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1. DIRETRIZES GERAIS DO PROGRAMA DE GOVERNO 

A proposta  da  Frente  de  Esquerda  para  a  Prefeitura  de  Curitiba  gira  em torno  da 
promoção de Direitos Humanos para a população como norte da promoção de Políticas 
Públicas  de  Dignidade  Humana.  Sendo  os  Direitos  Humanos  feixes  de  direitos 
fundamentais, estas servem de escopo a partir do qual se construirão as propostas para 
incremento da qualidade de vida e do aproveitamento dos recursos naturais e humanos 
tanto da cidade quanto da estrutura da municipalidade.
Neste  sentido,  propõe-se  a  implementação,  melhora  e  monitoramento  das  políticas 
voltadas à população LGBT, tanto em termos de saúde quanto de segurança, acesso à 
educação e demais frentes inerentes à plena cidadania. O mesmo deverá ser feito em 
relação  à  população  negra  e  indígena,  às  quais  se  acrescem ações  voltadas  tanto  à 
preservação  de  sua  memória  e  ancestralidade,  bem  como  a  salvaguarda  de  seus 
patrimônios culturais e religiosos.
Em termos de segurança pública, e em especial sobre a temática das drogas, a proposta 
do  PSOL  é  de  amparar  políticas  de  redução  de  danos,  reforçando  os  CAPS  e 
capacitando a Guarda  Municipal  a  lidar  de maneira  mais  humana com a população 
usuária  fragilizada  e  exposta.  Tendo  em  conta  que  a  segurança  pública  depende 
fundamentalmente do direito  à  cidade  e  ao sentimento de pertencimento  a  ela,  esta 
preocupação  se  espalha  também  para  eixos  como  cultura,  educação,  orçamento  e 
moradia,  pastas  estas  que  deverão  ser  integradas  no  sentido  de  retirar  fatores 
criminógenos de desigualdade social.
Assim também é que o direito à cidade perpassa a temática do meio ambiente, buscando 
ir  além  de  uma  estética  ecológica  para  uma  ética  embasada  no  princípio-
responsabilidade de sustentabilidade efetiva e voltada ao desenvolvimento humano.
À  cultura  igualmente  propõe-se  o  espraiamento  do  escopo,  a  fim  de  abarcar  as 
manifestações tidas como periféricas em Curitiba, já que atualmente concentra-se em 
demasia recursos em um eixo central e específico de projetos.
Tudo isso,  obviamente,  passa  por  uma gestão  democrática  e  construção coletiva  do 
orçamento,  buscando-se,  portanto,  dar  potência  a  processos  de  auditoria  cidadã  e 
audiências públicas acerca da gestão dos recursos da Prefeitura.
Por  outro  lado,  também  é  necessário  alterar  a  política  de  Assistência  Social,  que 
hodiernamente  vinca-se  numa  perspectiva  estética  de  gentrificação  de  determinadas 
áreas da cidade, buscando-se propostas de inserção da população de rua no mercado de 
trabalho  através  da  garantia  de  direitos  básicos  como  moradia,  segurança,  saúde  e 
educação, a despeito da percepção de renda por estes. O mesmo princípio deve nortear o 
trato com a questão de migrantes e refugiados, para que estes encontrem na cidade igual 
plataforma sobre a qual construir sua cidadania com dignidade e segurança.
Em termos de educação, é fundamental retomar o processo de expansão dos CMEIS, 
reabrindo as vagas fechadas, aumentando a equipe de professores e regionalizando tais 
locais.  Outra proposta  é dotar a  estrutura da municipalidade de creches para que as 
servidoras (tendo em vista que a maior parte dos cuidados recais sobre as mulheres) não 
tenham de optar entre seus empregos e o cuidado com suas crianças. Neste mesmo eixo, 
o  aprofundamento  do  movimento  de  humanização  dos  partos,  com  capacitação  de 
pessoal, alocação de recursos e constante crítica e transformação da estrutura hospitalar, 
a exemplo do programa Mãe Curitibana, também se torna fundamental na garantia de 
Direitos Humanos.
A política de Saúde, neste eixo, busca fugir dos modelos de grandes hospitais e apostar 
na regionalização de serviços como CAPES e UPAs, visando assim sanar com cuidados 
primários e proximidade as demandas da população.



Em termos de moradia, tem-se que o déficit habitacional da cidade é gritante, de sorte 
que a COHAB pode ser instrumentalizada a fim de recolher informações e aprofundar 
os programas de facilitação de acesso à moradia barata e digna,  além de mapear os 
espaços  usados  atualmente  como  de  especulação  imobiliária  e  averiguar  possíveis 
medidas de distribuição de tais estruturas e terrenos.
Quanto às mulheres, a demanda por segurança e saúde têm sido pautas reiteradas, e 
além dos referidos amparos à maternidade e incentivos ao engajamento masculino da 
divisão  igualitária  de  tarefas,  é  necessário  que  se  aborde  a  questão  do  assédio  nos 
transportes  públicos,  com  campanhas  de  responsabilização  e  conscientização.  O 
enfrentamento  à  violência  doméstica  deve,  nesta  toada,  ser  levado  à  sério,  com  a 
implementação de programas de amparo à mulher (aproveitando-se a recém-inaugurada 
Casa da Mulher Brasileira) e conscientização dos autores, tudo isso em conjunto com o 
Poder Judiciário e com as forças de Segurança Pública.
As políticas voltadas à saúde da mulher precisam, igualmente, voltar a ser integradas, 
desfragmentando-se  os  pequenos  programas  existentes  e  reunindo-se  tal  pasta  num 
enfoque que contemple as diversas facetas desta questão.
A mobilidade urbana, tema recorrente de protestos pelo país, deve pautar-se pelo passe 
livre no sistema de ônibus, pela distribuição equitativa de linhas, pela dignidade e boas 
condições  de  trabalho  daquelas  e  daqueles  que  ali  laboram,  bem  como  deve  ser 
priorizada  a  questão  do  transporte  em  modais,  além  do  incremento  de  incentivos 
efetivos (como construção de ciclovias) ao uso de bicicletas.
Ainda, a democratização da comunicação municipal, bem como da forma de gestão da 
cidade (com eleição direta por parte de servidoras e servidores de seus superiores por 
exemplo) são formas competentes de se assegurar o cumprimento dos referidos feixes 
de direitos fundamentais.
Finalmente, no que tange ao turismo, a Frente de Esquerda acredita que a mobilidade 
urbana democrática,  a gestão humana da segurança pública e o desenvolvimento de 
aparelhos urbanos voltados à desgentrificação da cidade apontarão o caminho para um 
turismo que foge apenas dos grandes centros e marcos e interessasse por nossa história, 
cultura e diversidade.
A promoção da verdadeira Curitiba, da Curitiba de diversas cores, de muitas lutas, de 
muita história e de muitas histórias, a Curitiba trans, a Curitiba noturna, rural, a Curitiba 
que anda pelo centro e pela periferia, pelos ônibus e bicicletas, esta Curitiba que merece 
há  tanto  sorrir  é  nossa  proposta,  através  da  construção responsável  e  incansável  da 
garantia de Direitos Humanos e, assim, mais do que de dignidade, de felicidade e amor.

Pela igualdade, contra todas as opressões 

Criado em 2004, formalizado em 2005, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) surgiu 
como expressão  direta  do  desencantamento  com os  rumos  do governo  Lula  que,  a 
despeito da propaganda sobre crescimento econômico e conquistas sociais, deixou-se 
levar por diretrizes e políticas que, em seu sentido mais amplo e profundo, mantiveram 
as  linhas  históricas  do  capitalismo  brasileiro,  fundado  na  exclusão  social  e  na 
desigualdade acentuada, dirigido por uma elite antipopular e antinacional. 
Entre os princípios políticos do PSOL inclui-se a defesa do caráter militante do partido, 
a luta pelo socialismo, isto é, por uma sociedade norteada pela busca da igualdade e do 
fim da exploração, e o combate a toda forma de opressão, como a que recai sobre as 
mulheres, os negros e negras, a comunidade LGBT e as pessoas com deficiência. 
Para  realizar  esses  princípios,  o  PSOL  entende  que  não  pode  aceitar  que  suas 
campanhas eleitorais sejam financiadas por grandes grupos empresariais, nacionais ou 



transnacionais,  mas,  ao  contrário,  que  estas  se  sustentem por  meio  da  contribuição 
militante de seus filiados e apoiadores. 

A Frente de Esquerda Curitiba 
Como nas eleições municipais de 2008 e 2012, novamente agora em 2016 o PSOL e o 
PCB (Partido Comunista Brasileiro) compõem a Frente de Esquerda Curitiba, coligação 
que apresenta Xênia Mello como candidata a prefeita e Rodolfo Jaruga, candidato a 
vice-prefeito.  Ademais,  compõe  a  Frente  de  Esquerda  os  movimentos  sociais  e 
sociopolíticos  apoiadores,  tais  como:  Raiz  Movimento  Cidadanista,  PartidA  e  a 
Esquerda Marxista. 
O PCB é o mais antigo partido brasileiro, fundado ainda em 1922. Por suas fileiras, 
passaram vários dos mais destacados quadros da esquerda e muitas das mais destacadas 
personalidade da vida política, intelectual e artística brasileira. Por décadas, o PCB foi a 
principal  referência  do  movimento  sindical  e  popular,  e  ainda  hoje  ocupa  posição 
coerente e firme na defesa dessas lutas. 

Curitiba: o mito da cidade-modelo, a realidade da cidade excludente 
Desde os anos 1960, sobre Curitiba se ergueu o que talvez seja a maior lenda urbanística 
brasileira: o mito da cidade-modelo. Neste mito, a cidade de Curitiba seria dotada de 
moderno e criativo sistema de serviços públicos, como seria o caso, por exemplo, do 
transporte coletivo, em que a pobreza e a exclusão social estariam minimizadas, graças 
a um eficiente planejamento gerido por administradores competentes e comprometidos 
com o princípio da cidadania. 
Na realidade, a cidade que se construiu sob este mito revelou-se um modelo brasileiro 
de  cidade  excludente,  que  projeta  no  próprio  espaço  urbano  a  estrutura  tão 
acentuadamente desigual das classes sociais brasileiras. 
A trajetória de décadas de criação e sustentação deste modelo de desigualdade resulta 
em indicadores sociais negativos. Em 19 de março de 2010, a ONU (Organização das 
Nações  Unidas)  relatou  no documento  “O Estado das  cidades  no  mundo:  unindo o 
urbano dividido” que Curitiba seria a 17ª cidade mais desigual de todo o mundo, ou 
seja, a 17ª cidade com a maior diferença entre ricos e pobres. Em 2012, a ONU se 
debruçou sobre as cidades da América Latina e do Caribe, e apontou Curitiba como a 6ª 
cidade mais desigual da região. 
Se compararmos Curitiba com sua Região Metropolitana o triste quadro se torna ainda 
mais evidente. No ranking do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IDM-
FIRJAN), elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que abrange dados 
relativos a emprego e renda, educação e saúde, Curitiba aparece em 36º lugar entre os 
municípios brasileiros. 
Nos  municípios  vizinhos,  as  posições  no  ranking  vão  caindo  vertiginosamente, 
revelando  as  desigualdades  na  geografia  da  Região  Metropolitana.  Almirante 
Tamandaré  ocupa  a  1895ª  posição!  Trata  de  uma  cidade  conectada  e  conurbada  a 
Curitiba. Pouco mais adiante, em Itaperuçu, a classificação cai para a 2621ª posição. Em 
Rio  Branco do Sul,  ela  é  a  2885ª.  E  Doutor  Ulysses,  no  extremo norte  da  Região 
Metropolitana, apresenta apenas a 4596ª posição. O Brasil tem pouco mais de 5.500 
municípios, assim, o indicador IDM de Doutor Ulysses aponta que o município está 
situado entre os menos desenvolvidos de um país já por si tão pauperizado. Em uma 
extensão de menos de 100 km, passamos da posição número 36 para a de número 4596. 
Um dos reflexos mais tristemente notáveis de tão brutal desigualdade são os alarmantes 
índices  de violência.  Segundo o Mapa da  Violência,  Curitiba  tem hoje cerca  de  50 
homicídios  a  cada  100  mil  habitantes,  o  que  configura  aproximadamente  1.000 



assassinatos por ano, quase 3 por dia. Na maior parte das vezes, a violência ocorre nos 
bairros  pobres  e  na  periferia  em  torno  das  regiões  socialmente  incluídas.  São 
indicadores piores do que São Paulo e Rio de Janeiro (que têm cerca de 45 homicídios 
por 100 mil habitantes), que alçam nossa cidade à deprimente condição de ser uma das 
50 cidades mais violentas de todo o mundo, segundo divulgado pela ONG Conselho 
Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. 

Contra a desigualdade: socializar a riqueza 

Nesse quadro, o eixo estruturante das propostas da Frente de Esquerda para Curitiba é a 
socialização das riquezas. Desigual, excludente e violenta, Curitiba não é uma cidade 
pobre. Ao contrário, ostenta o quarto maior PIB do Brasil, já na marca dos 50 bilhões de 
reais por ano, o que permite à prefeitura um orçamento anual da ordem de R$ 5 bilhões. 
Historicamente, contudo, tais recursos têm sido aplicados segundo a lógica de “agregar 
valor ao já valorizado”. Pode parecer incrível, mas o princípio tem sido: nas regiões 
melhores, mais investimentos. 
Um caso eloquente é a cobertura das ruas. Nas regiões nobres e centrais, a prefeitura 
sempre  encontra  verbas  para  o  asfaltamento  constante.  Nos  bairros  e  na  periferia, 
porém, são milhares e milhares de quilômetros cobertos com o chamado antipó, sempre 
de baixa qualidade, formando buracos quase no momento mesmo em que é aplicado. 
Outro  exemplo  expressivo  é  o  metrô.  Com  custo  elevadíssimo,  que  levará  a  um 
endividamento de décadas  (pago,  evidentemente,  por  toda a população por  meio de 
impostos),  o  metrô  tem  seu  traçado  inicial  previsto  do  centro  para  a  região  do 
Pinheirinho, por baixo da atual canaleta do Expresso, desativando um modal para a 
instalação de outro, enquanto outras conexões da cidade continuam sem a instalação de 
serviços de transporte. Aumenta-se a desigualdade, reavivam-se os problemas sociais 
dela oriundos. 
Além disso, Curitiba receberá, em dois anos, alguns poucos jogos da Copa do Mundo de 
2014. Para isso, a prefeitura emitiu, sem o respaldo de qualquer estudo, recursos de solo 
criado, aprovados em 90 milhões de reais, mas com proposta de aumento para cerca de 
120  milhões,  para  serem  destinados  ao  custeio  das  reformas  do  Estádio  Joaquim 
Américo,  do  Atlético  Paranaense.  Somadas  a  outras  obras,  trata-se  de  centenas  de 
milhões de reais de dinheiro público que financiam jogos de visibilidade discutível, com 
ingresso na casa de R$ 1 mil, que beneficiarão áreas já valorizadas do município. São 
intervenções urbanas feitas sem qualquer planejamento integrado que, além do mais, 
podem  resultar  em  centenas  ou  milhares  de  famílias  despejadas,  sem  qualquer 
indenização ou relocação. 
Afinal, na área da moradia a política não tem sido diferente. Curitiba tem mais de 80 mil 
famílias na chamada “fila da COHAB”. Trata-se de pessoas que habitam casas precárias 
ou em áreas de risco, em que vivem por vezes dois ou três núcleos familiares, ou que 
pagam aluguéis exorbitantes que lhes consomem praticamente metade da renda. Para 
essas famílias, a prefeitura tem tido uma política habitacional em realidade omissa. A 
fila simplesmente “não anda”. Ao contrário, cresce constantemente. Ao mesmo tempo, 
dados da Fundação João Pinheiro apontam para um numero ainda maios de imóveis 
vazios na cidade. De um lado, famílias sem teto, de outro, imóveis vazios. Para esses 
casos,  a  Frente  de  Esquerda  propõe  a  aplicação  do  IPTU  progressivo  no  tempo, 
mecanismo previsto pelo Estatuto das Cidades, de 2001, que autoriza o aumento gradual 
do IPTU para imóveis que não cumprem sua função social. 
Nesse  quadro  de  desigualdade,  portanto,  nossa  prioridade  só  pode  ser  o 
redirecionamento dos recursos, com o fim dos privilégios tributários e aplicação dos 



recursos em benefício da maior parte da população, sobretudo nas áreas de moradia, 
educação, saúde, transporte. 
O mecanismo fundamental para viabilizar tal abordagem política e administrativa é a 
participação popular, A Frente de Esquerda propõe uma corajosa política de criação de 
conselhos populares, com efetivo poder decisório. 



