos de atendimento à comunidade. Complementação
do banco com desapropriação de terras em situação irregular e que não
cumprem seu papel social. 

 Regularização e urbanização das ocupações urbanas em parceria com as
prefeituras. 
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 Defesa junto às prefeituras de implementação de IPTU progressivo com
isenção de impostos de moradias com valores de até 180 mil reais e de
famílias que têm vencimentos de até 3 salários-mínimos. 

Abastecimento de águas

Não basta cobrar da população a diminuição do consumo residencial em
momentos de escassez hídrica, é necessário:

 Garantir  que  todos  os  bairros,  independente  de  sua  localização
geográfica,  tenham acesso  ao  abastecimento  público  das  águas,  sem
rodízio, racionamento ou aumento da tarifa.

 Que a COPASA seja 100% estatal.

 Desenvolver  políticas  públicas  sustentáveis  que  garantam  o
abastecimento  público  das  águas  em  Belo  Horizonte,  mesmo  em
períodos de estiagem hídrica.

 Incentivar  e  valorizar  inciativas  populares  que  visam  preservar  e
conservar as nascentes urbanas.

 Incentivar as captações das águas das chuvas.

 Exigir que as empresas privadas desenvolvam sistemas de recirculação
das águas e captação das águas das chuvas.

 Exigir que obras públicas e privadas favoreçam a infiltração das águas
para que haja recarga hídrica dos lençóis freáticos.

 Diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores, que a população
seja  imediatamente  informada sobre  a  possibilidade de uma crise  no
abastecimento público das águas.

 Cobrar  medidas  de  racionamento,  rodízio  e  tarifação  das  empresas
privadas e não da população.

 Desenvolver  programas de educação ambiental  que colaborem com a
emancipação  humana  e  não  somente  reproduza  uma  economia  de
consumo que afeta somente a classe trabalhadora mais pauperizada.

Esgotamento sanitário

 Que a COPASA realize a captação e o tratamento do esgoto sanitário de
todas as residências da cidade, independente de sua localização.

 Por uma COPASA 100% estatal.
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 Por uma política habitacional que apresente alternativas de moradia para
a população localizada em áreas de risco, para que esta população tenha
acesso ao tratamento do esgoto sanitário de qualidade.

 Acompanhamento  técnico  do  poder  público  nas  casas  que  possuem
fossas rudimentares ou fossas sépticas.

 Valorização  das  alternativas  populares  que  visam  realizar  tratamento
sanitário  independente  (fossa  de  bananeiro,  jardim  filtrante),  com
acompanhamento técnico do poder público.

 Investir  e  valorizar  as  produções  técnico-científicas  que  objetivam
avançar nos estudos do tratamento de esgotamento sanitário, sejam eles
tradicionais ou alternativos.

 Retirar 100% os esgotos sanitários lançados nas bacias hidrográficas dos
ribeirões Onça e Arrudas.

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 Por uma SLU 100% estatal.

 Pela primarização dos trabalhadores terceirizados que prestam serviço
para a SLU – PBH.

 Valorização  e  ampliação  da  coleta  seletiva  para  todos  os  bairros  da
cidade.

 Valorização  dos  trabalhadores  que  realizam  informalmente  a  coleta
seletiva nos bairros da cidade.

 Apoio e valorização dos carroceiros. 

Áreas verdes

 Em defesa da Serra do Gandarela.

 Em defesa da Mata do Planalto, contra a especulação imobiliária.

 Moradia pra quem precisa e não para as grandes empreiteiras.

 Investimento nas estruturas físicas dos parques municipais.

 Criação  de  novos  parques  municipais,  estações  ecológicas;  florestas
urbanas.

 Valorização e contratação de novos trabalhadores para todas as unidades
de conservação do município.
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7  -  SEGURANÇA  PÚBLICA  –  FIM  DA  PM  –  POLÍCIA  CIVIL
UNIFICADA ELEITA E CONTROLADA PELA COMUNIDADE

O Anuário  Brasileiro  de  Segurança  Pública  mostra  que,  de  cada  dez
mortes violentas evitáveis no mundo, uma ocorreu no nosso país . Há um perfil
dos  homicídios no Brasil.  As vítimas são especialmente os  homens negros,
jovens e pobres. Segundo estudo do IPEA, entre os chamados “não-negros”, a
cada  100  mil  habitantes  contabilizam-se  15,2  mortes.  Entre  os  negros,
conforme o mesmo parâmetro, esse número salta para 36 mortes. Por outro
lado, apenas 8% dos homicídios são investigados no país.

No entanto, a realidade está longe do “reino da impunidade”: em 2012,
o Brasil atingiu a maior população carcerária de sua história, 549.786 presos,
cujo crescimento ganhou impulso nos governos federais do PT. Desse total,
mais de 90% encontra-se em presídios. Desse modo, o país possui hoje a 4º
maior população carcerária do mundo. Os presos são em sua maioria jovens
entre  18  e  29  anos.  Praticamente  61%  são,  conforme  a  classificação  do
Anuário, negros e pardos e, 93,8%, homens.

A impunidade é  um “direito”  concedido  aos  ricos  e  brancos  – sejam
políticos,  empresários,  sejam  grandes  traficantes  de  drogas.  Aos  pretos  e
pobres,  resta  uma  pena  de  morte  informal  ou  as  barbáries  do  sistema
prisional.

O contingente policial brasileiro ultrapassa os 520 mil policiais, ou seja,
01 a cada 363 habitantes. Os dados dimensionam estatisticamente a crueza do
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dia a dia nas grandes cidades brasileiras, em que a polícia militar está sempre
pronta a atirar ou espancar primeiro e perguntar depois. Em Belo Horizonte
não  é  diferente.  Todos  os  anos  a  ONG  mexicana  Conselho  Cidadão  pela
Seguridade Social Pública e Justiça Penal divulga a relação das 50 cidades mais
violentas do mundo, baseado, principalmente, no índice de assassinatos e Belo
Horizonte figura em várias delas.

Por  outro  lado,  o  país  vive  uma conjuntura  de aumento  das  lutas  e
greves.  Os  governos,  a  Justiça  e  a  polícia,  no  entanto,  enfrentam  essas
mobilizações  com criminalização  e  repressão.  Em todo  o  país,  milhares  de
ativistas foram detidos e centenas estão sendo indiciados. É preciso dar um
basta nessa situação.

Mas, sempre que os de cima falam em Segurança Pública a gente sabe
que lá vem mais polícia reprimir e oprimir os pobres, negros, negras, LGBT ´s,
jovens e moradores das periferias, bairros e favelas. Isso acontece porque para
os governos dos patrões “segurança pública” é, na verdade, a repressão aos
trabalhadores, à juventude pobre e negra da periferia, às nossas lutas, para
controlar as nossas vidas e a nossa revolta.

Defendemos:

➔ Somos contra a  criminalização das lutas,  da pobreza e da negritude!
Lutar não é crime! Ser pobre não é crime! Ser negro não é crime!

