FORA BOLSONARO-MOURÃO! FORA ZEMA! CHEGA DE KALIL!

Rebele-se,

lute e vote 16!
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Queremos a cidade nas mãos dos trabalhadores
A campanha do PSTU quer ser um ponto de apoio para as lutas e a organização da classe
operária, dos trabalhadores, da juventude e do povo pobre, dos bairros populares, da periferia.
Vamos juntos construir um quilombo socialista contra a exploração, o desemprego, o
racismo, a LGBTfobia, o machismo, a xenofobia.
Em defesa de uma vida digna, do emprego, do salário, da educação e saúde públicas e
gratuitas, da moradia, do saneamento básico para todos e do transporte público de qualidade é
preciso botar pra Bolsonaro-Mourão, Zema, Kalil e Todos aqueles que governam para os ricos e
corruptos.
Nós queremos apresentar propostas emergenciais e uma saída operária e socialista para a
crise. Os ricos são os que devem pagar pela crise.
Hoje, os donos das fábricas, dos bancos, das construtoras, dos supermercados são os donos
das cidades e do poder.
Nós queremos a cidade nas mãos dos trabalhadores e do povo pobre.
Por isso defendemos um governo socialista dos trabalhadores.
A cidade deve ser controlada por comitês ou conselhos populares organizados nos bairros,
na periferia, nos locais de trabalho, na educação, na saúde. Que seja o povo a decidir sobre o que
fazer com 100% do dinheiro do orçamento público e vigiar sua aplicação.
A Câmara deve se submeter aos Comitês Populares. Todo político deve ter mandato
revogável, e nenhum político deve poder ganhar mais do que um operário ou uma professora.
Sempre tivemos como princípio não aceitar receber dinheiro de empresas, porque sabemos
que quem paga a banda escolhe a música.
Nós fazemos questão de ser financiados pela classe trabalhadora e pelo povo pobre.
As eleições são uma disputa de cartas marcadas. São antidemocráticas. Um partido como o
PSTU não tem tempo na televisão e não pode participar de debates, enquanto os grandes partidos
têm todo tempo do mundo e rios de dinheiro de empresários e corruptos.
Não vamos mudar pra valer a cidade ou o país com eleições e sim com a luta unificada dos
trabalhadores. Mas eleger revolucionários e socialistas do PSTU fortalece a luta dos trabalhadores.
Vamos tomar as cidades para os trabalhadores, como um quilombo socialista, uma
trincheira de luta.
Vamos lutar para colocar a cidade ao serviço da classe trabalhadora, da juventude, do povo
pobre das periferias, dos negros, LGBTs e mulheres da classe trabalhadora em tudo que temos
direito.
Mas uma gestão socialista também fará das cidades um ponto de apoio na luta para mudar
o país e o mundo, para acabar com a exploração e com o sistema capitalista.
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Uma trincheira na luta por uma sociedade socialista, onde a produção não esteja ao serviço
do lucro de um punhado de bilionários e da exploração e da miséria de milhões, mas sim ao serviço
das necessidades da maioria do povo pobre e trabalhador, da igualdade.
Cada voto no PSTU, no 16, vai ser útil para fortalecer o projeto revolucionário e socialista e
a luta da classe trabalhadora, do povo pobre, dos negros, das mulheres e LGBTs para mudar de
verdade tudo isso que está aí.