2. DEMOCRACIA REAL 

A realização  da  nova  política,  marcada  pela  oposição  às  práticas  tradicionais  do 
clientelismo político, da corrupção, da especulação imobiliária e das privatizações, pode 
encontrar enorme resistência por parte das elites tradicionais, que, mesmo decadentes, 
ainda mantém forte influência política. Para realizar a nova política é fundamental o 
amplo apoio popular. Nosso tema central, portanto, é a realização da política para além 
dos espaços  reduzidos  e  formais,  onde a  elite  política  se  reúne para  decidir.  Como 
alternativa, é preciso construir mecanismos de democracia direta ou, mais exatamente, 
de democracia real. 

Participação popular 
•  Fortalecimento  dos  conselhos  por  área  de  atuação,  atribuindo-lhes  maior  caráter 
deliberativo. 
• Criação de conselhos por território, com poder decisório sobre a política municipal. 
• Eleição direta dos administradores regionais. 
•  Implantação  de  orçamento  participativo,  associados  aos  conselhos,  inclusive  os 
conselhos por território. 

Gestão pública 
• Com o advento da terceirização no governo FHC, é cada vez mais difícil saber quem é 
funcionário  público  e  quem é  terceirizado.  Muitos  setores  do  serviço  público  estão 
terceirizados,  dificultando  a  transparência  na  gestão  dos  recursos  e  prejudicando  as 
condições de trabalho daqueles que prestam serviços à prefeitura, mas são contratados 
por mecanismos precários de empresas de terceirização. 
• O verticalismo e as disputas entre os setores inviabilizam transformações mais amplas 
no funcionalismo público. Os setores médios, mais do que os secretários, engessam as 
transformações e representam obstáculos para as reivindicações por melhores condições 
de trabalho.  Uma proposta  para desburocratizar  esse processo é  extinguir  cargos  de 
chefia imediata, conferindo à administração um caráter menos verticalizado. 
•  Defendemos  o  serviço  público  profissional,  independentemente  de  quem  seja  o 
prefeito, aprimorado por meio de formação continuada. 
•  Manter  relações  próximas  com  o  sindicato  de  servidores  públicos  municipais, 
buscando sempre conversar com os servidores. 
• Combater os salários hoje pagos acima do teto municipal. Teoricamente, não haveria 
como escapar do Plano de Cargos, Carreiras e Saláriios. O salário final é praticamente 
conhecido desde o início. Mas há vários caminhos que levam a grandes aumentos. 
• Eleição, entre os servidores municipais, para cargos de diretoria. 
• Auditorias técnicas independentes sobre as licitações e controle popular. 



3. CONTRA AS OPRESSÕES 

Somos Mulheres, não abrimos mão do Feminismo e da Revolução! 

O PSOL – Partido Socialismo e Liberdade tem compromisso político com o feminismo 
e  o  combate  ao  machismo.  A  construção  de  uma  sociedade  para  toda  a  classe 
trabalhadora exige que a luta feminista seja um prisma da militância,  capaz de unir 
homens e mulheres por uma mesma causa. 
As pessoas  socialistas  tem a  tarefa  de  lutar  pela  superação das  desigualdades  entre 
homens  e  mulheres.  Historicamente,  homens  são  educados  para  ocupar  os  espaços 
públicos e as mulheres os espaços privados, sendo as mulheres responsabilizadas pelas 
funções do trabalho doméstico, como alimentação, limpeza e o cuidado com as crianças. 
As  tarefas  dos  homens  são  historicamente  consideradas  mais  importantes  e 
fundamentais para a sociedade, enquanto a mulher é reduzida a ideia de que as tarefas 
domésticas  são  “menores”,  como  se  também  não  fossem  imprescindíveis  para  a 
reprodução da vida de todos. 
Isto é dado na vida cotidiana como um fato natural,  no entanto,  compreendemos os 
papeis sociais que definem o que é ser homem e o que é ser mulher. São construções 
sociais e históricas e, portanto, podem ser ativamente transformadas. Isso significa que 
defendemos que a mulher pode e deve ocupar os espaços públicos, formular e liderar os 
espaços políticos e que o trabalho doméstico deve ser coletivo, para que a mulher possa 
ser livre. 
As  pessoas  militantes  do  PSOL  são  socialistas  e  feministas  combativas  e  estão 
convencidas  de  que  “lugar  de  mulher  é  na  política!”.  O  partido  desenvolve  ações 
articuladas entre as instâncias diretivas e os núcleos de base para garantir que a mulher 
esteja  sempre  à  frente  das  decisões  sobre  os  rumos  da  política.  A democracia  que 
queremos  no  PSOL vai  para  além da  mera  representatividade:  construímos  formas 
efetivas da participação das mulheres na política, bem como promovemos espaços de 
formação. 
O PSOL possui paridade de gênero em todas as suas instâncias políticas e de direção do 
partido,  além  de  defender,  fomentar,  apoiar  e  promover  a  participação  de  nossas 
militantes mulheres como candidatas nas eleições. 
Temos clareza de que não basta ser mulher para representar os interesses e defender os 
direitos  das  mulheres,  é  preciso ser feminista  e  socialista.  O mandato ocupado pela 
presidenta  Dilma  Rousseff  no  governo  federal  mostra  com  clareza  estas  esta 
contradição. As relações políticas ambíguas que mantém este governo geram conflitos 
com os interesses do movimento feminista. Relembremos alguns exemplos da omissão 
do governo da presidenta petista: 
1) Já no primeiro mês de seu mandato, a presidenta Dilma fez cortes de mais de 50 
bilhões  nos  orçamentos  de  políticas  sociais  que  afetam principalmente  as  mulheres 
pobres e o corte também se estendeu a 1/3 do recurso para o Pacto de Enfrentamento a 
Violência contra a Mulher. Como se não bastasse o PAC e os investimentos do governo 
para a Copa do Mundo fortalecem a exploração sexual de mulheres e adolescentes. 
2) Em 2011 Dilma,  de forma autoritária e anti-democrática,  sancionou uma Medida 
Provisória que viola direitos e fomenta a criminalização de mulheres em situação de 
aborto, a MP557, que com a pressão do movimento feminista teve, ao menos, retirado o 
artigo 16. 
3)  A Política  Nacional  de  Atenção  Integral  a  Saúde  da  mulher  foi  trocada  por  um 
fragmento de visão materno-infantil chamado “Rede Cegonha”. 



4)  Recentemente,  na  Rio+20,  Dilma  cedeu  ao  pedido  do  Vaticano  para  retirar  do 
documento final a pauta dos “direitos sexuais e reprodutivos” que foi trocada pelo vago 
termo “saúde reprodutiva”. 
5) Em seu mandato foi arquivado o projeto de Lei 1135/91 pela legalização do aborto. 
Não obstante,  Dilma nomeou para o alto  escalão de seu governo, com condição de 
Ministro, o Senador Marcelo Crivella, principal figura da bancada da fé pró-vida, que 
busca criminalizar a mulher e combater seus direitos sexuais e reprodutivos. 
6) Além de tudo, vale lembrar que as pautas LGBTs, como a PLC122 e o kit-homofobia, 
foram barganhadas com a bancada conservadora pelo governo da presidenta petista. 
A luta  feminista  é  a  luta  pela  igualdade.  Afinal,  estamos  falando  da  opressão  do 
machismo sobre as mulheres, que representam mais da metade da população brasileira. 
As mulheres também são responsáveis por 43,9% da população economicamente ativa 
(PEA)  (IBGE,2009),  além  de  serem  maioria  do  eleitorado  nacional,  com  52%  de 
eleitoras aptas a votar (TSE, 2010). No entanto, as mulheres ocupam, ainda hoje, um 
percentual extremamente longe da possibilidade de uma paridade de gênero nos cargos 
políticos no país: representam 12,52% do total de candidaturas eleitas para a câmara de 
vereadores; são 8 mulheres (9,87%) e 73 homens no Senado Federal e 45 mulheres 
(8,7%) em um universo de 468 homens na câmara de deputados. 
Em Curitiba, somos 916.687 mulheres, maioria de 52,33% dos 1.751.903 habitantes. 
Portanto,  no programa de governo socialista e feminista do PSOL, as demandas das 
mulheres trabalhadoras ocupam lugar central nas políticas públicas para o município. 
Para o PSOL pensar um programa socialista e feminista significa tratar com seriedade a 
situação de pobreza em que vive a mulher trabalhadora, que tem forte impacto nas suas 
condições de sobrevivência. Ao trabalhar mais horas do que o homem, sendo metade do 
seu tempo gasto em trabalho doméstico não remunerado, a mulher tem cerceado seu 
direito à saúde, à educação, ao lazer e outros bens sociais humanos. 
Hoje,  as  mulheres  ainda  representam  93%  do  trabalho  doméstico  e  61,6%  das 
trabalhadoras domésticas são negras. Para mudar esta posição cultural em que a mulher 
foi colocada ao longo da história, é preciso combater as desigualdades entre homens e 
mulheres,  começando  pela  socialização  do  trabalho  doméstico,  com  a  criação  de 
restaurantes populares os bairros. 
Também é fundamental que a educação infantil deixe de ser vista apenas como uma 
responsabilidade das mulheres em casa, pois é antes de tudo um direito da criança. Hoje 
a educação infantil ainda não é universal, o que contribui para a visão equivocada de 
que as conhecidas “creches” são meros depositários de crianças e não um ambiente 
educacional diretivo. Portanto, defendemos que se ampliem imediatamente o número de 
Centros de Educação Infantil. No Paraná, a cada 10 crianças de 0 a 3 anos, 4 estão 
fora da escola e na capital esse número dobra, ou seja, a cada 10 crianças 5 não tem 
acesso a educação infantil em Curitiba. Somente no Bairro Novo há cerca de 1.300 
crianças na fila de espera. As filas de espera por vagas nas nos Centros Municipais de 
Educação Infantil de Curitiba podem durar até 3 anos! 
Desta forma, é evidente que há crianças que ficam sem acesso a educação infantil e que 
há mães que são impedidas de trabalhar ou se sobrecarregam com esta tarefa, sendo 
obrigadas  a  pedir  ajuda  para  outros  familiares  e  sofrendo constrangimentos  por  ser 
acusada de não conseguir cuidar da educação de seus filhos. 
Se a maternidade é inerente à mulher, ou seja, pode acontecer a qualquer mulher e em 
qualquer momento da vida, diversas vezes, porque não se pensa em infraestrutura 



para mães em todos os espaços onde temos mulheres? Lembrando que a maternidade 
não se restringe à gravidez e aos primeiros meses de vida do bebê. Enquanto os filhos 
dependem das mães, as mães precisam de apoio para cumprir seu papel. 
O sistema precisa da força de trabalho das mulheres, mas parece nos punir por fornecer 
o que ele precisa. Como disse anteriormente, se sabemos que a maternidade acompanha 
boa parte das mulheres durante boa parte da vida, devemos prever que estas mulheres 
possam em algum momento frequentar a educação básica e o ensino superior e não deve 
ser dever exclusivamente delas uma estrutura que as permita isso. 