➔ Para  haver  segurança,  primeiro  tem que  haver  emprego  e  condições
dignas de vida para todos e todas. 

➔ Como propõe o Movimento Luta Popular, 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 têm que ser retomados, tem
de ser alimentados com atividades, com vida, com dinâmica, com gente
circulando,  convivendo.  É  preciso  que  as  prefeituras  garantam
iluminação, acesso a wi-fi, infraestrutura de áudio e vídeo para todas as
praças  e  parques  (priorizando  os  localizados  nas  periferias)  e  que
fomente  a  realização permanente  de atividades  culturais,  de  esporte,
lazer  e  formação  inclusive  noturnas,  dando  a  estes  espaços  vida  e
fortalecendo experiências de socialização entre as pessoas. 

➔ É preciso ainda acabar com a PM, uma polícia militarizada, formada para
a  guerra  e  para  a  repressão  pura  e  simples  a  toda  revolta  social.
Defendemos  uma  Polícia  Civil  Unificada,  que  seja  radicalmente
democratizada, cujos delegados e chefes, além de concursados, sejam
eleitos  diretamente  pela  população  nas  comunidades  e  nos  bairros.
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Sabemos que nem o fim da PM ou a legalização das drogas é da alçada
do  município,  mas  uma  cidade  e  uma  prefeitura  que  levante  estas
bandeiras contribuirá para a luta pela conquista delas.

➔ Por fim, defendemos o controle da distribuição das drogas pelo Estado,
para acabar com o narcotráfico. 
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8 - CULTURA

As  políticas  públicas  de  cultura devem voltar-se  centralmente  para a
constituição  de  uma perspectiva  crítica  e  ativa  dos  indivíduos  no  processo
social, político e cultural enquanto protagonistas de transformações políticas,
sociais  e  culturais.  Também  precisam  ter  como  princípios  a  garantia  das
liberdades de expressão e a defesa da diversidade. 

Para isso, as políticas públicas de cultura precisam se articular com as
políticas  públicas  municipais  de  várias  áreas  (Educação,  Planejamento  e
Reforma Urbana, Esporte e Lazer, Patrimônio Histórico, Combate às Opressões
e Saúde), como também se apoiar exclusivamente nos recursos públicos, de
âmbito municipal, estadual e federal. 

São os trabalhadores protagonistas centrais dos processos culturais na
sociedade, que preservam e recriam continuadamente suas identidades sociais,
reinventam  modos  de  vida  e  existência,  como  também  suas  expressões
artístico culturais. De acordo com suas forças e conjunturas políticas resistiram
coletivamente com suas memórias e tradições de classe à massificação cultural
imposta pela indústria cultural e o os meios de comunicação de massa. Cabe
ao Governo Socialista dos trabalhadores possibilitar a dinâmica cultural,  por
meio do estímulo à criação, acesso e fruição às múltiplas expressões de arte e
da garantia da manutenção da cultura popular ameaçada pelo processo de
mercantilização da tradição.

As  prioridades  devem  ser  desenvolvidas  através  de  uma  secretaria
municipal  de cultura,  que deve substituir  a Fundação Municipal  de Cultura,
fruto  da  privatização  em  2005  da  antiga  secretaria.  É  preciso  haver
infraestrutura,  recursos  humanos  e  orçamentários  públicos  (estatais)  que
sejam orientadas por  ampla e permanente discussão nas várias  regiões do
município  através  de  Conselhos  Locais  de  Cultura.  Esses  conselhos  devem
realizar amplos debates sobre as demandas locais, mapear as condições locais
de produção e reprodução de arte e cultura, e definir os eixos prioritários na
região.

Diversidade cultural 

A garantia  da  reprodução  das  diferentes  manifestações  culturais  que
existem no interior  da cidade é de interesse prioritário  das comunidades e
famílias detentoras dos saberes necessários à manutenção de reprodução das
tradições.  Muitas  das  comunidades  tradicionais  se  veem  ameaçadas  pela
gentrificação e pelo fetichismo gerado pela indústria do entretenimento sobre
suas  tradições.  Na  sociedade  capitalista  as  famílias  e  comunidades  com
manifestações  culturais  tradicionais  sofrem  com  o  assédio  da  especulação
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imobiliária que tem o interesse na gentrificação (o que destrói  os locais de
reprodução  das  tradições)  e  da  indústria  do  entretenimento  (que  tem  o
interesse na fetichização e mercadorização das suas tradições culturais). Tais
comunidades não encontram apoio no Estado. É papel do governo socialista
dos  trabalhadores  das  as  garantias  de  manutenção  e  reprodução  das
manifestações  culturais,  defendendo  tais  comunidades  das  grandes
corporações econômicas.

Faz-se  necessário  um  projeto  de  garantias  estatais  das  condições
necessárias  aos  grupos  e  comunidades  para  a  sua  reprodução  cultural.  Os
indivíduos  e  grupos  sociais  devem ter  garantidas  as  condições  preservar  e
reproduzir  suas  expressões  culturais,  respeitando  a  sua  identidade  e  sua
participação na vida social mais ampla da cidade de forma laica. 

Planejamento participativo da política cultural do município 

Um dos  pontos  mais  importantes  para  o  nosso  projeto  é  ampliar  a
participação  popular  e  da  classe  trabalhadora,  potencializando  as  ações  e
incentivando outras desenvolvidas pela própria sociedade. 

Neste  sentido,  é  necessário  promover  o  mapeamento  dos  sítios  e
documentos referenciais da cultura, para que a partir daí se possa garantir a
instalação de equipamentos culturais (Centros de Cultura, Centros Culturais,
Centros de formação artística, ateliler, salas de cinema, laboratórios de cinema
e fotografia, bibliotecas, teatros, corais, orquestras, orquestras de percussão,
etc.), equipamentos de sociabilidade importante para as atividades em arte e
cultura  (praças  públicas,  quadras  públicas,  parques,  etc.)  e  Centros  de
Referência em proteção às tradições locais, comunitárias e populares.

Emprego e Renda 

É preciso que o poder público reconheça como funcionários públicos os
produtores  e  artistas  culturais  garantindo-lhes  a  remuneração  adequada,
condições  de  trabalho  como  espaço  e  instrumentos  de  trabalho  adequado
(equipamentos  culturais)  e  direitos  trabalhistas  assim  como  os  demais
trabalhadores. 

A  grande  maioria  dos  produtores  culturais  e  artistas  vivem  sem
nenhuma garantia de renda e trabalho, necessitando de vender seu trabalho
sujeitando a arte e a cultura aos interesses do mercado de entretenimento, ou
vivem pulando de projeto em projeto sem conseguir dar continuidade a um
determinado  trabalho  criativo.  A  edificação  de  equipamentos  públicos
garantindo as condições de trabalho e o assalariamento dos profissionais via
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Secretaria de Cultura do Município, garantirá a verdadeira liberdade artística e
maior fomento á produção de arte e bens culturais. 