EM DEFESA DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER 

A saúde é uma das principais demandas da classe trabalhadora. O PSOL acredita que a 
saúde e a assistência à saúde são um direito de todas e todos. As políticas dos partidos 
burgueses possuem um caráter populista e paternalista para encobrir a necessidade de 
investimento e de uma política clara para a saúde da população. Somos radicalmente 
contra a privatização dos serviços de saúde, pois esta ataca de forma brutal a qualidade 
da atenção nos serviços, devido as precarizadas condições de trabalho dos profissionais 
que  geram,  por  exemplo  uma  rotatividade  muito  grande  nos  cargos,  impedindo  o 
desenvolvimento de equipe de saúde e dificultando o processo de educação permanente 
em saúde.  Uma saúde 100% pública é um passo decisivo para avançar na saúde de 
qualidade. 
Também não bastam ações fragmentadas para cuidar da saúde da população. É preciso 
avançar na atenção integral a  saúde,  acolhendo todas as necessidades  da população, 
baseando-se  em  dados  epidemiológicos  e  não  apenas  no  orçamento  do  Estado 
neoliberal, que tende sempre a reduzir os gastos com as políticas sociais. 
A política de saúde de Curitiba hoje, infelizmente, é onde se materializam a violência 
institucional  e  as  desigualdades  sociais  e  de  gênero.  No  dia  a  dia  das  longas  e 
demoradas  filas  de  espera  nas  unidades  básicas  de  saúde  é  que  as  mulheres 
trabalhadoras  constatam  que  atenção  de  qualidade  e  uso  adequado  e  ético  das 
tecnologias, é um privilégio apenas para uma pequena parcela das mulheres curitibanas, 
que  não  moram  nos  bairros  mais  afastados  do  centro  da  cidade.  Em  Curitiba,  os 
programas  voltados  a  mulher  são  fragmentados,  pois  esta  é  uma  forma de  investir 
parcialmente em sua saúde. Portanto, é preciso que a assitência em saúde seja definida 
pelas necessidades epidemiológicas de forma clara e transparente. 
Afinal, do que mulheres morrem? As mulheres no Brasil morrem principalmente pelas 
mesmas  causas  que os  homens:  neoplasias/câncer,  doenças  do aparelho circulatório, 
violência e doenças infecciosas. Portanto é fundamental não abrirmos mão do debate da 
saúde integral no Sistema Único de Saúde (SUS) e contra políticas focalizadas, que 
atendem a problemas de saúde parciais de um determinado público, deixando outro de 
lado hoje e assim por diante. Atender as demandas específicas da mulher não é o mesmo 
que criar programas e orçamentos parciais. 
Nós  conquistamos  uma  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  da  Mulher 
(PNAISM),  que  vem  sendo  trocada  por  programas  fragmentados  como  “Rede 
Cegonha”,  “Mãe  Paranaense”  e  “Mãe  Curitibana”.  Evidente  que  não  somos  contra 
ações que beneficiem a assistência em saúde da mulher. No entanto não podemos nos 
calar  diante  do corte  de nossa política de saúde com programas que são,  inclusive, 
divulgados de forma mentirosa como novidades do governo. 
Em  Curitiba,  a  saúde  da  mulher  está  focada  numa  visão  materno-infantil  e  no 
diagnóstico em massa de câncer de mama e cólo de útero, no entanto não há dados 



disponíveis  sobre  o  acesso  ao  tratamento.  O  tão  propagandeado  progama  “Mãe 
Curitibana” cria uma desigualdade inaceitável entre as mães moradoras do centro e da 
cidade,  pois  somente  as  mulheres  mães  e  moradoras  do  centro  podem  acessar  os 
serviços especializados disponíveis apenas na unidade central do Mãe Curitibana. Nos 
bairros o acesso se restringe aos limites da atenção das unidades de saúde, que sofrem 
com a carência de investimentos. 
Além de  gerar  desigualdades  o  modelo  de  atenção  à  mulher  em Curitiba  reduz  a 
assistência  em  saúde  da  mulher,  que  tem  seu  corpo  visto  apenas  em  sua  função 
reprodutiva  e  a  maternidade  seu  principal  atributo.  É  preciso  construir  ações  que 
proporcionem a melhoria das condições de saúde em todos os ciclos da vida da mulher. 
Limitar a saúde da mulher à saúde materna ou à ausência de enfermidade associada ao 
processo  de  reprodução  biológica,  exclui  necessidades  fundamentais  que  são 
amplamente  debatidas  nos  movimentos  feministas,  como  é  o  caso  de  seus  direitos 
sexuais e as questões de gênero. 
Mesmo nos direitos reprodutivos o “Mãe Curitiba” não avançou o suficiente,  pois a 
mulher precisa ter orientação para poder decidir sobre seu parto. As mulheres brancas 
tem maiores  índices  de  infecções  puerperais,  porque,  diferente  das  negras,  realizam 
mais partos por cesarianas, ao invés do parto normal. O parto natural em casa hoje não 
está  disponível pelo programa,  embora haja orientações da Organização Mundial  da 
Saúde (OMS-ONU) para que os serviços públicos contemplem estas modalidades de 
parto para que sejam realizadas com segurança. 
Também é fundamental explicitar que as altas taxas de mortalidade materna oriundas de 
abortos inseguros não é sequer mencionada nos programas focalizados da atual gestão. 
A legalização  do  aborto  é  um  dos  grandes  temas  da  saúde  pública  que  deve  ser 
amplamente debatido pela população, dando visibilidade sobre a realidade do aborto 
inseguro e o impacto da situação da ilegalidade na saúde, na vida das mulheres e nos 
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Hoje o aborto ainda é considerado crime em nosso país, pelo Código Penal Brasileiro 
desde 1984, existindo apenas algumas situações em que ele é legalizado, nos casos de 
violência  sexual,  quando há risco de vida para a mulher  devido a  gravidez e,  mais 
recentemente  nos  casos  de  fetos  anencéfalos.  Por  isso  os  dados  sobre o aborto  são 
obscuros e subnotificados atualmente. 
No entanto, pesquisas (IPAS, UERJ, UNB, IIMS) estimam que o número de abortos 
clandestinos realizado em situações inseguras podem variar de 1 a 4 milhões de casos ao 
ano em nosso país, sendo responsável por 15% dos casos de morte materna. As taxas de 
mortalidade e complicações em decorrência do aborto inseguro dobram de valor entre as 
mulheres negras. As mulheres que tiveram complicações decorrentes do aborto inseguro 
estão entre as pacientes mais negligenciadas quanto aos cuidados de promoção da saúde 
reprodutiva. 
O Ministério da Saúde (MS) indica a Aspiração Manual Intra-uterina (AMIU) como o 
melhor procedimento médico para limpar a cavidade uterina dos restos do aborto. No 
entanto, a curetagem pós-aborto (CPA) é o segundo procedimento mais feito no SUS, 
um procedimento mais caro e que oferece mais riscos de infecção para as mulheres 
(MS, 2007). 
O aborto inseguro é a 3ª causa de morte materna em nosso país. As taxas de mortalidade 
materna  no  Brasil  hoje  são  altíssimas  em  relação  aos  números  aceitáveis  pela 
Organização Mundial da Saúde (ONU) e o aborto inseguro incide diretamente sobre 
estes  índices.  Enquanto  nos  países  desenvolvidos  a  Razão  de  Mortalidade  Materna 
(RMM) varia de 6 a 20 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, no Brasil o 



número gira em torno de 68, sendo que no Sul do país estes números chegam até 79,1 
(MS, 2011). 
Em Curitiba a taxa de mortalidade materna é de 52,3 (por 100 mil), ou seja, também 
estamos  longe  dos  valores  da  ONU.  O aborto  está  nos  índices  epidemiológicos  de 
Curitiba. Os números, no entanto, são subestimados. Sabe-se que em 2009 foi fechada 
uma clínica de aborto clandestina na cidade aonde se realizavam cerca de 15 abortos por 
mês. Somente em uma clínica clandestina podemos supor cerca de 180 casos ao ano, 
imaginem o número de casos para além desta conta! 
O Brasil está dentro do pacto internacional das metas de desenvolvimento do milênio e 
a redução da taxa de mortalidade materna é uma das metas para 2015. No entanto, não 
se reduz a taxa de mortalidade materna sem o enfretamento do aborto inseguro. 
A pesquisa de 2010 da organização não governamental Católicas pelo Direito de Decidir 
(CDD) revelou ampla aceitação ao direito de escolha das mulheres pelo aborto, já que 
estas não podem ser obrigadas a serem mães, assim como tem o direito a assistência 
adequada para serem mães, se assim desejarem. 
A maioria  (quase  70%)  da  população  brasileira  concorda  que  uma  mulher  possa 
interromper uma gravidez quando está em risco sua própria vida, quando o feto não tem 
nenhuma chance de sobreviver após o nascimento; quando a gravidez é decorrente de 
um estupro  (52%).  Além disso,  para  96% da  população  entrevistada,  não  cabe  ao 
governo criminalizar mulheres que realizam um aborto nessas condições, mas oferecer 
atendimento de qualidade nos hospitais públicos. 
Portanto, não é a Igreja, o Congresso Nacional, o Poder judiciário ou a Presidenta da 
República que devem decidir sobre o direito da mulher interromper uma gravidez, pois 
esta é uma decisão que cabe a própria mulher. 
Para o PSOL a autonomia da mulher na decisão de interrupção da gravidez, sem o risco 
de criminalização é a perspectiva que deve pautar a política de direitos reprodutivos e 
sexuais da mulher curitibana. Por isso, defendemos a ampliação do direito ao aborto 
legal. 
Como política municipal, queremos pautar a Redução de Danos para o aborto. A mera 
proibição e criminalização do aborto não diminuem o número de casos de aborto e ainda 
tornam o Estado omisso, deixando em situação de desamparo e risco de vida milhões de 
mulheres, que chegam a mutilar seu útero com objetos pontiagudos e a usar medicações 
de forma insegura, de laboratórios clandestinos. 
Por conseqüência nefasta dessa omissão, a prática do aborto inseguro como método de 
controle  de natalidade vem ocorrendo com o aval  do Estado:  “proíbo,  não enfrento 
seriamente, escondo para de baixo do tapete, finjo que não existe e se torna eficaz para o 
controle de natalidade”. 
Porque não podemos formar nossas equipes de saúde a dar orientação sobre os riscos 
para a  saúde e  os  métodos de aborto?  Crime é fechar os  olhos para as  mortes e 
conseqüências do aborto clandestino e inseguro. O Ministério da Saúde hoje já estuda 
propostas de como implantar ações de redução de danos para o aborto, como a bem 
sucedida  política  de  redução  de  danos  no  Uruguai.  As  nossas  unidades  de  saúde 
precisam estar preparadas para orientar as mulheres decididas a fazer aborto sobre os 
riscos  e  os  métodos.  É  preciso  também  haver  ações  educativas  com  foco  em 
adolescentes, nas escolas e comunidade, além do planejamento familiar. 
Além disso, as mulheres em situação de rua de Curitiba, sequer conseguem acessar aos 
programas  de  saúde  da  mulher  tão  propagandeados  pela  atual  gestão.  Pois, 
contrariamente a portaria do Ministério da Saúde de nº940 de 28 de abril de 2011, a 
população de rua de Curitiba é barrada e proibida de acessar as unidades básicas de 



saúde por não terem um comprovante de endereço. São encaminhadas para uma unidade 
da  FAS no centro  da  cidade  que  em nada se  equipara  com a  estrutura  das  demais 
unidades de saúde. 
O fortalecimento da atenção integral em saúde é o caminho para o direito a saúde e 
exige também que sejam tratadas com seriedade as especificidades em saúde da mulher. 
Não  deve  ficar  de  lado  o  processo  de  feminização  da  Aids.  Dentre  as  doenças 
infecciosas, o vírus do HIV/AIDS é o que mais mata as mulheres e tem maior incidência 
entre adolescentes de 13 a 19 anos. Em 1985, a situação era diferente, pois para cada 15 
casos novos de Aids, apenas um era mulher. Já em 2006, a proporção passou de 1,6 
homens para uma mulher, sendo que na faixa etária de 13 a 19 anos, o índice é de 13 
meninas para 10 meninos portadores do HIV, com crescimento mais acentuado entre os 
mais pobres. 
O  aumento  da  ocorrência  de  casos  em  mulheres  em  idade  reprodutiva  tem  como 
consequência o aumento no número de crianças  expostas verticalmente ao HIV, por 
contaminação no momento  do parto (Relatório  SMS, 2011).  Sabemos que em 2011 
houve um corte brutal no orçamento da política nacional de combate a AIDS, um corte 
que atinge principalmente a saúde de LGBTs, mulheres e adolescentes. 
Também  precisamos  enfrentar  com  seriedade  a  violência  doméstica.  Curitiba  faz 
propaganda enganosa com panfletos orientando a mulher que sofre violência a procurar 
uma  unidade  de  saúde.  Pois  a  prefeitura  não  investiu  em  capacitação  para  os 
profissionais  de  saúde  não  saberem lidar  com a  violência  doméstica,  um tema  tão 
delicado.  É  verdade  que  existe  um protocolo  de  atenção  à  violência  doméstica  no 
município. No entanto, este protocolo infelizmente não se efetiva na prática, porque o 
combate a violência contra a mulher hoje não é uma prioridade da prefeitura. 

PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

O Paraná é o 3º estado onde mais se matam as mulheres no Brasil, com uma taxa de 
feminicídio de 6,3 casos em cada 100 mil mulheres. Em Curitiba esta taxa é de 10,4 
mortes em 100 mil mulheres, a 4ª capital com o maior índice. Curitiba é a 17ª cidade 
mais desigual do mundo e a 6ª capital mais violenta do país, portanto a violência contra 
a mulher também é um grave desafio a ser enfrentando na capital. Em Curitiba, foram 
assassinadas  115  mulheres  e  já  no  início  de  2012,  30  mulheres  foram  vítimas  de 
homicídio. 
A violência contra é a mulher é problemática que atinge principalmente as mulheres 
negras, que tem taxas de homicídios muito mais altas que as brancas. 
A  violência  de  gênero  vitimiza  uma  em  cada  três  mulheres  brasileiras,  trazendo 
sequelas  a  sua  saúde  física  e  psicológica,  impacto  sobre  os  filhos  e  prejuízos  à 
sociedade. Falar a respeito da violência contra mulher é dolorido, difícil e complexo. 
O “femicídio”,  conceito  adotado pelo  movimento  feminista,  consiste  nas  mortes  de 
mulheres em razão do sexismo, ou seja, não se trata de todas as mortes de mulheres, 
quando, por exemplo, uma mulher morre por causa de um assalto, mas, sobretudo trata-
se do fato de mulheres serem mortas em razão do machismo. É uma violência baseada 
no gênero, por simplesmente serem mulheres, por serem tratadas como propriedade dos 
homens, como por exemplo, quando a mulher é morta por ciúmes, porque o marido não 
aceita a separação. Quando ocorre o femicídio não é possível falar em amor, em crime 
passional. 
Quem verdadeiramente ama, não bate, não mata. Mata e violenta somente aquele que se 
sente no direito de propriedade da outra pessoa, que ignora a vontade dessa, que ignora 
que essa tem o direito de ser respeitada. 



A violência doméstica é responsável por 78,6% dos casos de violência contra a mulher, 
acontecendo dentro de casa; em 82,4% dos casos, os autores da agressão são homens 
com quem se  mantém relação  conjugal.  O  Paraná  está  em 3º  lugar  no  ranking  da 
violência contra a mulher, sendo 388 homicídios de mulheres registrados em 2010, com 
a taxa de 6,3 assassinadas para cada 100 mil mulheres, em comparação à média nacional 
(4,4/100mil) (Mapa da Violência 2012). 
Além do femicídio, temos também outras manifestações de violência contra a mulher, 
há a violência física, a violência sexual e a violência psicológica. Na maioria desses 
casos os autores da agressão são conhecidos da vítima. Hoje, a despeito de iniciativas 
que possuem o propósito de acabar com a violência contra a mulher, como a Lei Maria 
da  Penha,  infelizmente,  estão  sendo aplicadas  majoritariamente  no campo penal,  da 
condenação  dos  agressores,  esquecendo-se  da  mulher,  da  sua  autonomia,  da 
preocupação com seu bem estar e saúde. 
Os dados que apontam a  violência  sexual  e/ou  doméstica  como grave  problema de 
saúde pública, também afirmam que apenas cerca de 15% das mulheres que relataram 
sofre  violência  buscam  hospitais  ou  centros  de  saúde  (OMS,  2002).  Isso, 
provavelmente, pela falta de profissionais qualificados que lhes prestem atendimento 
humanizado e ético nas unidades de saúde. 
Nós, mulheres do PSOL, destacamos que a Lei Maria da Penha também prevê ações de 
valorização e proteção à mulher que necessitam da atuação do Estado para se efetivar, 
promovendo  em  todos  os  níveis  da  educação,  desde  a  creche  às  universidades, 
conteúdos e campanhas relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou 
etnia,  e  ao  problema  da  violência  contra  a  mulher,  em  qualquer  ambiente,  mas 
especialmente no familiar  e doméstico.  Ainda,  precisamos de serviços públicos com 
profissionais  capacitados  permanentemente para atender  as mulheres em situação de 
violência: profissionais da saúde, das delegacias, do judiciário, da polícia. É necessário 
também que os meios de comunicação atuem em respeito à mulher, abandonando papeis 
estereotipados que legitimem ou violentem a sua autonomia e mercantilização de seu 
corpo. 
Outro gravíssimo problema social totalmente invisibilizado nas políticas públicas, em 
Curitiba,  é  a  violência  física,  psicológica  e  institucional  contra  a  mulher  com 
deficiência. Incorporar a violência contra mulheres com deficiência é uma das bandeiras 
de luta estruturante de um partido socialista e feminista como o PSOL. 
Algumas formas de violência contra mulheres com deficiência não têm sido vistas como 
violência  baseada  no  gênero,  pois  tem  como  pressuposto  a  intensa  discriminação 
baseada  na  deficiência  dessas  mulheres  que,  quase  sempre,  são  fruto  de  uma 
representação  social  negativa  que  as  considerada  como  sendo  “não  completamente 
humanas”. Esse estereótipo que dissocia gênero e deficiência favorece a percepção de 
que o abuso e a violência são atos praticados contra aquela que é percebida como “um 
ser  defeituoso”,  gerando um tipo  socialmente  aceitável  de poder  e  controle  sobre o 
corpo e a mente da mulher com deficiência. 
Assim, quando são vistas não como mulheres, mas como deficientes, a negação da sua 
sexualidade  tem  impactos  simbólicos  e  físicos  devastadores  no  conjunto  de  suas 
relações  sociais,  nos  mais  diferentes  âmbitos.  O  Relatório  Rede  Internacional  de 
Mulheres com Deficiência (2011) aponta que mulheres com deficiência são vítimas de 
abuso e maus-tratos em uma escala bem maior que aquelas sem deficiência e essas 
práticas se materializam sob inúmeras formas como a submissão a tratamentos médicos 
administrados  sem  o  consentimento  livre  e  informado  da  mulher,  como  aborto  e 
esterilização forçados, até intervenções psiquiátricas e internação involuntária. Mulheres 
com deficiência são vítimas de uma ampla gama de violência cometida por atendentes 



pessoais,  estranhos e  membros da família  e justamente,  pela pouca possibilidade de 
autodefesa eficaz, correm maiores riscos de exposição à violência em instituições, lares 
e hospitais. Soma-se a isso o fato de que têm menos credibilidade ao denunciarem a 
violência  ou,  por  serem  mais  dependentes  física  e  financeiramente,  tem  receio  de 
denunciar  abusos,  o  que  poderia  resultar  em quebra de laços  e  em perda da ajuda, 
resultando em internação involuntária. 
Em outras palavras, não haveria redução de danos em deixar de ser vítima de violência 
doméstica para se tornar vítima de violência institucional. 
Em  2010,  foi  amplamente  veiculado  pela  mídia,  o  caso  das  duas  mulheres  com 
deficiência mental que foram estupradas por um atendente em uma escola especial de 
Curitiba. A violência só foi apurada porque uma delas engravidou com gestação e parto 
de risco. O criminoso era reincidente em casos de agressão à mulheres com deficiência. 
Casos  como  este  são  emblemáticos  de  quão  desprotegidas  estão  as  mulheres  com 
deficiência  tuteladas  pela  família  ou  pelo  estado.  O  mais  grave  é  que,  quando 
publicizadas, as denúncias são tratadas pelo sistema de serviços sociais, sob uma ótica 
paternalista e assistencial e, raramente, são consideradas como crimes que deveriam ser 
tratado pela polícia ou sistema de justiça criminal. 
Se uma mulher surda, usuária de língua de sinais, sofrer violência de seu companheiro, 
ela não terá condições de denunciar em sua própria língua, porque não há intérpretes de 
Libras nas Delegacias de Mulheres e nas unidades de saúde. Uma mulher surda, de 30 
anos de idade, que iria dar à luz gêmeos e não podia se comunicar de maneira efetiva 
com as enfermeiras durante o trabalho de parto, parou de fazer força após a saída do 
primeiro bebê. Ela contou (em sinais): “(A enfermeira) foi muito rude comigo e ela não 
conhecia a língua de sinais. Ela não conseguiu me dizer para eu continuar fazendo força. 
Ela não me orientou. Meu segundo bebê morreu” (Rede Internacional de Mulheres 
com Deficiência (2011). 
Do mesmo modo, a falta de sinalização em Braille e acessibilidade física para mulheres 
com deficiência visual e física neuromotora, torna mais difícil o acesso a informações 
sobre serviços disponíveis, informações sobre como se proteger contra a violência e o 
estupro, bem como as barreiras no transporte coletivo e na pavimentação das calçadas 
impedem o acesso ao serviço e a fuga do abuso. Não podemos silenciar diante da falta 
de sensibilidade e de treinamento adequado dos profissionais de saúde, da assistência 
social,  da  justiça  e  da  segurança  pública  no  acolhimento  a  essas  mulheres  e 
encaminhamentos adequados. 
A confluência entre violência de gênero e deficiência resulta em um risco extremamente 
alto contra mulheres com deficiência. As mulheres do PSOL estão atentas à violência 
contra as mulheres com deficiência e reivindicam um programa de acessibilidade nos 
equipamentos de saúde, de segurança, de justiça para apoio e atendimento integral a 
esse grupo que é duplamente marginalizado nas políticas públicas. 

MULHERES NO MOVIMENTO POPULAR 

O movimento popular tem sido um espaço de significativa atuação das mulheres nas 
periferias urbanas e nas regiões metropolitanas das cidades. O movimento popular é a 
organização da classe trabalhadora pelo território, diferente do movimento sindical, que 
se  dá  no  local  de  trabalho  e  do  movimento  estudantil,  que  se  faz  nas  escolas  e 
universidades. O movimento popular é o encontro da militância pelo local de moradia. 



Essa  militância  nos  revela  a  outra  face  da  organização da  classe  trabalhadora:  se  é 
verdade  que  o  capitalismo  estende  sua  atuação  e  opressão  para  além  do  local  de 
trabalho, a militância socialista também deve reconhecer novos campos de inserção e 
atuação política, como é o espaço das periferias dos centros urbanos onde nascem as 
lutas  por  moradia  digna.  Os  locais  onde  vive  e  convive  a  classe  trabalhadora  são 
visivelmente os mais afetados pelo perverso projeto de segregação espacial dos pobres e 
ricos, próprio do capitalismo. 
A luta pela moradia diga é uma das principais bandeiras em torno das quais se organiza 
o  movimento  popular.  Afastados  dos  centros  urbanos,  a  classe  trabalhadora  está 
submetida  a  situações  extremamente  precárias  de  moradia  e  carentes  de  outras 
necessidades básicas como água, luz, saneamento básico, transporte público, saúde e 
educação. 
Já sabemos que, no âmbito doméstico, são as mulheres que assumem a responsabilidade 
pelo sustento da casa e pelo cuidado de crianças, idosos e enfermos, mesmo quando elas 
trabalham  fora.  As  mulheres  respondem  por  27%  das  famílias  pobres  e  25%  das 
indigentes.  Mais  da  metade  da  população  vivendo  em extrema  pobreza  pertence  a 
famílias chefiadas por mulheres. (Relatório da Comissão Externa sobre a Feminização 
da Pobreza no Brasil, IETS, 2004). 
Por isso as mulheres ocupam postos de liderança no movimento popular, porque a não 
realização do direito à moradia têm diferenças significativas, se compararmos homens e 
mulheres: 
·  AS MULHERES  sofrem com alta incidência de doenças infecciosas por conta da 
precariedade das instalações sanitárias em seu local de moradia. 
·  AS  MULHERES  estão  mais  expostas  a  situações  de  violência  sexual,  pela 
superlotação das casas com um ou dois cômodos, onde muitas vezes moram dez ou 
doze pessoas, impedindo sua privacidade. 
· AS MULHERES é que dedicam várias horas de seus dias para levar os filhos à escola 
ou os idosos a postos de saúde. 
·  AS MULHERES  sofrem os maiores impactos nos processos de despejos forçados 
feitos pelo Estado, porque além da destruição da casa e dos bens, podem ocorrer abusos 
verbais e espancamentos, estupros e até assassinatos. 
·  AS MULHERES  têm maior  dificuldade  para  conseguir  emprego,  maior  gasto de 
dinheiro e desgaste físico em função dos longos deslocamentos que precisam fazer para 
chegar  do local  de moradia  ao  local  de trabalho,  pela  ausência  ou precariedade do 
transporte público nas periferias urbanas. 
·  AS MULHERES vítimas de violência doméstica são obrigadas a conviver com seu 
agressor, por uma lógica machista que limita a titularidade da propriedade à mulher, 
obrigando-a a se sujeitar às agressões por não ter outra habitação para onde ir e levar 
seus filhos. 
Em Curitiba as mulheres representam 68,5% da fila dos atendimentos da COHAB de 
projetos  de  urbanização  das  áreas  irregulares  e  de  reassentamentos.  Segundo 
informações da própria Companhia de Habitação, das 18.054 famílias cadastradas pelo 
serviço social da COHAB nos últimos quatro anos, 12.366 são chefiadas por mulheres, 
ou seja quase 70% da demanda 
Em um mundo onde a política habitacional é orientada prioritariamente pela produção 
de mercado, o que pode ser acessível para os homens pode não ser acessível para as 
mulheres.  Portanto,  nossa  luta  tem como foco assegurar  direitos  iguais  a  homens  e 
mulheres  com  relação  ao  USO,  À  AQUISIÇÃO,  À  TRANSFERÊNCIA,  À 
ADMINISTRAÇÃO e ao CONTROLE da moradia. 



Justamente  pela  centralidade  que  a  pauta  da  moradia  ocupa  na  vida  da  mulher 
trabalhadora, o PSOL defende a territorialidade como critério definidor para a definição 
dos serviços de saúde, educação, cultura e lazer, em Curitiba. 
Tomemos como exemplo a falta de creches para atender a população em idade de 0 a 4 
anos,  direito  assegurado  no  Plano  Nacional  de  Educação  (2012)  e  m  todas  os 
indicadores internacionais de qualidade na educação. 
Mas eleições de 2008, a prefeitura de Curitiba foi amplamente criticada pelo déficit de 
vagas que, segundo o Ministério Público, seria de 50%, ou seja, a cada 10 crianças (o a 
3 anos), 4 estariam fora da escola, no ensino infantil. O Ministério Público aponta uma 
demanda reprimida de 23.500 vagas, em contrapartida a Prefeitura alega que a fila de 
espera é de 9.285 crianças, problema que seria resolvido até o final de 2012. Os bairros 
que mais sofrem com a falta de vagas são o Bairro Alto, o Umbará, o Sítio Cercado 
(onde faltam 700 vagas) e o Bairro Novo, cuja associação de moradores indica 1.300 
crianças fila de espera. 
É para denunciar a desigualdade econômica e de direitos da população trabalhadora, 
em  especial  das  mulheres,  de  ter  acesso  a  educação  com  qualidade,  saúde  com 
qualidade,  empregos  dignos  e  também  para  dar  voz  à  luta  das  mulheres  para 
superação  desta  condição  de  desigualdade  e  violência  é  que  nos  socialistas  nos 
apresentamos nas eleições colocando nossas pautas e reivindicações para a sociedade. 

PROPOSTAS 

I. Implementar políticas de socialização do trabalho doméstico 

1) Ampliação de restaurantes populares subsidiados pela prefeitura nos bairros e com 
acesso gratuito à população em situação de rua. 
2) Garantir a Educação Infantil, servindo para sua sociabilização e construção da sua 
personalidade, ampliando de forma imediata o número de vagas nos Centros Municipais 
de Educação Infantil  em período integral com vistas a universalização da Educação 
Infantil como um direito da criança. 3) Promover atividades comunitárias nos finais de 
semana nos Centros de Educação Infantil, integrando a escola e toda a comunidade. 

II. Fortalecimento da Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

1) Combater a privatização nos serviços públicos de saúde de Curitiba, em especial na 
rede de saúde mental e serviços diagnósticos. 
2) Implantar a política nacional de atenção integral a saúde da mulher (PNAISM) nas 
unidades  de  saúde  assegurando  a  igual  qualidade  nos  serviços  oferecidos  tanto  nas 
regiões centrais quanto nos bairros periféricos. 
3) Implementação da Política Nacional de Saúde da População Negra. 
4) Criação de ambulatório especializado nas unidades de saúde para a população travesti 
e transexual. 

III. Enfrentamento à feminização da AIDS 

1)  Promover,  conjuntamente  com  a  Política  Nacional  de  combate  DST/AIDS,  a 
prevenção  e  o  controle  das  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  a  infecção  pelo 
HIV/Aids  com  foco  na  população  feminina  e  jovem  que  apresentam  altos  índices 
epidemiológicos. 



2) Ações educativas voltadas, primariamente, ao público adolescente nas escolas e com 
incentivo à criação de espaços comunitários de saúde. 
3) Campanhas publicitárias de caráter educativo sobre o HIV orientando a população a 
procurar as unidades de saúde. 

IV. Redução de Danos para o Aborto 

1) Capacitação e  Educação Permanente para que os  profissionais  de saúde do SUS 
possam orientar as mulheres decididas a fazer o aborto sobre os riscos e os métodos. 
2) Educação permanente para garantir atenção humanizada e tecnicamente qualificada 
com objetivo de reduzir o número de complicações decorrentes de abortos. 
3) Campanhas publicitárias para desmistificar o aborto como método contraceptivo. 
4)  Investir  nas  estratégias  de  planejamento  familiar  como  porta  de  entrada  para  a 
atenção integral e como forma de evitar a gravidez indesejada. 

V. Garantia do acesso à Atenção Integral da Saúde da Mulher em situação de Rua 

1) Criar um protocolo de atenção, em colaboração com o movimento da população de 
rua, para combater o preconceito a estas mulheres e garantir o acesso desta população 
em todas as unidades de saúde, respeitando a portaria GM nº940/2011, que garante este 
direito e que hoje é descumprida em Curitiba. 
2) Desenvolver ações de Estratégia de Saúde da Família sem Domicílio para garantir o 
acesso da população em situação de rua a atenção integral à saúde. 