A política da PBH com a cultura

A política para a cultura desenvolvida pelos governos à frente da PBH
demonstrou  uma concepção  antipopular  no  trato  com a  cultura  da  cidade,
reduzindo os investimentos no setor, não dando abertura projetos de origem
popular, bem como não valorizando aqueles oriundos do povo da periferia; o
governo Lacerda/PT inovou ainda mais na intensificação da repressão àqueles
que ocupam o espaço público: cercou praças e proibiu a sua utilização para
eventos artísticos e culturais; reprimiu (e reprime) manifestações espontâneas
da população que ocupam os espaços públicos de BH; reprimiu artesãos e até
os moradores de rua sofreram com essa política higienista e truculenta. Tudo
isso em função de uma concepção empresarial que só beneficia os grandes
produtores culturais e a grande mídia.

Apesar  de  toda  essa  ofensiva  que  o  governo  Lacerda  tem  dado
continuidade, há um processo de resistência através da ocupação dos espaços
públicos como “Praia da Estação”, e o “Duelo de MC’s” em baixo do viaduto
Santa Tereza, dentre outros. Acreditamos que a cultura tem que ser política de
Estado, neste sentido apresentamos as seguintes propostas:

Defendemos:

 Criação de conselhos regionais de cultura e um conselho municipal.

 Criação  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  extinção  da  Fundação
Municipal de Cultura.

 Fim da Lei de Incentivo Fiscal que beneficia o mercado empresarial em
detrimento  das  iniciativas  populares  e/ou  públicas;  relocalização  dos
recursos  destinados  à  Lei  de  Incentivo  para  o  Fundo  Municipal  de
Cultura, garantindo assim o financiamento público dos projetos artísticos
e culturais. 

 Aumento dos recursos financeiros para a área cultural para 2%.

 Identificação  das  expressões  e  movimentos  culturais  na  cidade,
cadastramento destes movimentos, a fim de garantir  a construção de
equipamentos culturais necessários para garantir todas as condições de
trabalho e o  assalariamento dos  profissionais  com todas  as  garantias
trabalhistas.
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 Construção  dos  centros  de  referência  em  defesa  das  manifestações
culturais  de  tradição  contra  a  gentrificação  e  mercantilização  das
tradições culturais.

 Preservação e respeito aos artistas e artesãos de rua. 

 Garantir que os programas de fomento à produção cultural priorizem a
expressão popular negra, indígena, quilombola, periférica e de bairros
operários a exemplo dos diversos grupos ligados ao Movimento Hip Hop
na capital.
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9 -  COMBATE AO RACISMO,  AO MACHISMO,  Á LGBTFOBIA,  Á
XENOFOBIA E Á EXPLORAÇÃO.

A luta contra o machismo e todos os tipos de opressões faz parte da luta
por uma nova sociedade. É necessário que os governos municipais tenham
políticas concretas para a mudança na vida das mulheres trabalhadoras, já que
o machismo as ataca seja na educação, na saúde, nas relações pessoais e de
emprego. Apesar de uma certa ilusão de que as mulheres estão emancipadas o
que se vê na realidade é que as mulheres continuam ganhando salário menor
que o dos homens ocupando o mesmo cargo, sofrem violências cotidianas pelo
fato  de  serem  mulheres  e  sofrem  a  combinação  do  machismo  junto  a
exploração. 

Sabemos  que  as  eleições  não  resolvem  os  problemas  da  classe
trabalhadora mas não podemos deixar de colocar esse assunto como central
em nossas  discussões  e  nas  nossas  propostas  para  a  cidade.  Nesse  texto
apresentamos  pontos  que  vão  ser  defendidos  por  nossos  candidatos  e
candidatas.

Emprego e Educação

O machismo é expresso nas ocupações e no mercado de trabalho. As
mulheres apresentam mais desvantagens na forma de inserção no mercado, na
segregação  ocupacional  e  nos  rendimentos  médios.  Segundo  o  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro trimestre de 2016,
haviam 5,638 milhões de trabalhadoras desempregadas, com idade entre 25 e
39 anos majoritariamente, além de um alto índice de desemprego entre 18 e
24 anos. Em Minas Gerais eram 606 mil (50,3%) mulheres sem emprego e na
Grande BH havia 194 mil (51,3%) desempregadas. Além do desemprego, as
mulheres vivem a diferença salarial exercendo o mesmo cargo que os homens.

A dupla jornada de trabalho afeta diariamente as mulheres, o trabalho
doméstico  junto  a  um ou dois  empregos  as  sobrecarregam.  A  redução  da
jornada diária para 36 horas semanais, sem a redução de salário, o combate a
precarização do trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público,
são necessidades para melhorar a vida dos trabalhadores e especialmente das
mulheres.  A  Reforma  da  Previdência  ataca  o  direito  dos  trabalhadores  e
principalmente  das  mulheres,  já  que a  proposta  de igualdade da  idade de
aposentadoria  não  leva  em  consideração  essa  mesma  dupla  jornada  de
trabalho. É necessário que exista uma luta contra essa Reforma e todos os
ataques à classe, além de uma garantia de previdência às donas de casas, já
que muitas vezes seu trabalho não é reconhecido. 
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O  tema  da  educação  atinge  diretamente  as  mulheres  da  cidade.  O
cuidado com os filhos, em geral, é colocado sobre as mães e o cuidado dos
mesmos  deve  ser  também  responsabilização  do  Estado.  O  Estado  precisa
garantir, além de Educação, a segurança e a saúde das crianças para que as
mães possam trabalhar e se desenvolverem profissionalmente. As mães são as
mais cobradas por garantir a educação para as crianças e adolescentes, seja
para consegue a matrícula em uma escola quanto na educação em si, já que a
maioria dos profissionais da educação são mulheres. Existem 127 UMEIS em
Belo Horizonte, um número que não atende a demanda das crianças de 0 a 5
anos e muitas vezes, as mães têm que gastar parte de seu salário com creches
particulares. 

Todos esses elementos atingem ainda mais as mulheres negras, já que
as mesmas ainda sofrem com os empregos mais  precarizados, recebem os
menores salários e possuem menor índice de escolaridade. Em momentos de
crise,  as  negras  são  o  setor  entre  as  mulheres  que  se  encontram  mais
desempregadas ou em empregos altamente rotativos.

Violência

A cada 4 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência em Minas
Gerais. Por hora, o número chega a 15. Por dia, são 353 agressões. Os dados –
referentes  a  2015  e  divulgados  ontem  –  fazem  parte  do  Diagnóstico  de
Violência Doméstica e Familiar nas Regiões Integradas de Segurança Pública,
elaborado pelo Centro Integrado de Informações de Defesa Social (Cinds) da
Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds).Em números absolutos, a Região
Integrada  de  Segurança  Pública  1  (Risp1),  formada  exclusivamente  pelo
município de Belo Horizonte, lidera a violência doméstica e familiar contra a
mulher em Minas Gerais. A capital respondeu por 13% dos registros em 2013,
12% em 2014 e novamente 12% no primeiro semestre de 2015.