VI. Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

1) Educação permanente para os profissionais de saúde para o acolhimento humanizado 
das situações de violência contra a mulher nas unidades de saúde;. 
2) Educação permanente para os profissionais de saúde do SUS para atendimento às 
mulheres com deficiência nas unidades de saúde e rede de apoio às vítimas de violência. 
3) Educação Permanente para os policiais militares, civis e a guarda municipal para o 
atendimento humanizado às mulheres em situação de violência. 
4) Ações de incentivo à criação de redes solidárias ao combate da violência doméstica. 
5) Aumento no número da vagas de unidade de abrigo de mulheres vítimas de violência 
proporcional  ao  número  de  mulheres  habitantes  da  cidade,  garantindo  o  acesso  às 
mulheres deficientes, surdas, idosas e com crianças de colo. 
6) Destinar dotação orçamentária para ações permanentes de prevenção e enfrentamento 
da violência contra a mulher, com campanhas de divulgação das leis e suas medidas, 
inclusive com a expansão da rede de atendimento e acolhimento das vítimas em Centros 
de Referência. 
7) Implantação do “Plantão de Acessibilidade” com a garantia de intérpretes de Libras, 
tecnologias  assistivas  e  central  de  transporte  adaptado  para  atendimento  e  apoio  às 
mulheres com deficiência, vítimas de violência. 

VII. Mulher e Direito a Moradia Adequada 

1) Proteger o direito das mulheres à moradia adequada, com redes de água, saneamento 
básico, gás e energia elétrica, assegurando sua integridade física e psicológica. 
2) Priorizar a titularidade da moradia em nome das mulheres. 



3) Implantar políticas de habitação diferenciadas contemplando mulheres solteiras ou 
divorciadas que são chefes de família. 
4)  Implantar  uma  política  de  habitação  para  a  população  em situação  de  rua  com 
prioridade de atenção às mulheres, pois estas e seus filhos estão em condição ainda mais 
vulnerável de violência física e sexual nas ruas. 
5) Implementar políticas de acessibilidade nos programas de moradia para contemplar 
as  necessidades  de  mobilidade  diferenciada  de  mulheres  com  deficiência  física 
neuromotora. 

VIII. Criação da Secretaria da Mulher 

1)  Ampliar  a  participação  e  representação  de  mulheres,  legitimando  a  atuação  dos 
movimentos feministas na formulação, deliberação e fiscalização de políticas públicas 
para mulheres. 
2) Assessorar direta e imediatamente o Executivo para a formação e aprimoramento de 
políticas  públicas  voltadas  a  todas  as  mulheres,  especialmente  às  mulheres  negras, 
surdas, trans* e lésbicas. 3) Articular, promover e executar programas de cooperação 
voltados à implementação de políticas para as mulheres. 

IX. Cultura 

1) Promoção de festivais e eventos culturais que visem dar visibilidade à mulher, as 
questões de gênero e suas especificidades, tais como a mulher negra, a mulher lésbica, a 
mulher deficiente, a mulher surda, a mulher indígena, a mulher cigana, etc. 

LGBT 
•  Reconhecimento  do  nome  social.  Nome  social  é  algo  simples,  mas  de  extrema 
importância  para  dar  integridade  e  exercício  de  autonomia  às  pessoas  trans.  Há no 
Paraná uma resolução que garante o nome social nos espaços de saúde, mas ela não é 
garantida  ou  cumprida.  Projeto  de  governo  pode  propor  uma  capacitação  aos 
funcionários das unidades de saúde para garantir acessibilidade. Há uma ideia de como 
é uma parcela invisível da sociedade, o direito não é garantido. 
• Ambulatório especial para pessoas trans, porque no estigma social a pessoa trans só 
tem HIV e AIS. Mas a pessoa trans toma hormonio, tem problema de rim, etc. Assim 
como  as  mulheres  grávidas  fazem  pré-natal,  as  pessoas  trans  precisam  de 
acompanhamento  hormonal.  Era  preciso  funcionários  para  cuidar  da  saúde  física, 
comportamental,  psicológica.  Brinco  que  minhas  amigas  travestis  mais  velhas  são 
minhas  endocrinologistas.  O  ambulatório  é  preciso  para  termos  uma  construção  de 
identidade  de  gênero  clínica  (não  apenas  social).  É  preciso  profissionais  com uma 
atenção, formação adequada para isto. 
Na saúde, sob a alegação de que “é muito caro” gerir o sistema de saúde, a gestão da 
saúde é frequentemente passada a organizações não governamentais privadas, boa parte 
delas  ligadas  a  igrejas.  O acolhimento  da  população nos  serviços  de saúde por  um 
profissional laico já é muito difícil, mas em um espaço religioso é ainda mais. 
• Educação. Todos estão aqui porque passaram por um processo formal de educação. 
Podemos  até  dizer  que  a  escola  está  falida,  etc;  mas  o  único  meio  para  acessar  o 
mercado de trabalho, as questões sociais, é a escola formal. As pessoas trans não tem 
acesso a isso (a primeira estigmatização dos trans é a família, a segunda e talvez mais 
dolorida  é  a  escola).  Então  é  preciso  uma  formação  dos  professores.  Colocar  no 



programa de formação de docentes do município as questões LGBTs, em especial de 
travestis e transsexuais. 
Se  a  gente  tiver  profissionais  capacitados,  nós  diminuímos  a  evasão.  Temos  duas 
situações escolares para os travestis e transsexuais: aqueles que ainda estão na escola e 
aqueles que já evadiram. É preciso políticas para fazer permanecer na escola quem está 
em processo de ensino-aprendizagem e também garantir a volta de quem já saiu, com 
garantia de aprendizagem. (A gente fala evasão como um nome bonitinho para dizer que 
as travestis foram expulsas). 
Intercâmbio  entre  a  secretaria  do município  e  a  secretaria  do Estado,  porque quem 
termina o ensino básico não tem para onde ir, então a relação com o governo do estado é 
fundamental. 
• Ambulatório foi criado em SP na gestão do Serra. Foi criado para atender a população 
travesti e transsexual, porque não havia nenhum centro de referência. Em princípio o 
correto é que o SUS como um todo acolhesse esta população. Mas qualquer tipo de 
doença  que  uma  travesti  tem,  ela  é  encaminhada  ao  ambulatório,  e  mesmo  lá  o 
atendimento é precarizado (proibem de entrar com minissaia e decote, por exemplo). É 
um absurdo que o SUS seja exclusivamente heterossexual. 
SUS trabalha na lógica da heterossexualidade compulsória, todo paciente é hétero até 
que se imponha ao contrário. A mulher lésbica muitas vezes sequer vai ao atendimento 
ginecológico porque sabe que será voltado à mulher heterossexual. 
•  Sobre visibilidade lésbica.  Trabalhamos com a questão da dupla  opressão,  que as 
mulheres já sofrem com o machismo na sociedade, e também ao ser lésbica você sofre 
também com a homofobia. A nossa sexualidade é vista pelo viés pornográfico, uma vez 
que é a junção de dois objetos de prazer dos homens. É uma violência simbólica para as 
mulheres lésbicas ter que aguentar comentários sobre a sua sexualidade como objeto de 
desejo. 

RELAÇÕES RACIAIS 

Entre os mitos mais difundidos por Curitiba encontra-se o de uma capital “europeia”, 
com população quase inteiramente branca. 
Na verdade,  Curitiba é a  capital  da Região Sul  com maior percentual  de população 
negra – 27%, mais de um quarto, portanto, da população. Comparativamente aos grupos 
étnicos europeus é um percentual bastante alto. 
Curitiba é uma cidade de diversas origens. Devemos ter orgulho desta diversidade, e 
realizar políticas públicas atentas às populações historicamente oprimidas na formação 
social da cidade. Somos contra a propaganda oficial  racista que exclui os negros da 
imagem da cidade. 
Na política de ação social,  deve ser dedicada especial  atenção ao combate diário ao 
racismo. É urgente a aplicação da Lei Federal 10.639/2003, com a reformulação dos 
currículos escolares para a inclusão da temática história e cultura afrobrasileira na rede 
municipal de ensino. 
Também  é  preciso  incentivar  as  expressões  culturais  vernáculas  da  população  que 
manifestam  a  memória  e  as  origens  dos  povos  que  formaram  a  cidade.  Apoio  às 
atividades culturais populares que têm sido excluídas da atual política de cultura. 

IDOSOS 



O  tema  dos  idosos,  não  fosse  pela  sua  evidente  importância  do  ponto  de  vista 
humanista, tem ganhado ainda mais relevância em função da transformação do perfil 
demográfico da população brasileira. 
O  expressivo  aumento  da  terceira  idade  em  meio  à  população  geral  deve  ser 
comemorado como uma conquista nacional, ao mesmo tempo em que nos lança novos 
desafios do ponto de vista social (agravados pelas desumanas supressões dos direitos 
dos aposentados, sobretudo nos últimos vinte anos). 
Fundamentalmente, os direitos da população idosa foram estabelecidos pelo Estatuto do 
Idoso, aprovado pelo Congresso Nacional em 2003. Como em tantas outras situações, 
contudo, trata-se de um conjunto de leis que apenas parcialmente tem saído do papel. 
Para garantir esses direitos, ao menos no âmbito municipal, a prefeitura e seus órgãos 
devem: 
• Garantir atendimento preferencial e especializado (com servidores formados para essa 
finalidade) em todos os postos de contato com o poder público municipal. 
• Destinação de verba específica para políticas destinadas à população idosa. 
• Política preventiva de saúde para a população idosa, que inclua práticas esportivas, 
acesso ao lazer,  atendimento especializado nas unidades  de saúde.  Como em vários 
outros momentos, a prefeitura atual fundamenta sua política de saúde para a terceira 
idade na ampliação da rede hospitalar e não na prevenção. 
• Gestão plenamente estatal e pública do Hospital do Idoso, evitando a precarização e a 
rotatividade dos profissionais de saúde. 
• Acesso à educação. Esta é uma das principais reivindicações da população idosa. Em 
um país desigual como o nosso (e Curitiba – lembremos sempre – é, segundo a ONU, a 
17ª cidade mais desigual de todo o mundo), milhões de pessoas não tiveram acesso à 
educação na infância e na adolescência. Nada mais justo que o tenham quando idosos. A 
prefeitura  deve  favorecer  políticas  educacionais  específicas,  como  programas  de 
alfabetização para idosos. 
• Campanhas educativas de valorização do idoso. Em muitas situações, os idosos são 
vítimas de toda sorte de preconceito, segundo certa visão que os toma como pessoas já 
superadas e não mais aptas ao trabalho e à participação social. Trata-se de um terrível 
estigma cultural que deve ser combatido com campanhas específicas. 
• Acesso às tecnologias da informação. Pesquisas mostram que, se a exclusão digital no 
Brasil já é imensa, ela é ainda mais dramática na terceira idade. Trata-se desde a falta de 
acesso  aos  equipamentos  (computadores,  impressoras,  etc.),  quanto  da  falta  de 
letramento digital. A prefeitura deve oferecer cursos de letramento digital, ministrados 
por professores especializados. 
•  Acesso ao trabalho,  que incluía  desde o acesso à  formação profissional,  quanto o 
combate à discriminação etária, seja no serviço público, seja na iniciativa privada. 
• Por fim, deve-se observar que tais medidas só poderão ser implementadas se houver a 
participação  dos  próprios  idosos,  por  meio  de  suas  associações,  de  acordo  com os 
mecanismos  de  democracia  real  e  direta  defendidos  pelo  programa  da  Frente  de 
Esquerda, como a presença em conselhos com caráter deliberativo. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
A inclusão social de pessoas com deficiências é um tema prioritário no programa de 
governo do PSOL. Quando a acessibilidade não é favorecida fortalecem-se ainda 



mais as desigualdades sociais de um dos grupos mais excluídos socialmente: as pessoas 
com deficiência. 
No Brasil são mais de 24 milhões de pessoas com deficiência e, segundo o Censo do 
IBGE 2012, em Curitiba, pessoas com deficiência são mais de 200 mil. São crianças, 
jovens, adultos e idosos que necessitam de políticas de acessibilidade para ter uma vida 
digna  na  cidade.  A acessibilidade,  como  um  direito  à  cidade,  é  um  conceito  que 
pressupõe  a  socialização  da  riqueza,  no  sentido  da  apropriação,  por  todos  os 
trabalhadores  e  trabalhadoras,  de  tecnologias  que  possibilitem  a  comunicação,  a 
sinalização e a locomoção, para superar limitações impostas por deficiências físicas, 
intelectuais ou sensoriais. 
A desigualdade social que caracteriza Curitiba reflete-se na exclusão das pessoas com 
deficiência ao seu direito à cidade.  O PSOL/PCB incorporam a acessibilidade como 
uma pauta da luta socialista, já que entendemos a cidade como objeto de disputa da 
classe trabalhadora. 
Mesmo se considerados apenas os espaços-modelo de Curitiba e seus mais famosos 
cartões  postais,  podemos  observar  o  ínfimo  número  de  pessoas  com  deficiência 
frequentando  praças,  parques  e  usando  o  transporte  coletivo.  Calçadas  esburacadas, 
construídas  com  materiais  inadequados,  com  inúmeros  obstáculos  que  impedem  a 
locomoção independente de cadeirantes e pessoas com deficiência visual são alguns dos 
principais problemas enfrentados no espaço público da cidade, onde a acessibilidade é 
encarada pela prefeitura como um elemento de paisagismo, apenas no centro da cidade 
ou em bairros nobres. No entanto, Curitiba tem 75 bairros, em que não há, sequer, ruas 
pavimentadas, quanto mais calçadas acessíveis para pessoas com deficiência. 
Essa situação se reproduz e cerceia a inclusão de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Em relação ao trabalho, apesar 
de  políticas  afirmativas,  como  a  Lei  de  Cotas,  assegurarem  percentuais  para  a 
contratação de pessoas com deficiência, a realidade é que estes ocupam os postos de 
trabalho mais precarizados no setor produtivo ou desenvolvem atividades mecânicas e 
desvalorizadas, sem possibilidades de ascensão e reconhecimento de seu potencial. 
A Frente de Esquerda (PSOL-PCB) acredita que a cidade é feita para as pessoas que 
vivem nela e, por isso, defende a acessibilidade das pessoas com deficiência como uma 
das bandeiras da reforma urbana. Pensar a cidade para os trabalhadores com deficiência, 
a partir do seu local de moradia, nas suas relações territoriais, significa pensar que é no 
bairro que os equipamentos de saúde, educação, esporte e lazer serão utilizados e ali 
deverão  ser  acessíveis.  Isso  significa  criar  condições  para  utilização  dos  espaços 
urbanos,  com conforto,  segurança  e  autonomia  nos  transportes,  nos  equipamentos  e 
mobiliários  urbanos,  nas  informações,  por  todas  as  pessoas,  independente  das  suas 
condições de mobilidade, percepção e cognição. 
Mas acessibilidade não significa apenas eliminação de barreiras físicas. 
Os surdos que usam a língua brasileira de sinais sofrem todos os dias com as barreiras 
de  comunicação que  os  impedem de  realizar  uma consulta  médica,  de explicar  um 
atraso ao chefe no trabalho, de denunciar um ato de violência, e mesmo aprender a ler e 
escrever como seus colegas de classe, por falta de intérpretes nos serviços públicos. A 
defesa pelo reconhecimento político da língua de sinais e cultura surdas vem sendo a 
maior bandeira de luta da comunidade surda mundial. Nossa proposta é de oficialização 
da Língua Brasileira de Sinais – Libras,  em Curitiba,  a exemplo da Lei Federal 
12036/2002, permitindo a  regulamentação da atuação do profissional intérprete e 
sua  disponibilização  nos  equipamentos  municipais  que  fazem  atendimento  ao 
público. 



Nossa militância  no movimento dos surdos  nos diferenciou nas Eleições de 2008 e 
2010,  como  nessa  campanha,  o  único  partido  a  garantir  a  janela  de  intérpretes  no 
programa eleitoral, além de apresentarmos a candidatura da militante surda Christiane 
Righetto,  para vereadora e deputada estadual,  respectivamente,  em defesa da cultura 
surda e da língua de sinais. 
A política de inclusão escolar para pessoas com necessidades educacionais é também 
uma  pauta  estruturante  do  programa  de  educação  da  Frente  de  Esquerda.  Dela 
dependerá que as crianças e jovens surdos e com deficiências sejam respeitados em suas 
necessidades  diferenciadas  no  processo  de  escolarização,  com  acessibilidade  física 
plena nos ambientes escolares e seu entorno, garantia de recursos de tecnologia 
assistivas nas escolas e, o mais importante, professores capacitados e especializados 
para atender à diversidade presente na escola, em período integral. 
Em  Curitiba,  a  educação  especial  de  alunos  com  deficiências  é  realizada 
predominantemente por instituições conveniadas particulares, já que, das mais de 30 
escolas especializadas, apenas três são municipais e apenas oito Centros Municipais de 
Atendimento Especializado - CMAEs, equipamentos fundamentais à complementação 
da educação escolar em processo de inclusão escolar. Na Regional do Bairro Novo, por 
exemplo, área de grande concentração populacional, não há sequer um CMAE ou escola 
especial para atender aos alunos com deficiência que moram na região. Defendemos a 
educação  especial  integral,  por  meio  da  ampliação  de  apoios  e  serviços 
especializados, preferencialmente ofertados no contraturno da escola municipal de 
matrícula dos estudantes. 
Para os estudantes surdos, atendendo às reivindicações da comunidade surda curitibana, 
propomos a criação de escolas municipais bilíngues para surdos, nas quais a língua 
de interação e instrução seja a Libras, seguida do aprendizado do português, na 
modalidade escrita, como segunda língua. 
Outra  proposta  relacionada à  inclusão  de  estudantes  com necessidades  educacionais 
especiais refere-se à  desprivatização do Sistema Integrado de Transporte Especial 
(Sites),  criando e ampliando a frota pública de ônibus para universalização do 
atendimento a todos os estudantes das escolas especializadas. Além disso, propomos 
a  descentralização dos terminais  específicos  para o Sites,  pois  a  rota  atual  exige 
longo tempo de permanência nos ônibus, exigindo que todos os alunos, oriundos dos 
diversos bairros da cidade, troquem de ônibus (na ida e na volta) no único terminal 
localizado no Cristo Rei. 
A inclusão social de pessoas com deficiência pressupõe a socialização da riqueza, pelo 
acesso  (universalizado)  a  todos  os  recursos  mais  avançados  que  possibilitariam  a 
superação de quaisquer limitações impostas por condições orgânicas que impedem a 
plena participação social. 



5. REFORMA URBANA 

Moradia 
O  déficit  habitacional  tem  diversas  formas:  alugueis  excessivos,  muito  caro  e 
inacessível. 
•  Implementação  dos  Conselhos  Municipal  da  Cidade  de  Curitiba  e  do  Conselho 
Estadual das Cidades, nos moldes aprovados pelas Conferências das Cidades deste ano. 
•  Criação  do  Conselho  Municipal  de  Habitação  para  gerir  os  recursos  do  Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social. 

Imóveis vazios 
• Empresas em situação de falência 
• Destinação social dos imóveis em inventário e em situação de fragilidade econômica, 
com dívidas. 
•  Aplicação  do  instituto  do  abandono,  para  recuperar  imóveis  abandonados  ao 
patrimônio público. 
• IPTU progressivo em áreas, até 15% do valor do imóvel 
• Existem imóveis vazios em grande número, que poderiam ser destinados às famílias 
que demandam moradia. 
• No Brasil, em 2004, segundo dados oficiais existiam 7 milhões de famílias sem casa e 
8 milhões de imóveis vazios. 
• Deflação, conter a inflação no mercado imobiliário 
• Aluguel social, subsídio do aluguel, diminuição do impacto do aluguel na renda das 
famílias 

Regularização fundiária 
• Política generalizada de regularização fundiária. 
• Demarcação de terras devolutas. 
• Aplicação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos de democratização da propriedade 
e do acesso à terra urbana previstos no Estatuto da Cidade, lei 10.257/01, como IPTU 
progressivo,  criação  de  ZEIS  e  efetivação  imediata  de  políticas  públicas  de 
regularização  fundiária  para  as  ocupações  de  Curitiba  e  região  metropolitana,  com 
ampla participação da sociedade em toda a execução e acompanhamento. 
• Retirada imediata de todos os processos de Reintegração de Posse movidos pelo poder 
público contra moradores de assentamentos e ocupações informais. 
• Execução de assistência jurídica e técnica gratuitas para a população de baixa renda de 
assentamentos e ocupações informais; 

Moradia popular 
• Política habitacional como forma de fazer política ambiental. Construção de moradias 
em áreas adequadas para prevenir ocupações em áreas de risco. 
• Titulação feminina das casas. 
• Aplicar o solo criado para apoiar a política habitacional. 
• Construção de condomínios populares (relação com moldes de construção da COAHB 
e MCMV). 
• Acessibilidade na política habitacional. 
• Devolução dos contratos da COHAB, Curitiba SA. 
• Política habitacional especial para a População de Rua. 
•  Discussão pública  do Plano Municipal  de  Habitação de Interesse  Social  do Plano 
Diretor de Curitiba – lei 11.266/04; 



•  Combate  imediato  à  especulação  imobiliária  de  grandes  proprietários  de  terra  na 
Região Metropolitana de Curitiba; 

Mobilidade 

• Trânsito 
Sintoma do grave desgaste do modelo de urbanismo adotado por Curitiba desde o início 
dos anos 1970, o trânsito tem constantemente se degradado na cidade, sobretudo nas 
últimas duas décadas, de modo que o tempo médio dos deslocamentos aumenta sem 
solução de continuidade. Os maiores prejudicados, evidentemente, são os motoristas e 
passageiros dos automóveis e, acima de tudo, os usuários do sistema de ônibus, que, 
além da espera, do custo da passagem e da lotação, têm de conformar-se com trajetos 
cada vez mais demorados. 
Obras  divulgadas  como  medidas  efetivas  em favor  da  fluidez  do  trânsito  não  têm 
logrado os resultados desejados. É o caso do alargamento de ruas (sempre em bairros já 
mais valorizados), da abertura de novos sistemas binários e, principalmente, a Linha 
Verde, que deveria operar como eixo estrutural de desenvolvimento e via de trânsito 
ágil,  tendo-se,  todavia,  transformado  no  exemplo  por  excelência  de  morosidade, 
congestionamento e acidentes. 

• Automóvel 
As causas do agravamento do trânsito encontram-se basicamente na centralidade que o 
automóvel adquire na cidade (não só nesta cidade, naturalmente), inclusive para seus 
planejadores, com a consequente secundarização do sistema de transporte coletivo. Alie-
se a esses dois fatores essenciais, certa política imobiliária um tanto míope para suas 
relações com o trânsito. 
Curitiba  apresenta  hoje  1,6  habitante  por  veículo,  maior  taxa  entre  os  municípios 
brasileiros (empatada com outros municípios). Evidentemente, o problema não advém 
do fato de as pessoas poderem comprar automóveis (o que deveria ser um direito de 
todos),  mas de elas  usarem esses  automóveis  para todas  as  tarefas  rotineiras,  como 
deslocar-se para o trabalho e a escola. 
De fato, segundo dados do Dieese, o índice de passageiros por quilômetro (IPK) do 
sistema de ônibus da cidade tem progressivamente caído ao longo do tempo, o que 
(além do custo do transporte) tem como causa o fato de que mais e mais pessoas se 
valem do automóvel para deslocamentos diários. 

• Ônibus 
O aprimoramento do sistema de ônibus se dá, basicamente: 
• Primeiramente,  pela retomada do controle público do sistema como um todo, hoje 
refém das companhias privadas de ônibus. Para isso, é necessária a revisão do processo 
de licitação dessas companhias, concluído em 2011. O mecanismo é a instauração de 
uma auditoria nesse processo licitatório. 
•  Ampliação  da  rede  de  vias  exclusivas  para  circulação  de  ônibus,  em especial  as 
canaletas; 
•  Implantação de uma política séria  de redução do preço da tarifa,  inclusive com o 
aumento do subsídio público; 
•  Abertura  da  “caixa-preta”  da  Urbs,  isto  é,  pela  explicitação  dos  critérios  técnicos 
utilizados para determinar o preço da tarifa. 



• Ciclomobilidade 
Além  da  revalorização  do  transporte  coletivo,  a  melhoria  do  trânsito  implica  a 
implantação  efetiva  de  outros  modais,  em  especial  por  meio  de  uma  política 
consequente de ciclomobilidade. 
A questão, naturalmente, é a criação de vias de circulação exclusiva para bicicletas. As 
tentativas até agora encontram-se mais no campo da publicidade que do urbanismo. 
Faixas  na  região  central,  em  horários  muito  restritos,  bem  como  estreitas  vias  de 
circulação  compartilhada  (com pedestres)  no  circuito  dos  parques  são  políticas  que 
enxergam a bicicleta como lazer, não como alternativa de mobilidade. 
Nossa  proposta,  em sintonia  com os  movimentos  de  cicloativismo,  é  a  criação  de 
ciclofaixas nas vias lentas ao lado das canaletas dos ônibus biarticulados. 

• Trânsito e especulação imobiliária 
Embora  menos  evidente,  há  também  importante  relação  entre  trânsito  e  política 
imobiliária. A concentração dos investimentos públicos e dos lançamentos imobiliários, 
principalmente  os  de  edifício  com grande  potencial  de  trânsito,  em certas  áreas  da 
cidade  (como a  Visconde de  Guarapuava ou a  Água Verde)  tem atraído  para  essas 
regiões um número crescente de veículos com consequências terríveis para o trânsito. 
A desconcentração dos investimentos viários e imobiliários, bem como a busca de novas 
centralidades  no  espaço  urbano  seriam  fatores  positivos  para  a  dispersão  dos 
automóveis por uma área maior, aliviando, desse modo, o trânsito. 

• Metrô 
A compreensão sobre a necessidade e os impactos do metrô em Curitiba deve se fazer 
tendo como referência uma visão mais ampla sobre o transporte coletivo na cidade e a 
própria natureza do planejamento urbano. 
Desde o início da década de 1970, com a efetiva implantação do chamado Plano Serete-
IPPUC, Curitiba  teve  seu crescimento ordenado em função dos  eixos  estruturais  de 
desenvolvimento, com suas vias rápidas e a canaleta de ônibus. Em linhas muito gerais, 
podemos afirmar que a consequência mais notável desse planejamento foi a criação de 
uma  cidade  profundamente  desigual.  Nas  regiões  dos  eixos  estruturais  se  ergueu  a 
cidade-modelo. Os bairros mais distantes, a periferia e a região metropolitana, excluídas 
do processo, desenvolveram-se num ritmo muito menor. 
Com isso, Curitiba foi apontada, pela própria Organização das Nações Unidas, em 19 de 
março de 2010, como a 17ª cidade mais desigual de todo o mundo, isto é, a 17ª com 
maior diferença entre ricos e pobres (“Cinco cidades brasileiras integram a lista das 
mais desiguais do mundo”, Gazeta do Povo, 20/03/2010). 
Nessa concepção, como aponta o professor Nelson do Rosário, o transporte coletivo 
seria a pedra de toque. Com um transporte supostamente eficiente, a população poderia 
contentar-se  em  morar  “lá  longe”,  desde  que  não  passasse  muito  tempo  em 
deslocamentos. 
Evidentemente, tal visão não se aplica absolutamente ao trânsito e ao transporte coletivo 
de  hoje.  Ao  contrário,  Curitiba  firmou-se  como  modelo  brasileiro  de  cidade  do 
automóvel.  Aqui,  a  relação está  em 1,6 habitante  por veículo.  Consequentemente,  o 
trânsito tem se caotizado a olhos vistos, e os deslocamentos de ônibus são cada vez mais 
demorados. 
Diante desse quadro, surge a proposta milagrosa do metrô. Ao custo de centenas de 
milhões ou bilhões de reais, com base em discussões pretensamente “técnicas”, com 
pouquíssimo debate efetivo com a sociedade civil, a prefeitura, mais uma vez, acena 
com a construção de uma linha de metrô, agora entre o Centro e o Pinheirinho. 