A violência contra mulher em Belo Horizonte é alarmante. As violências
físicas  (homicídio,  agressões  e  estupros),  psicológicas  (ameaça,
constrangimento, sequestro e cárcere privado) são exemplos de agressividades
cometidas contra as mulheres cotidianamente. Na capital, houve o registro de
15.136 em 2015, mas sabe-se que muitos casos ainda não são notificados,
aumentando mais esses números. A maioria das vítimas são negras, com idade
entre 25 e 44 anos de idade. A maioria dos agressores são companheiros ou
cônjuges  e  ex-companheiros  e  ex-cônjuges,  não  descartando  familiares  e
parentes. 

Segundo o Centro Integrado de Informações de Defesa Social do Estado
de Minas Gerais, a taxa de violência doméstica e familiar foi de 291,61 por 100
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mil habitantes, em 2015. A violência atinge principalmente mulheres na faixa
etária de 25 a 34 anos (30%), e de 35 a 44 anos (23%). Vítimas de 18 a 24
anos de idade são 20% do total.

Belo Horizonte integra a Rede Estadual  de Enfrentamento à Violência
Contra  a  Mulher  com  Benvinda  -  Centro  de  Apoio  à  Mulher  –  Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Casa Abrigo Sempre Viva, Centro Risoleta Neves
de Atendimento à Mulher de Minas Gerais e uma delegacia especializada em
violência contra a mulher, além do recente conquistado Centro de Referência
Tina Martins. Segundo a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência
Doméstica e Familiar (Comsiv) do TJMG, existem em 2016, 25 mil processos
de  violência  à  mulher  que  não  são  resolvidos.  Além  disso,  as  medidas
protetivas, que teoricamente são concedidas em até 48h não são eficazes, já
que existem apenas 8 oficiais de justiça para comunicar os agressores. 

Direitos Reprodutivos, Sexualidade e Aborto

O aborto é a quinta maior causa de mortalidade materna, decorrente da
não legalização. O número de mulheres que morrem vítimas de aborto ilegal
chega a mais de 200 mil por ano no país. Em BH, o número de internações em
virtude de complicações, chegou a 14 mil no ano de 2014.

O  aborto  também  é  um  problema  de  saúde  pública,  que  atinge
principalmente  as  mulheres  trabalhadoras,  pois  são  as  que  não  possuem
dinheiro e acesso às clínicas particulares e acabam fazendo o aborto em casa,
sem nenhuma segurança ou acompanhamento. O aborto legal  (em caso de
estupro, feto anencéfalo, ou situação que coloque a vida da mãe em risco)
sofreu uma ameaça de retrocesso com a Portaria 473/14, que não permite o
aborto  nem  nos  casos  citados.  É  preciso  que  BH,  que  hoje  possui  cinco
hospitais q realizam aborto legal (Maternidade Odete Valadares, Hospital das
Clínicas, Odilon Behrens, Julia Kubitschek e Santa Casa) aumente o número
desses locais, além de ampliar informações as mulheres sobre esse direito.

Além  disso,  é  preciso  que  haja  políticas  públicas  de  acolhimento  a
mulher  que  deseja  fazer  aborto,  com orientação  psicológica  e  social,  sem
criminalização, a fim de reduzir a mortalidade de mulheres, em grande parte
trabalhadoras e pobres. A campanha Anticoncepcionais para nao engravidar,
aborto legal  e seguro para não morrer,  deve ser colocada nas Unidades de
Saúde e discutida com a população.

A  assistência  familiar  deveria  ser  garantida  pelo  SUS aos  homens  e
mulheres  que  queiram  ter  filhos.  Porém,  a  responsabilidade  acaba  sendo
exclusivamente  das  mulheres,  essa  política,  e  o  mal  funcionamento  dela,
impactam  exclusivamente  as  mulheres,  e  principalmente  as  mulheres
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trabalhadoras  que  são  quem  depende  do  sistema  de  saúde  pública.  Na
sociedade em que vivemos, a sexualidade das mulheres é tratada quase como
um tabu, seja por questões morais, familiares e religiosas. Reflexo disso se dá
principalmente  nas  mulheres  jovens,  que  não  se  sentem  a  vontade  para
procurar  um  médico,  ou  adotar  um  método  contraceptivo,  o  que  acaba
resultado  em  gravidez  ou  na  contração  de  doenças  sexualmente
transmissíveis.

Mulheres bi, lésbicas, trans e travestis

O capitalismo utiliza as opressões para explorar ainda mais os setores da
classe trabalhadora. Desta forma, o racismo, o machismo e a homofobia, além
de dividir a classe, são instrumentalizados para aumentar os lucros do capital,
além de significar, para esses setores, uma brutal violência diária por parte da
polícia.

Assim, a luta das mulheres bissexuais, lésbicas, transexuais e travestis
pela livre manifestação de sua orientação sexual ou identidade de gênero fazer
parte de nosso programa. O Brasil é o país que mais assedia e mata população
LBGT.  Para  uma  grande  camada  de  mulheres  em  muitas  das  vezes  a
prostituição é tida como uma das únicas formas de sobreviver. A ampliação de
uma saúde específica para as mesmas, que saia do papel e que leve em conta
suas  especificidades  deve  ser  uma  batalha  no  Movimento  de  Saúde  e  de
Mulheres. 

As  variadas  identidades  de  gênero  e  orientações  sexuais,  deve fazer
parte dos programas escolares e serem discutidos de forma laica de modo a
reduzir a opressão. Nesse sentido, somos contra os projetos que visam retirar
a discussão de gênero do plano municipal de educação de Belo Horizonte.

Combate ao racismo

Um partido revolucionário tem o dever de apresentar um programa de
combate ao racismo nas eleições.  Foi  através da escravidão de africanas e
africanos que o capitalismo se estabeleceu e é através da superexploração de
afrodescendentes que os capitalistas também se mantém no poder. Tanto a
escravidão, que ainda hoje, no século XXI existe, quanto a superexploração de
negros e negras são sustentados pela ideologia do racismo. O racismo tem a
função de dividir a classe trabalhadora, fazendo com que negros e não negros
não se unam para contra a burguesia para por abaixo seus privilégios.

O Brasil é de maioria negra e Belo Horizonte não foge a regra. De acordo
com o IBGE a região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) apresenta por
volta de 63 % de sua população trabalhadora de negras e negros. Assim é
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notório  que  exista  a  desigualdade  racial  em  diversos  aspectos  da  vida
trabalhadora.  Em  Belo  Horizonte  a  aliança  entre  PT  e  PSDB  deu  origem
governo de Márcio Lacerda (PSB), governo que privatizou boa parte da cidade,
num processo de higienização social racista.