A conveniência ou não de um sistema de metrô em Curitiba é, sob vários aspectos, um 
tema técnico. Na prática, contudo, o que vemos é tal discussão sequestrada pela lógica 
dos  lobbies,  como  se  a  prefeitura  estivesse  sempre  disputada  por  interesses 
empresariais, entre o lobby das companhias de ônibus e o das construtoras e operadoras 
de linhas de metrô. 
Na verdade, Curitiba tem possibilidade de expandir a atual rede de canaletas de ônibus, 
e incentivar outros modais, sobretudo a bicicleta. O ponto central é restringir o uso dos 
automóveis. Não que sejamos contrários a que as pessoas comprem carros. O que não 
deveríamos incentivar é o uso cotidiano do automóvel, para trabalhar e estudar. 
De qualquer  modo,  a  discussão  sobre  a  implantação  de  um sistema de  metrô  deve 
pautar-se por alguns pontos essenciais que têm sido desconsiderados. 
O  primeiro  deles,  já  mencionado,  é  a  ampliação  do  debate  público,  envolvendo 
associações de usuários, o Sindicado dos Engenheiros, a sociedade civil como um todo. 
O segundo é o caráter absolutamente público do metrô, desde sua construção até sua 
operação.  O  atual  projeto  da  prefeitura  fala  em  Parcerias  Público-Privadas,  o  que 
significa privatização de um serviço essencial e transferência desnecessária de recursos 
públicos a empresas privadas. 
Igualmente,  o  trajeto  proposto  está  longe  de  atender  às  principais  necessidades  de 
transporte de Curitiba e Região.  A linha do Centro ao Pinheirinho já é atendida por 
canaleta de ônibus biarticulados. Não faz sentido simplesmente substituir um modal por 
outro.  Novamente,  a  prefeitura  segue  a  lógica,  historicamente  estabelecida  desde  o 
Plano Serete-IPPUC, de “agregar valor ao já valorizado”. Onde o transporte já tem mais 
eficiência, em uma região já valorizada, ali é que faremos novos investimentos. Agrava-
se a desigualdade, problema central do urbanismo de Curitiba. 
Realizar sem debate nem transparência uma obra tão custosa e difícil como o metrô 
poderá  ter  consequências  muito  ruins  para  Curitiba.  Lembre-se  que  muitos  dos 
problemas  crônicos  da  cidade  de  São  Paulo  iniciaram-se  justamente  quando  da 
construção do metrô, em meados da década de 1970, advindos, por exemplo, do amplo 
processo de despejos e da migração massiva (para trabalhar na construção do metrô), 
que levaram ao estrangulamento do sistema de moradias na cidade. 
Se o debate transparente e democrático apontar o metrô como alternativa importante 
para a Região Metropolitana de Curitiba, seu percurso deve beneficiar diretamente os 
bairros  em que o transporte coletivo seja o mais  difícil.  Com isso,  ampliaríamos as 
oportunidades, integraríamos a cidade e combateríamos a desigualdade social. 



6. POLÍTICAS PÚBLICAS 

Arte e cultura 
Arte e a cultura são temas que podem ser diretamente associados à desigualdade que 
marca Curitiba. A cidade tem uma zona rica, em oposição a uma zona excluída. Esta é 
maior, mais populosa. Daí talvez a impressão que certas pessoas tenham de que Curitiba 
seja uma cidade “pequena” ou “provinciana”. De fato, é possível passar a vida toda 
apenas na zona rica, sem sequer ver a zona excluída. 
Dentro  desse  conceito,  também  a  distribuição  dos  aparelhos  culturais  também  é 
concentrada na zona central e seu entorno, deixando quase ausentes tais aparelhos nas 
regiões mais pobres da cidade. 
Tal oposição pode ser associada à contradição entre cultura popular e erudita. Curitiba 
praticamente não tem apoio à cultura popular. E, na zona central e rica, concentram-se 
aparelhos que, muitas vezes, pertencem à cultura erudita. Esta passa por ser elitista e 
efetivamente o é. Mas também seria política pública dos socialistas socializar 
Socializar  o  acesso  aos  meios  materiais  que  criam  as  expressões  artísticas.  Não 
propriamente a arte, mas aos meios materiais para manifestar-se artisticamente. Não se 
precisa exatamente levar arte às pessoas, pois a arte é inerente ao ser humano, mas os 
meios materiais para realizá-la. 
Poder-se-ia pensar que uma política assim fosse impositiva, baseada em certo dirigismo 
cultural.  Gregório diz que há duas objeções a esse raciocínio (embora faça ressalvas 
sobre o cuidado com debater tal tema). Primeira objeção é que, se as pessoas forem 
dotadas de meios culturais, não aceitarão o dirigismo. Um sistema de socialização da 
arte deve ser antes de mais nada democrática, com a população da classe artística e da 
população em geral. 
Promover letramento universal e resgate social. Uma política pública de cultura pode 
também ser uma política que interfira no ímpeto subjetivo, na coragem subjetiva das 
pessoas, para colocar sua energia humana em uma prática progressista e humanista. 
Um exemplo,  uma  experiência  que  têm  essas  duas  características  é  El  sistema  na 
Venezuela. El sistema é mantido por uma fundação, criada em 1975, por José António 
Abreu. Curioso que seja um economista. A criação dessa fundação foi uma militância 
religiosa dele. Entre os objetivos de  El sistema estão questões morais fortes, como os 
valores de solidariedade. José Abreu professa que a música e toda arte (diríamos) podem 
ser indutoras do desenvolvimento econômico e social. Em 1979, a fundação se tornou 
inteiramente pública, custeada pelo Estado venezuelano. Hoje 125 orquestras juvenis, 
31 orquestras  sinfônicas,  370 mil  estudantes  matriculados e  mais  de  100 orquestras 
infantis.  Dos  alunos  matriculados,  calcula-se  que  de  70% a  90% sejam pobres.  Os 
centros de El sistema ficam nos bairros pobres. A partir do governo Chaves iniciou-se o 
processo  de  fusão  de  El  sistema  com  o  sistema  educacional,  em  que  os  centros 
comunitários têm se transferido para as escolas públicas. Hoje haveria um núcleo de El 
sistema em cada escola. A meta para 2015 são 500 mil alunos. Recomenda que todos 
assistam vídeos da Simón Bolívar. Compare-se, por exemplo, com a OSESP. Grande 
orquestra, em que metade dos músicos veio justamente do Leste Europeu, dos antigos 
regimes socialistas. A Simón Bolívar tem mais diversidade, tem lugar para negros, para 
índios, tem muitas mulheres, alia o resgate social com o letramento universal. 
Em Curitiba há vários cursos de música, na Embap, na UFPR, na FAP, há cursos de 
artes cênicas. Muitas vezes vemos grandes artistas locais com outras atividades, como 
garçons, até mesmo cuidando de cachorros. Para a classe artística, é difícil emprego. 
Imagine-se  que  tivéssemos,  em cada  escola,  um grupo de dança,  uma orquestra  ou 



grupo musical, isso abriria muitas vagas para artistas. Núcleos que promovessem a arte, 
de maneira democrática, junto com a comunidade. 
O governo Lula fala na autoestima da população, diz que essa é a diferença de seu 
governo com o governo FHC. Mas essa é uma autoestima do acesso ao consumo, não 
do acesso ao letramento. 
• Reformulação da lei municipal e do conselho municipal de cultura. Hoje o conselho 
não é deliberativo, o que acaba imobilizando sua atuação. 
• Precisamos de uma gestão que abra mão do mecenato. Com o mecenato, o Estado 
trabalho  para  os  diretores  de  marketing,  pois  é  o  Estado  que  escolhe  os  projetos 
culturais. 
• Atenção aos modos como subsidia suas ações e programas. 
•  Conquista  de  plano  de  cultura  estruturado  em  espaços  de  participação  como  as 
conferências. 
•  Abertura  dos  processos  de  consulta  pública  a  organizações  da  sociedade  civil 
(SATED-PR, SEPED-PR, Fórum das Entidades Culturais do Paraná). 
• Ampla divulgação e acesso aos espaços de participação. Não apenas os espaços do 
teatro,  que  são  poucos.  Muita  gente  considera  que  investir  em  cultura  é  construir 
equipamento, e não investir nos equipamentos que já existem. Diz que, de certo modo, 
esses espaços já existem, mas não são ocupados. 
• Contra as privatizações na área da cultura, como a anunciada privatização da Pedreira 
Paulo Leminski. 
• Nas escolas públicas, mais concursos públicos para professores de Arte. 
• Eventos culturais nos espaços públicos, praças e ruas da cidade. 
Na  cultura,  precisamos  de  mais  participação  e  representatividade,  de  financiamento 
público para a cultura. Enfim, da ocupação da cidade e de locais públicos com arte, 
cultura, marchas, movimento. 

UM PROGRAMA SANITARISTA PARA CURITIBA 

1. Conjuntura e concepção 
Reestruturação  produtiva,  retirada  de  direitos  trabalhistas,  privatizações,  destruição 
ambiental,  etc. Na atualidade, o capital  a cada dia avança sobre áreas até então não 
exploradas,  tornando mercadoria um número cada vez maior  de bens e direitos que 
deveriam ser universais. O capitalismo, modo de produção que gerou uma sociedade 
cada vez mais doente,  precisa ser superado por uma sociedade socialista,  onde será 
possível ter saúde de verdade. 
Para a Frente de Esquerda, a saúde não pode ser entendida como a simples ausência de 
doenças. Não é possível ter saúde com jornadas de trabalho acima de 40h semanais, 
com a  concentração fundiária  e  o  latifúndio,  com a falta  de saneamento básico,  de 
educação, entre outros itens tão básicos, mas ainda sem acesso a maior parte das pessoas 
por conta da desigualdade inerente ao sistema capitalista. 
No Brasil, esse entendimento da saúde como uma questão social e coletiva não é uma 
invenção da Frente de Esquerda em Curitiba. Desde os anos 1970, começou em nosso 
país  um movimento  que  ficou  conhecido  como Reforma Sanitária,  responsável  por 
aglutinar um amplo movimento social em torno da pauta da saúde nos anos 1980 e por 
conquistar avanços no sistema de saúde, que foram inscritos no Sistema Único de Saúde 
- SUS. 
O movimento pela Reforma Sanitária tinha duas frentes principais: a universalização do 
acesso  a  saúde  no  Brasil  (até  1988,  só  aqueles  que  tinham  carteira-assinada  eram 
atendidos no INAMPS) e a construção de um sistema de saúde que tivesse foco na 



prevenção,  tratada  de  maneira  coletiva  e  não  mercantilizada.  Em  1986,  na  8ª 
Conferência Nacional de Saúde, o movimento aprovou resoluções que apontavam que 
para  se  ter  saúde no Brasil  era  preciso  fazer  a  reforma agrária,  não pagar  a  divida 
pública e estatizar a industria farmacêutica. 
Mas o movimento dos anos 1980 também teve seus limites. Embalados pela perspectiva 
institucional do PCB naquele momento e do Programa Democrático-Popular do PT, o 
movimento acreditou que era possível ganhar um sistema de saúde universal “apenas” 
com alguns capítulos na nova constituição.  Também aceitou que o setor privado de 
saúde fosse visto como complementar, o que se mostrou inviável ao longo desses 24 
anos. 
A criação do SUS deve ser vista como uma conquista democrática do povo brasileiro, 
fruto  de  nossas  lutas.  Mas  devemos  ter  claro  que  os  projetos  de  reforma sanitária, 
reforma  psiquiátrica  e  luta  anti-manicomial  não  foram  implementadas  plenamente. 
Construído num período de avanço neoliberal, o SUS vem sofrendo retrocessos ano a 
ano, sendo desconstruído e privatizado pelos governos das esferas municipais, estaduais 
e federal. 
O  governo  federal  do  PT  (Lula/Dilma)  mantém  e  aprofunda  essa  política  de 
precarização  das  políticas  sociais,  em especial  no  sistema  de  saúde.  Em  busca  de 
legitimação e perpetuação do poder, privilegia programas de transferência de renda, “de 
pobres para pobres”, em detrimento de políticas consistentes de emancipação social. 
A necessidade de expansão contínua do capital e de adentrar de forma agressiva mesmo 
áreas sociais como a saúde e educação acaba colocando em cheque projeto de uma 
saúde universal, equânime e integral. Outro projeto de sistema de saúde, que prevê uma 
“universalidade restrita” e complementação via mercado, já está em curso no Brasil, em 
especial no estado de São Paulo. Medidas como a transferência de 25% dos leitos dos 
hospitais públicos para o uso de convênios particulares são um exemplo dessa política. 
Entendemos que na estruturação do processo saúde-doença, os determinantes sociais 
exercem um papel protagonista, e deve ser reconhecida a influência dos fatores sócio-
econômicos, culturais, políticos e ambientais sobre as condições de vida e de saúde das 
populações. Portanto, o acesso a saúde e a doença é uma questão de classe e por isso a 
Frente de Esquerda deve ter intervenção no movimento apoiando toda luta pelo direito a 
saúde. 

2. O sistema de saúde em Curitiba 

O  sistema  de  saúde  na  cidade  de  Curitiba  tem  como  uma  de  suas  características 
principais  a  privatização  na  forma  de  terceirização  da  gestão  e  compra  de  serviços 
privados.  Além disso,  o  investimento em saúde está  abaixo do necessário  e  não há 
respeito às instâncias de controle social da cidade. 
Junto a um processo de precarização na atenção, as estruturas publicas que poderiam 
evitar as doenças são ineficientes na cidade, facilitando o acesso a doença. 

2.1 Privatização faz mal a saúde 

Como já  foi  dito  acima,  o  SUS foi  uma conquista  do povo brasileiro.  Porém,  essa 
conquista  ocorreu  num período de implementação do projeto  neoliberal,  que  previa 
investimentos cada vez menores nas áreas sociais, entre elas a saúde e as áreas que 
determinam o processo saúde-doença. 
Em Curitiba não foi diferente. Desde 1990, o SUS vem sendo construído na cidade por 
gestores  com compromisso  zero  com a saúde pública  e  de acesso universal.  Desde 



então,  os  sucessivos  prefeitos  implementaram projetos  com características  curativas, 
hospitalo-cêntricas e médico-centradas. Além disso, nos últimos anos podemos observar 
um processo de privatização na saúde na cidade. 
Fruto desse processo, vários equipamentos de saúde da cidade não tem controle estatal. 
O maior exemplo disso são os Centros de Atenção Psico-Social,  que são todos eles 
geridos por ONG’s e Organizações Sociais (OS’s). Recentemente, a Prefeitura aprovou 
a criação de uma Fundação Estatal de Direito Privado que neste momento faz a gestão 
do Hospital do Idoso Zilda Arns. 
A política de gestão por via de ONG’s, OS’s e pela Fundação Estatal tem impacto direto 
na qualidade dos atendimentos. Nestes modelos, os trabalhadores são contratados com 
vínculos precários (sem concurso público) e com salários menores. Essa situação gera 
uma rotatividade grande de profissionais e também um abandono do emprego visando 
outros locais que pagam melhores salários e oferecem melhores condições de trabalho. 
Recentemente, um concurso para a área médica para o Hospital do Idoso não teve as 
vagas preenchidas devido ao baixo salário e ao frágil vinculo empregatício. 
No serviço público e em especial na área de saúde, o vinculo entre o profissional e o 
usuário (paciente) é fundamental e melhora a qualidade do serviço. Em muitos casos, o 
usuário frequentará aquele serviço de saúde por muitos anos e o vinculo entre a equipe e 
este usuário será um facilitador para o sucesso do tratamento. 
Além da queda na qualidade do atendimento, a privatização pela via das ONG’s, OS’s e 
Fundações Estatais é uma forma de financiar o setor privado da área de saúde, um dos 
principais financiadores das campanhas eleitorais dos candidatos dos grandes partidos. 
Os  serviços  públicos  terceirizados  contratam,  com  dinheiro  público  oriundo  da 
Prefeitura, os procedimentos em grandes laboratórios e outros equipamentos privados 
de saúde, funcionando como “laranjas” para a transferência de dinheiro público para as 
empresas do setor saúde. 
A Frente  de  Esquerda  defende  a  estatização  de  todos  os  equipamentos  de  saúde 
privatizados  e  terceirizados  da  área  de  saúde  em  Curitiba.  Para  isso,  a  Prefeitura 
implementará  um  processo  de  auditoria  e  investigação  do  setor  saúde  na  cidade, 
mostrando a situação atual do sistema, ganhando a população para o apoio a estatização. 
No governo da Frente de Esquerda, não haverá dinheiro público para a saúde privada 
em Curitiba. 

2.2 Financiamento: no mínimo 15% para a saúde pública 

A lei 141/2012 estabelece que os municípios devem investir no mínimo 15% das suas 
receitas na saúde pública. Esta lei  foi feita a partir do diagnóstico de que o modelo 
anterior de investimento e financiamento estava estagnado e superado. 
O  modelo  anterior  colocava  percentuais  mínimos  para  o  setor  mas  não  estabelecia 
claramente  o  que  poderia  ser  considerado  gasto  em  saúde.  Por  conta  disso  e,  se 
aproveitando  e  utilizando  o  conceitual  elaborado  pela  reforma  sanitária  acerca  da 
determinação social  da saúde,  as prefeituras (e Curitiba não é diferente) passaram a 
colocar muitos gastos como sendo gastos em saúde. 
Gastos  como saneamento  básico,  publicidade,  aposentadorias,  esporte  e  lazer  foram 
considerados por  muito  tempo como gastos  em saúde.  É  claro  que  estas  áreas  tem 
influencia para a saúde, mas caso sejam consideradas como gasto em saúde, o setor será 
sempre estrangulado e asfixiado. 
Por conta disso, a Frente de Esquerda defende o mínimo de 15% das receitas para a área 
de saúde, sem que aposentados e sistemas fechados de saúde (como o ICS - Instituto 
Curitiba de Saúde) sejam contabilizados como gastos na área. 



2.3 Controle social: participação popular pra valer 

Uma das  novidades  da  implementação  do  SUS foi  o  conceito  de  que  a  população 
usuária e os trabalhadores devem ser parte do processo de deliberação da gestão do 
sistema. Para isso, foi estabelecido o chamado controle social, que funciona através das 
Conferências e Conselhos de Saúde e que é composto por 25% de gestores, 25% de 
trabalhadores e 50% de usuários. 
Infelizmente, as Conferências e Conselhos vem sendo sistematicamente ignorados pelos 
gestores, em nível local, estadual e nacional. Recentemente, em dezembro de 2011, a 
14ª Conferência Nacional de Saúde deliberou contra a EBSERH (Empresa Brasileira de 
Serviços  Hospitalares)  e  contra  o  fato  do  Ministro  da  Saúde  ser  o  presidente  do 
Conselho Nacional de Saúde. Em janeiro, um mês após a Conferência, a EBSERH era 
sancionada pela presidente e o presidente do Conselho continuava sendo o Ministro da 
Saúde. 
Em Curitiba não é diferente. São várias as Conferências que vem deliberando posições 
diferentes daquelas da prefeitura, que são ignoradas. Para a Prefeitura, a Conferência só 
serve quando delibera posição igual aquela do gestor. 
A Frente  de  Esquerda,  dentro  da  idéia  mais  geral  de  democracia  participativa,  vai 
implementar um processo de democratização real e verdadeira das Conferências e do 
controle social na área de saúde. A compreensão da Frente é que este espaço deve ser 
livre para deliberar os mecanismos de gestão do município e que não pode servir como 
um espaço de tutela dos movimentos sociais.  Além disso,  temos o compromisso de 
implantar  processo  de  eleição  para  as  autoridades  locais  de  saúde,  semelhante  ao 
processo de escolha direta para os diretores de escolas. 

2.4 Recursos Humanos: mais saúde para o trabalhador da saúde 

A Organização Mundial da Saúde, órgão ligado a ONU, estabelece que a jornada de 
trabalho na área de saúde não deve exceder as 30 horas semanais. Apesar desta questão 
já ter sido aprovada em diversas Conferências de Saúde na cidade, muitos trabalhadores 
desta área ainda exercem jornadas superiores às 30 horas. 
No  fim  do  ano  de  2011,  a  Prefeitura  e  a  Câmara  dos  Vereadores  aprovaram  e 
sancionaram lei que oficializava a jornada de 30 horas semanais para cerca de 6.000 
trabalhadores, contemplando 5 categorias da área de saúde. Porém, este mesmo projeto 
excluía outras 39 categorias (mais de 1.000 trabalhadores) da área de saúde. 
A Frente de Esquerda defende a implantação da jornada de 30 horas semanais para 
todos os trabalhadores do setor de saúde municipal. Defendemos também um salário 
digno para esses trabalhadores, respeitando o piso das categorias, para que se diminua o 
duplo vinculo na área. 
Outro problema dos recursos humanos são os vínculos precários. Neste caso estão as 
Agentes Comunitárias de Saúde, que são contratadas em Curitiba por uma ONG, que 
paga salários menores que no município de Araucária. A Frente de Esquerda defende a 
municipalização  deste  serviço,  garantindo  estabilidade  para  essas  trabalhadores,  tão 
suscetíveis a pressões e assédio moral. 

PROGRAMA DA FRENTE DE ESQUERDA (PSOL-PCB) SOBRE EDUCAÇÃO 



O compromisso do PSOL em defesa da escola pública e da qualidade da educação em 
Curitiba passa pela luta por melhores condições de trabalho nas escolas, salário digno 
para os trabalhadores da educação e ampla participação da comunidade nos processos 
de decisão sobre questões administrativas e pedagógicas das escolas. 
A Frente  de  Esquerda  defende que  todos  os  investimentos  em educação  devem ter 
caráter público. Somos contrários à privatização da educação, que vem ocorrendo pela 
terceirização de serviços públicos, como limpeza e manutenção das escolas e em áreas 
fundamentais ao atendimento e cuidados na infância: educação infantil e fornecimento 
de merenda escolar. 
Um dos problemas mais sérios da educação infantil em Curitiba é o déficit de mais de 
23  mil  vagas  denunciado  pelo  Ministério  Público.  O  PSOL se  opõe  à  política  de 
privatização das creches adotada pela prefeitura, com cerca de 31% dos alunos sendo 
atendidos pela rede de creches conveniadas. Essa prática tem como consequência o fato 
de os atendimentos serem realizados por profissionais pouco qualificados e com baixos 
salários, o que resulta na perda da qualidade na etapa mais importante da educação 
básica. Outro dado alarmante é que dos 30.902 alunos na faixa etária de quatro a seis 
anos matriculados, mais de 50% (14.490) são atendidos na rede na rede privada (Fonte: 
INEP/Censo Escolar 2011), o que comprova o descaso da prefeitura com essa população 
e a exclusão do direito fundamental à educação na primeira fase da vida, determinante 
para a formação da criança. A creche, além de ser um direito da mãe trabalhadora, é um 
dos direitos fundamentais da criança. 
A Frente de Esquerda assume o compromisso de ampliar a oferta de Educação Infantil 
de  qualidade  e  com  profissionais  habilitados,  aumentando  o  número  de  vagas  nas 
creches  e  escolas,  com  turnos  e  horários  de  atendimento  estendidos,  por  meio  da 
construção de novos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs, sobretudo nas 
regiões com maior demanda de matriculas e abertura de turmas de educação infantil em 
todas  as escolas municipais com autorização de funcionamento.  Para viabilizar  essa 
política, oferecendo vagas para as crianças que ainda estão fora da escola, propomos a 
realização imediata do Censo da Educação Infantil para identificar a demanda real de 
crianças fora da escola, mapeada nas diferentes regiões da cidade. 
Essa política de atendimento demandará a realização imediata de Concurso Público, 
possibilitando um quadro mais  permanente e  capacitado de educadores infantis,  que 
estabeleçam vínculos mais efetivos na educação e cuidado das crianças. 
Na política de formação continuada de professores, defendemos que dinheiro público 
deve  financiar  educação  pública.  Por  isso,  combatemos  às  políticas  de  capacitação 
sejam realizadas por meio de parcerias com o setor privado, que investem na lógica de 
mercado, a partir da visão gerencial da escola como uma empresa, sujeita a índices de 
produtividade. A nossa política de quadros para a escola defende a formação continuada 
que seja contra o barateamento da força de trabalho, contra o aligeiramento da formação 
dos educadores, contra a ausência de uma política de formação pedagógica dos demais 
integrantes dos quadros da escola e contra a farsa do modelo de formação baseado em 
palestras  aligeiradas,  descontínuas,  que  não  fazem  o  enfrentamento  dos  principais 
problemas da educação. 
Contamos com duas importantes universidades federais de referência, em Curitiba, cujo 
acúmulo  em  ensino,  pesquisa  e  extensão  devem  ser  socializados  na  formação  dos 
trabalhadores da educação municipal em programas de formação continuada e projetos 
de intervenção na comunidade escolar. 
A política de Educação Integral defendida pela Frente de Esquerda em Curitiba prevê a 
criação  e  ampliação  de  unidades  de  educação  integral  em  todas  as  regionais  do 
município, com ampla consulta e participação dos conselhos escolares e APMFs nos 



processos de decisão sobre questões administrativas e pedagógicas das escolas. A oferta 
de  equipamentos  de  educação  integral  pressupõe  a  intersetorialidade  de  ações  e 
destinação orçamentária nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer. 
A política de inclusão escolar para pessoas com necessidades educacionais é uma pauta 
estruturante do programa de educação da Frente de Esquerda. Dela dependerá que as 
crianças e jovens surdos, com deficiências e outras necessidades educacionais sejam 
respeitados  em  suas  necessidades  diferenciadas  no  processo  de  escolarização,  com 
acessibilidade física plena nos ambientes escolares e seu entorno, garantia de recursos 
de  tecnologia  assistivas  nas  escolas  e,  o  mais  importante,  professores  capacitados  e 
especializados para atender à diversidade presente na escola, em período integral. 
Se negadas essas condições essenciais ao acesso e permanência na escola, configura-se 
um processo de inclusão excludente daqueles alunos que mais perversamente sofrem 
com a falta de investimentos públicos em educação. 
Em  Curitiba,  a  educação  especial  de  alunos  com  deficiências  é  realizada 
predominantemente por instituições conveniadas particulares, já que, das mais de 30 
escolas especializadas,  apenas três são municipais e estão localizadas  no Boqueirão, 
Pinheirinho e Santa Felicidade. Os Centros Municipais de Atendimento Especializado - 
CMAEs,  equipamentos  fundamentais  à  complementação  da  educação  escolar  dos 
estudantes em processo de inclusão escolar, são apenas oito. Na Regional do Bairro 
Novo, que congrega o Sitio Cercado – um dos bairros mais populosos de Curitiba – 
além do Ganchinho e Umbará, a situação é inacreditável. Não há sequer um CMAE ou 
escola  especial  para  atender  aos  alunos  com  deficiência  que  moram  na  região. 
Defendemos a educação especial integral, por meio da ampliação de apoios e serviços 
especializados,  preferencialmente  ofertados  no  contraturno  da  escola  municipal  de 
matrícula dos estudantes. 
Para os estudantes surdos, especificamente, nossa proposta é de oficialização da Língua 
Brasileira  de  Sinais  –  Libras,  em Curitiba,  a  exemplo  da  Lei  Federal  12036/2002, 
permitindo  a  regulamentação  da  atuação  do  profissional  intérprete  e  sua 
disponibilização nos equipamentos municipais que fazem atendimento ao público. Além 
disso, atendendo às reivindicações da comunidade surda curitibana, propomos a criação 
de escolas municipais bilíngues para surdos, nas quais a língua de interação e instrução 
seja  a  Libras,  seguida  do  aprendizado  do  português,  na  modalidade  escrita,  como 
segunda língua. 
Outra  proposta  relacionada à  inclusão  de  estudantes  com necessidades  educacionais 
especiais  refere-se  à  desprivatização  do  Sistema  Integrado  de  Transporte  Especial 
(Sites),  criando  e  ampliando  a  frota  pública  de  ônibus  para  universalização  do 
atendimento a todos os estudantes das escolas especializadas. Além disso, propomos a 
descentralização dos terminais específicos para o Sites, pois a rota atual exige longo 
tempo de permanência nos ônibus, exigindo que todos os alunos, oriundos dos diversos 
bairros da cidade, troquem de ônibus (na ida e na volta) no único terminal localizado no 
Cristo Rei. 
A escola pública de qualidade tem que estar  compatível  com a riqueza social,  pelo 
provimento (universalizado) de todos os recursos mais avançados que hoje conformam 
a riqueza do gênero humano, suprindo todas as condições necessárias para que os filhos 
de trabalhadores tenham pleno acesso, permanência e aproveitamento escolar. 
Outras propostas da Frente de Esquerda para a educação municipal: 

• Imediata aplicação da Lei do Piso, n. 11.738/08, que estabelece 1/3 da jornada de 
trabalho para hora-atividade. 
• Plano de Carreira para todos os trabalhadores da educação. 



• Ampliar o investimento em educação de 25% para 30% dos recursos provenientes dos 
impostos de Curitiba. 
• Número máximo de alunos por turma e por professor, na educação infantil e anos 
iniciais, considerando as necessidades de cada faixa etária. 
• Redução do número de vagas nas turmas onde houver alunos em processo de inclusão 
matriculados. 
•  Eleição  direta  de  diretores  para  todas  as  instituições  de  ensino  públicas  e  dos 
profissionais da educação que integrarão as equipes técnico-pedagógicas dos núcleos 
regionais de educação. 

Justiça social e segurança 

•  A  extrema  desigualdade  que  caracteriza  Curitiba  expressa-se  nos  elevadíssimos 
indicadores de violência. Segundo o Mapa da Violência 2012, nossa cidade apresenta 
nada menos que 55 homicídios por 100 mil habitantes, índice superior a São Paulo e 
Rio de Janeiro. Só em 2011, foram mais de mil homicídios. 
Igualmente alarmantes são os dados relativos à violência contra a mulher, que apontam 
mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. 
Defendemos que a melhor política municipal para a redução da violência deve focar-se 
na  prevenção  e  na  recuperação,  sobretudo  da  juventude  pobre,  constantemente 
criminalizada e entregue à própria sorte. 
• Por uma Guarda Municipal desarmada, focada na proteção dos espaços públicos, que 
não reprima manifestações e movimentos populares legítimos