Segundo o IBGE a RMBH tem cerca de 430 mil habitantes moradores em
aglomerados e favelas. Já Belo Horizonte apresenta 306 mil habitantes, sendo
92 % de negros e negras. As favelas com mais residentes em BH são a Cabana
do Pai Tomás (Região Oeste), com 17.218, o Conjunto Taquaril (Leste), com
14.977, e Alto Vera Cruz (Leste), com 14.050 habitantes. Para conseguir estas
informações,  o  IBGE  analisou  as  áreas  isoladamente.  Caso  contrário,  o
Aglomerado da Serra,  composto por sete comunidades,  seria a maior,  com
38.225 habitantes. 

A  maioria  destes  trabalhadores  periféricos  (51%)  ganham  até  dois
salários  mínimo  e  34  % dos  trabalhadores  não  possuem renda.  A  grande
maioria  destes  trabalhadores  e  trabalhadoras  tem  até  8  anos  de  estudo
também. Ao contrário quando observamos bairros como Savassi, Funcionários,
Lourdes,  Belvedere,  Carmo,  Sion,  Santo  Antônio,  entre  outros,  os  brancos
representam cerca de 90% dos residentes. Os moradores destas regiões tem
rendimentos de 10 à 20 salários mínimo ou mais e apresentam escolaridade de
11 à 14 anos (ensino superior completo). 

Contudo, o levantamento do economista e demógrafo Eduardo Rios Neto
revela que existem negros e negras que, apesar de terem condições de morar
em regiões de classe media alta, optam por viver em áreas onde o padrão de
renda é inferior. O mesmo se observa entre a população com mais de 11 anos
de estudo. Os dados demonstram como o racismo segrega mesmo diante de
condições  econômicas  que  possibilitam  a  moradia  em  regiões  com  mais
infraestrutura. 

Outro aspecto que embranquece ainda mais a cidade de Belo Horizonte é
a especulação imobiliária provocada por construtoras como  Rossi, Direcional,
Novolar  e  Petiolare  que  tentam  expulsar  de  Belo  Horizonte  comunidades
Quilombolas como o Quilombo dos Luízes, Ocupações Urbanas como Camilo
Torres,  Dandara,  Izidora  e  outras.  Além  disso  Belo  Horizonte  a  recessão
econômica  tem  criado  novos  moradores  de  rua.  Em  censo  realizado  pela
Prefeitura de Belo Horizonte em 2013 foram identificados por volta de 2000
moradores de rua. No que tange à distribuição da população em situação de
rua por raça/cor, destaca-se que 79,5% dos entrevistados se declaram pardos
(45,7%) ou pretos (33,8%) e apenas 18,1% brancos. A higienização das ruas
deu o tom do governo Lacerda desde seu início em 2009. Foram constantes as
perseguições aos moradores de rua e transeuntes na cidade. 
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Em 2016,  devido ao acirramento da crise econômica,  é perceptível  o
aumento de moradores de rua. E o que vemos é a falta de condições dos
poucos  abrigos  que existem.  Os abrigos  existentes  abrigam cerca  de 1000
pessoas,  o  que  demonstra  o  defict  de  50%.  A  falta  de  condições  como
precaridade sanitária, pessoas doentes com risco de contaminação, infestações
de percevejo, violência e confisco de bens de quem vive nas calçadas faz com
que faz com que haja uma ociosidade dos albergues.  É mais uma face do
governo racista de Márcio Lacerda que não dá condições aos trabalhadores em
situação de rua.

Desemprego

A crise econômica ganha contornos terríveis neste ano de 2016 para a
população negra de Belo Horizonte. Nas crises do capitalismo os setores mais
precários pagam a conta dos ricos. Segundo dados da Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED) de 2013, 70.6% das mulheres negras que trabalham nas
regiões metropolitanas de Belo Horizonte e outras capitais estão nos setores de
serviços, na sua enorme maioria já como terceirizadas. As mulheres negras
são responsáveis pela maior parte da renda das famílias. Nos momentos de
crise essas chefes de família são as primeiras a perder o emprego. 

Pesquisas  do  DIEESE mostram que ao  final  do  primeiro  mandato  de
Márcio  Lacerda  em 2012,  negros  representavam 63% dos  desempregados,
sendo que a taxa de desemprego das mulheres negras era maior do que a taxa
de  homens  negros  e  mulheres  brancas.  O  desemprego  hoje  no  país  bate
recordes. Temos cerca de 11 milhões de desempregados e Belo Horizonte a
taxa  de  desemprego  em  fevereiro  de  2016  foi  de  7,2%,  taxa  comparada
apenas ao mesmo período em 2008. 

Márcio Lacerda com sua política de gastos com os serviços públicos, tem
demitido os trabalhadores das escolas municipais, UMEIs e postos de saúde
sucateando ainda mais o atendimento à população trabalhadora. São vigias
noturnos,  porteiros  e  monitores  da  escola  integrada,  trabalhadores  e
trabalhadoras negras, demonstrando mais uma vez a política da casa grande.
O prefeito, na tentativa de mascarar sua política racista, sancionou a política
de  cotas  raciais  no  serviço  público  reservando  o  percentual  de  20%.  Este
percentual  demonstra  a  formalidade  no  combate  ao  racismo uma vez  que
negros e negras são maioria na cidade.

Além do  desemprego  um  outro  fator  que  demonstra  o  racismo  é  a
disparidade entre os  rendimentos  de negros  e  brancos  bem como a maior
jornada de trabalho. Os negros ocupados trabalharam cerca de 1 hora a mais
que os não negros. No total metropolitano percebemos que no comércio se
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praticam as maiores jornadas de trabalho, 46 horas por semana, e os homens
negros chegam a fazer 47 horas semanais nesta ocupação. Em Belo Horizonte,
trabalhadores negros ganham em média 60,8% do que um trabalhador branco
obtém  de  rendimentos.  As  mulheres  negras  em  média  ganham  40%  dos
valores de um homem branco. Diante do quadro de desemprego e disparidade
salarial  provocados  pelo  racismo,  muitos  jovens  pertencentes  às  famílias
chefiadas por homens e mulheres negras são obrigados a trabalhar para ajudar
na sobrevivência.

Juventude negra

A juventude negra está sendo assassinada e tem baixas expectativas de
ascensão social. No Brasil em 2014, para cada não negro que sofreu homicídio,
2,4 indivíduos negros foram mortos. Quando se fala da juventude negra esse
índice aumenta com a vitimização de 2,7 vezes mais negros que brancos. Belo
Horizonte ocupa a 13ª posição no assassinato de jovens de 16 e 17 anos. A
taxa de homicídios de jovens negros com faixa etária de 15 à 29 anos em Belo
Horizonte no ano de 2013 foi de 98 mortes por 100 mil habitantes. Jovens
negros 21 anos de idade tem 147% a mais de chances de serem assassinados
(Mapa da Violência 2015). 

Geralmente  as  vítimas  são  homens  com  até  7  anos  de  estudo.  As
chances de um indivíduo com até 7 anos de estudo sofrer homicídio no Brasil
são 15,9 vezes maiores do que as de alguém que ingressou no ensino superior,
o  que  demonstra  que  a  educação  é  um  verdadeiro  escudo  contra  os
homicídios. Neste sentido vemos a importância da luta pelo investimento na
educação. 

Existe  uma  disparidade  entre  negros  e  brancos  quando  falamos  do
acesso à educação. Em 2013, 40,7% dos negros de 18 a 24 estavam no ensino
superior.  Já  entre  o  grupo  de  brancos  da  mesma  idade,  69,4%  estavam
matriculados  em  cursos  de  graduação.  Nos  níveis  do  ensino  básico,  a
desigualdade  racial  persiste.  Em 2013,  a  porcentagem de  pretos  e  pardos
nessa faixa etária que estavam matriculados no ensino médio foi de 43,4%.
Entre os jovens brancos, o número cai para 22,4%. No ensino fundamental,
8,8% dos pretos e pardos de 18 a 24 ainda cursavam alguma das nove séries,
enquanto o número de brancos da mesma idade nessa situação foi de 2,9%
(IBGE).

Além  da  disparidade  escolar  entre  negros  e  brancos,  é  necessário
melhorar a educação pública. As leis 10.639 e 11.645 que incluem no currículo
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-
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brasileira  e história  e  cultura  dos  povos  indígenas,  não  passam  de
formalidades. A realidade em Belo Horizonte é a não aplicação curricular, a não
formação dos docentes e a folclorização da cultura afrodescendente e nativa
brasileira. Entender nossa história é fazer com que as pessoas lutem contra o
mito da democracia racial. Uma ideologia cunhada pelas elites que faz com que
negros não se identifiquem como negros e desta forma lutem enquanto classe
trabalhadora.

Defendemos

➔ O combate a toda forma de opressão. Pela aplicação e ampliação da Lei
Maria da Penha, o fim do genocídio da juventude negra, regularização das
terras quilombolas, garantia de direitos, papéis e fim do preconceito contra
imigrantes haitianos, bolivianos, cubanos e outros e pela criminalização da
homofobia.

➔ Uma política  de  criação  de  empregos  na  cidade  que  leve  em conta  as
desigualdades oriundas das opressões conjugada com uma legislação que
proíba a desigualdade salarial entre homens e mulheres. 

➔ Uma política de valorização salarial para as mulheres negras que as coloque
em pé de igualdade no mercado de trabalho. 

➔ Lavanderias  e  restaurantes  públicos  para  que o  trabalho  doméstico  seja
garantido pela cidade e não necessariamente pelas mulheres. 

➔ Políticas  públicas  reais  de  combate  a  violência  à  mulher.  A  aplicação  e
ampliação da Lei Maria da Penha, com mais construções de Casas Abrigo,
delegacias  especializadas  em  violência  à  mulher,  Centros  Integrados  de
Atendimento  à  Mulher  para  atendimento  social,  psicológico,  médico  e
jurídico à mulher vítima de violência. 

➔ Preparação mais qualificada dos órgãos de segurança para atendimento à
mulher violentada. 

➔ Ampliação da capacidade de atendimento da capital e julgamento dos casos
de violência pelo Poder Judiciário. 

➔ Contraceptivos gratuitos nas Unidades Básicas de Saúde como DIU, pílula
anticoncepcional,  pílula do dia seguinte, camisinha feminina e masculina,
sem burocracia.

➔ Educação sexual nas escolas, de forma laica, e que auxilie as mulheres a
compreenderem seu corpo e sua sexualidade. 
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➔ Direito à ligadura de trompas realizada pelo SUS, a qualquer mulher que
deseje realizá-lo, independente de autorização do parceiro.

➔ Ampliação das UMEIS.

➔ Creches  públicas  e  gratuitas,  inclusive  noturnas,  para  que  as  mães
trabalhadoras possam, muitas vezes, estudar.

➔ Política escolar de discussão de gênero, orientação sexual e identidade de
gênero para o combate ao machismo e a LGBTfobia.

➔ A construção de Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais
Centros Especializados de saúde LGBT.

➔ Ter  nas  ementas  dos  cursos  universitários  das  áreas  da  saúde matérias
específicas sobre as temáticas LGBTs e saúde. 

➔ Legalização  e  descriminalização  do  aborto.  Anticoncepcionais  para  não
engravidar e aborto legal e seguro para não morrer.

➔ Salário igual para trabalho igual entre negros e brancos, homens e mulheres, contra a
perda de direitos sociais e trabalhistas; lutar pelo tratamento isonômico para todos os
trabalhadores,  assegurando  aos  povos  e  comunidades  tradicionais  como  ciganos,
índios e quilombolas um ambiente de trabalho adequado;

➔ Lutar contra o genocídio da juventude negra; 

➔ Lutar pela desmilitarização da PM;

➔ Lutar pelo fim dos autos de resistência;

➔ Lutar contra a redução da maioridade penal;

➔ Lutar pela legalização de todas as drogas e pela produção e controle do estado;

➔ A titulação das terras quilombolas e indígenas;

➔ Moradia digna para os trabalhadores;

➔ Contra a criminalização dos movimentos sociais;

➔ Lutar pela promoção de medidas reparatórias e ações afirmativas que estejam em
consonância com a população negra de Belo Horizonte;

➔ Lutar pela real implementação das leis 10.639 e 11.645;
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10 – TROCAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) POR
UMA LEI DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para que fique claro o tema a ser desenvolvido nesse item do programa
é necessário alguns esclarecimentos prévios sobre a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com o objetivo de privilegiar o
pagamento da dívida pública em detrimento de áreas como saúde, educação e
os demais serviços públicos. Foi instituída em todo lugar a partir do governo
FHC, como exigência dos EUA e do Banco Mundial.

É uma lei que impõe como prioridade do país e das cidades, colocar toda
sua arrecadação ao serviço de pagar a dívida aos banqueiros. Como pagamos
os maiores juros do mundo, juros de agiota, pagamos já várias vezes esta
dívida,  que,  no  entanto,  nunca  diminui,  só  cresce.  Transferimos  para  os
banqueiros a maior parte do dinheiro que deveria ir para a educação, a saúde,
o saneamento básico, a preservação do meio ambiente, o lazer, a cultura.

No caso da receita do município for menor que o previsto, o governo não
pode fazer investimentos, a não ser os de caráter obrigatório, constitucional. É
justamente por se aproximar desse limite imposto pela Lei de Responsabilidade
fiscal que vários municípios estão, legalmente, impedidos de aplicar de modo
significativo investimentos em áreas essenciais. 

Em nome de uma suposta responsabilidade fiscal,  impõe-se barreiras
absolutas que impedem o aumento de investimentos em pessoas até um certo
limite.  Esta  lei  incorporou  e  aprofundou a  chamada  Lei  Camata,  de  1999,
estabelecendo o limite de 60% da receita com funcionários para Estados e
municípios. 

Nesse quadro, o pagamento da dívida é mais importante que os outros
gastos. No gráfico indicamos o montante destinado aos gastos com pessoal.
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Podemos observar que ao longo dos últimos 5 anos o gasto com pessoal
esteve sempre abaixo de 45% da receita corrente líquida. A média do período
de 2011 a 2015 foi de 43,28%. 

Para  se  ter  uma  ideia,  indicamos  no  gráfico  abaixo,  os  recursos
disponíveis, em conformidade com a LRF, para serem gastos com os servidores
públicos, mas que não foram usados pela prefeitura de Belo Horizonte.

Os números são alarmantes. Os recursos disponíveis não utilizados no
gasto com pessoal, segundo o limite estipulado pela LRF, totalizam mais de 5
bilhões e meio de reais nos últimos 5 anos. Em todos os anos analisados, sem
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nenhuma exceção, este valor foi superior a 1 bilhão de reais. Sendo que em
2015 essa “folga” no orçamento foi a mais considerável de todas, atingindo
cerca de 1,2 bilhões de reais.

Defendemos:

➔ Um  amplo  movimento  na  cidade  que  vise  acabar  com  a  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  e  criar  uma  Lei  de  Responsabilidade  Social.  A
prioridade de um governo não pode ser um punhado de banqueiros bilionários.
A prioridade tem que ser os trabalhadores e maioria do povo.
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11 - NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA AOS BANQUEIROS

A  dívida  que  os  municípios  pagam  à  União  para  ser  remetida  aos
banqueiros já foi paga e penaliza o povo pobre e a classe trabalhadora. Além
disso, a maioria dela é composta de juros sobre juros ou gastos pouco claros.
É um verdadeiro roubo legalizado.

Aliás, os pequenos proprietários ou as dívidas que tem a prefeitura com
pequenos prestadores de serviços em geral demoram a ser recebidas ou não
são pagas, mas os banqueiros são pagos em dia e antecipado. Vejamos abaixo
o valor bruto da Dívida Pública em relação ao PIB Nacional.

Esses dados podem ser melhores vizualizados em termos percentuais.
Indicamos abaixo o percentual da Dívida Pública em relação ao PIB. 
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Como  se  vê,  a  Dívida  Pública  não  para  de  crescer.  Terminou  2015
ocupando 66,52% do PIB nacional. Somente em 2015 a dívida cresceu em
termos  absolutos  quase 700 bilhões  de reais.  E  esse  movimento  continua.
Passados  6  meses,  em  junho  de  2016,  conforme  nos  informa  os  boletins
periódicos do Banco Central, a dívida já atinge o valor de 4,1 trilhões de reais.

Evidentemente, esse quadro interfere diretamente no orçamento geral
da União, cuja prioridade não é nem atender as demandas dos municípios e
tampouco  dos  Estados  da  federação  ou  qualquer  investimento  de  caráter
social,  mas  atender  o  capital  financeiro  e  os  acionistas  da  dívida  pública
Brasileira. Como podemos ver no gráfico abaixo, os juros e amortizações da
dívida  consomem mais  de  45% do,  segundo  o  orçamento  geral  da  União
previsto para 2016. Os gastos com Pessoal e Encargos sociais, por seu turno,
são inferiores a 10% desse orçamento.

Defendemos:

➔ Um  amplo  movimento  na  cidade  que  vise  a  suspensão  imediata  do
pagamento da dívida aos banqueiros uma auditoria, que, inclusive, possa
apontar desvios e corrupção e fazer ressarcir e colocar na cadeia quem os
praticou. 
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12 - IPTU FORTEMENTE PROGRESSIVO

O IPTU progressivo é uma forma de aplicação do imposto que cobra de
forma diferente imóveis que são diferentes. Quem é milionário ou dono de
fábricas e grandes estabelecimentos comerciais devem pagar mais imposto e
não serem isentos de pagamento como em geral fazem os governos. 

 Dação em Pagamento é uma proposta do Movimento Luta Popular que
também  defendemos.  É  um  instrumento  que  existe,  mas  não  é  utilizado
porque  os  prefeitos  não  têm,  em  geral,  coragem  de  enfrentar  os
especuladores. Como funciona? Se um dono de imóvel deve IPTU, a prefeitura
pode  cobrar  esse  imposto  pegando  para  ela  um  pedaço  desses  mesmos
imóveis que seja correspondente ao valor da dívida. 

Defendemos:

➔ Imóveis  residenciais  de  famílias  que  recebem  até  1  salário-mínimo
devem ser isentos de cobrança. Imóveis comerciais devem pagar mais
que imóveis residenciais. 

➔ A proposta do Movimento Luta Popular. Que seja aplicado o instrumento
“doação em pagamento” em todos os imóveis com dívidas e que estes
imóveis possam vir a compor um banco de terras públicas e a lista das
edificações que serão transformadas em moradias populares estatais ou
outras necessidades públicas.
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13 - NÃO ÀS PRIVATIZAÇÕES. PETROBRAS 100% ESTATAL. FIM
DA CORRUPÇÃO

O governo FHC teve a marca do processo de desnacionalização e entrega
do patrimônio nacional  ao capital  privado e estrangeiro.  Entregou entregou
empresas até então verdadeiros símbolos nacionais, como a Vale do Rio Doce,
vendida por R$ 3, 3 bilhões em 1997, ou seja, um valor bem menor do que os
lucros anuais  obtidos pela mineradora.  Lula e Dilma seguiram privatizando.
Temer, governadores e prefeitos também continuam entregando o patrimônio
público  a  preço  de  banana  para  multinacionais,  bancos  internacionais  e
corruptos. 

Em sentido parecido, o governo Dilma iniciou a privatização do Pré-Sal,
entregando o mega campo de Libra a preço de banana às multinacionais do
petróleo. Temer continua e aprofunda esse processo. A desnacionalização do
petróleo  brasileiro  se  dá  acompanhado  do  processo  de  privatização  da
Petrobras.

Defendemos:

➔ A  construção  de  um grande  movimento  na  cidade  articulado  a  nível
nacional, que defenda e lute pela: a) anulação de todas as privatizações
realizadas  durante os  governos  neoliberais;  b)  a  reestatização dessas
empresas, sem indenização e sob o controle dos trabalhadores, para que
possam servir aos interesses do país e da grande maioria da população;
c)  a anulação do leilão do Pré-Sal e de todos os campos entregues às
multinacionais  e  por  uma Petrobras  100% estatal  e  sob controle  dos
trabalhadores.

Corrupção

A corrupção está no DNA do capitalismo. Ela nasce antes mesmo das
eleições, quando as grandes empresas, bancos e empreiteiras pagam milhões
para as campanhas de seus candidatos. Uma vez eleitos, eles beneficiam essas
mesmas empresas. Mas mesmo sem financiamento de campanha, a corrupção
corre solta nesse sistema. Os contratos do Estado com empresas privadas, as
decisões de aumento de juros e alterações no valor do dinheiro (câmbio) ou a
privatização das nossas estatais servem sempre para enriquecer empresários,
banqueiros e políticos corruptos. 

Nos municípios, isso ocorre de maneira frequente com os serviços de coleta de
lixo e transporte, antes estatizados e hoje privatizados. 
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Defendemos:

➔ A constituição de um movimento dos trabalhadores em Belo Horizonte,
articulado a nível  nacional  pela:  a)  prisão e o confisco  dos  bens  dos
políticos  corruptos,  e  também  de  seus  corruptores,  ou  seja,  das
empresas  que  se  beneficiaram  desses  crimes.  Por  exemplo,  as
empreiteiras envolvidas na corrupção devem ser todas estatizadas, sem
indenização, e colocadas sob o controle dos trabalhadores; b) da mesma
forma  o  controle  das  estatais  devem  ser  colocadas  nas  mãos  dos
trabalhadores. Isso evitaria chefes indicados por “políticos” em conluio
com empresas que querem ter lucros em contratos milionários com as
estatais.
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14 - ESTATIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E DAS EMPRESAS
QUE DEMITIREM

Há uma série de grandes empresas que receberam milhões dos governos na
forma de isenções fiscais ou subsídios e agora perante uma mera crise estão
demitindo em massa para garantir e aumentar sua taxa de lucro. 

Defendemos:

 Ser parte de uma luta que tenha como pauta que essas empresas sejam
estatizadas, sem indenização e colocadas sob controle dos trabalhadores.
Da mesma maneira, as fábricas que alegam falência, demitem e além de
tudo  não  pagam  direitos  devem  ser  colocadas  sob  controle  dos
trabalhadores e estatizadas.

 Dá  mesma  forma  defendemos  a  constituição  de  uma  jornada  dos
movimentos  sociais  pela  estatização  de  todo  o  sistema  financeiro,
acabando com a farra dos bancos que lucram ao custo do endividamento
dos mais pobres. Assim, seria possível, acabar com os juros altos, ter o
controle de capitais externos e impedir a fuga do capital especulativo,
assim como a remessa de lucros das grandes multinacionais para fora do
país.
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15 - CONSELHOS POPULARES 

 Acreditamos  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 todo dia, não apenas serem chamados a elegerem em um jogo de
cartas marcadas políticos que depois fazem o que bem entendem por quatro
anos e sem nenhum controle.

 A  experiência  dos  Orçamentos  Participativos  em  algumas  cidades
mostrou  duas  coisas:  a)  é  possível  os  trabalhadores  e  o  povo  pobre
governarem no dia a dia se tiverem o poder de fazê-lo; b) mostrou-se ao
mesmo tempo uma experiência completamente limitada, porque nunca lhe foi
dado verdadeiramente o poder de decidir pra valer (pois ele só podia definir o
que  fazer  com  10%  do  orçamento  disponível.  Sobre  90%  decidiam  os
vereadores  e  prefeito,  além  de  tudo  sobre  um  orçamento  já  previamente
engessado  pelos  banqueiros  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal).  Dessa
maneira, o poder público colocava bairro a se enfrentar com bairro, pobres
contra  pobres  enquanto  o  investimento  nos  lugares  ricos  sempre  esteve
garantido.

Nós queremos que os Conselhos Populares tenham mais poder do que a
Câmara  de  Vereadores,  seus  conselheiros  sejam  eleitos  em  assembleias
populares  nos  bairros  e  possam  ser  revogados  a  qualquer  momento,  em
qualquer  assembleia  mensal.  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.

Defendemos:

➔ 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. 
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16 - 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.

82



Venha para o PSTU

Um partido operário, revolucionário e socialista

O PSTU é  um partido  diferente.  Você  já  deve  ter  ouvido  essa  frase
muitas vezes. Mas por que dizemos que somos realmente diferentes? Primeiro,
a nossa atuação não gira em torno das eleições. 

Participamos desse jogo de cartas marcadas para apresentar as nossas
propostas e denunciar essa farsa, mas não depositamos nenhuma ilusão nelas.
Só ganha quem é bancado pelos grandes bancos e empreiteiras e que, depois
de eleitos, vão governar para eles. Para nós, só a luta da classe trabalhadora
pode mudar a vida, não as eleições. 

Isso não quer dizer que não queremos eleger parlamentares. É muito
importante  termos  representantes  revolucionários  nesses  espaços  da
burguesia, mas por uma única razão: eles serão pontos de apoio para as lutas
e,  uma  vez  lá  dentro,  denunciarão  por  dentro,  de  forma implacável,  essa
democracia dos ricos, defendendo os direitos dos trabalhadores. Os candidatos
do PSTU tem esse compromisso e se recusarão a viver com os altos salários e
privilégios das Câmaras de Vereadores ou prefeituras. 

Essa é a principal diferença que temos com grande parte da esquerda
que está aí. Para eles, eleger parlamentares é o objetivo central e para isso
vale  tudo.  Vale  receber  dinheiro  das  empresas,  vale  fazer  coligação  com
partidos da burguesia e tudo o mais que seja necessário para ganhar. Foi esse
o caminho que se embrenhou o PT, e deu no que deu. E infelizmente esse é o
caminho que está tomando o PSOL quando Marcelo Freixo recebe dinheiro da
empresa que demoliu a Vila Autódromo no Rio e faz alianças com a Rede, ou
quando Luciana Genro se alia ao PPL em Porto Alegre.

Para o PSTU, a independência de classe é um princípio. Não aceitamos
dinheiro da burguesia nem fazemos alianças com partidos dos patrões. E isso
por uma razão bem simples: ganhar com base nesse tipo de aliança não vai
mudar nada. Exemplos não faltam, no Brasil ou no mundo. 

Segundo,  temos  um  programa  revolucionário  e  socialista.  Não
acreditamos num "capitalismo humano" ou em transformações lentas nesse
sistema  até  acabarmos  com  todas  as  mazelas  que  nos  afligem,  como  o
desemprego,  a  carestia  e  a  fome.  Nossa  estratégia  é  uma  só:  destruir  o
capitalismo e colocar a classe operária no poder.  Quem produz as riquezas
desse país é quem deve governar.  Isso só pode ser obra da própria classe
operária através de sua própria mobilização.
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E por fim, o PSTU funciona com base no centralismo democrático. No
PSTU, são os militantes quem definem sua política, discutem o que fazer e,
após  um amplo debate,  a maioria  aprova que caminho seguir.  Não são as
figuras públicas ou os parlamentares, como em outros partidos como o PT ou o
PSOL.

O PSTU é o partido dos operários, dos trabalhadores, dos jovens, das
mulheres, das negras e negros, LGBT’s, indígenas, sem-terras, sem-tetos, que
lutam pelo  fim do  capitalismo e  de toda  forma de  exploração  e  opressão.
Venha com a gente!

Ajude na nossa campanha! Ajude a construir o PSTU!
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