Por uma Alternativa Socialista para a Prefeitura

Os que governam nosso país não fazem outra coisa que enganar a maioria da população.
Bolsonaro se elegeu dizendo que combateria a corrupção e a “velha política”. Hoje é aliado dos
mesmos corruptos do centrão que apoiaram os governos do PT. Apoia-se nos corrutos de sempre
porque todos eles são marionetes nas mãos dos grandes empresários. Enquanto eles estão em
quarentena nas suas mansões enviam a maioria dos trabalhadores para o matadouro. Enquanto as
suas fortunas crescem durante a pandemia, para a maioria da população sobra o desemprego, a
redução dos salários e renda e a morte.
Chamamos os trabalhadores, desempregados, autônomos, pequenos comerciantes a
construir nestas eleições uma Alternativa Socialista. Construir uma Alternativa Socialista começa
por acabar com o poder dos grandes empresários e seus políticos na prefeitura e na Câmara dos
vereadores. Um governo para os de baixo que tome medidas drásticas para deter o desemprego, a
fome e a violência nos bairros pobres. Mas para isso é preciso que a população organizada nos
bairros seja quem mande na prefeitura, chega de mentiras e enganação!
Não podemos confiar mais nos que a cada quatro anos vem nos pedir voto para depois vendê-lo
aos grandes empresários e comerciantes que mandam no país e na prefeitura! Precisamos
controlar o nosso destino, fazer o que deve ser feito e não colocar as nossas vidas nas mãos dos que
já demonstraram que estão vendidos, basta!
Uma Alternativa Socialista na prefeitura tem compromisso somente com a população
organizada nos bairros e nos locais de trabalho e não com os sanguessugas de sempre. Uma
trincheira na luta por uma sociedade socialista, onde a produção não esteja a serviço do lucro de
um punhado de bilionários e da exploração e da miséria de milhões, mas sim ao serviço das
necessidades da maioria do povo pobre e trabalhador, da igualdade. A esta organização chamamos
de Conselhos Populares, o qual deve decidir como atender as necessidades básicas da maioria da
população pobre e desempregada. Fora Kalil! Abaixo os assassinos que nos governam! Fora
Bolsonaro/Mourão! Fora Zema! Construir uma Alternativa Socialista
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#Chega de Kalil! Fora Bolsonaro-Mourão e Zema, #rebele-se lute e vote 16!

16 Propostas para construir uma Belo Horizonte Socialista

1 – Fora Bolsonaro-Mourão! Fora Zema! Construir a Greve Geral!
A situação de calamidade pública em que se encontram nossa cidade, nosso estado e o
nosso país é responsabilidade do governo de extrema-direita de Bolsonaro-Mourão que
intensificou as políticas dos governos do PMDB, PT e PSDB, de favorecimento da especulação
imobiliária, banqueiros, multinacionais, empreiteiras e políticos corruptos.
Seguindo os passos dos governos Temer e Dilma, Bolsonaro segue aplicando e
aprofundando as mesmas medidas contra a classe trabalhadora e o povo pobre. Os partidos e
políticos da burguesia brigando lá em Brasília para saber quem rouba mais, entretanto, esses
senhores têm um grande acordo: atacar os trabalhadores para garantir os lucros dos banqueiros e
grandes empresários perante a crise econômica que eles mesmos criaram. O 1 trilhão e 200 bilhões
entregues para o capital financeiro durante a pandemia é só mais um capítulo dessa novela.
Os trabalhadores e a juventude não devem aceitar pagar pela crise com desemprego,
arrocho nos salários, conte no auxilio emergencial, carestia, retirada de direitos, corte de verbas na
saúde, educação e gastos sociais. Chega de enriquecer banqueiros, multinacionais! Chega dos
corruptos remeterem bilhões para os países ricos, seus bancos e suas empresas.
Não é possível mudar pra valer a cidade, sem mudar o estado e o país. E não é possível
mudar de vez o país, sem mudar o sistema.
Enquanto lutamos e propomos os Conselhos Populares, exigimos Fora Bolsonaro e Zema.
Precisamos unificar as lutas para barrar os planos de “ajustes” que os governos das três
esferas estão aplicando antes e agora durante a pandemia.
Eles querem acabar com a aposentadoria, com os direitos trabalhistas, aumentar o
desemprego e a exploração e rebaixar ainda mais os salários. Querem privatizar e destruir de vez a
educação, a saúde e os serviços públicos para enriquecer os donos das cidades, dos bancos, das
grandes empresas.

2 – Chega de Kalil e sua política populista para Belo Horizonte
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Tendo ficado em segundo lugar no primeiro turno das eleições de 2016, o atual prefeito de
BH venceu João Leite PSDB no segundo turno com 52,98% contra 47,02% de votos de Leite. Até
então Kalil nunca tinha disputado uma eleição, de seu currículo tinha sido presidente do Clube
Atlético Mineiro e empresário do ramo da construção civil. Kalil foi eleito em 2016 aproveitando-se
dos ventos de ressarço aos políticos tradicionais e de tudo que simbolizava-os, adotou como slogan
de sua campanha: “chega de político, é hora de Kalil”.
Desde a campanha Kalil já era pura farsa. Kalil disse que, se eleito, faria com que as
unidades de saúde funcionassem com médicos e enfermeiros 24 horas por dia. Além de em
nenhum momento ocorrer nada do tipo, mesmo durante a pandemia nenhuma ampliação da rede
pública de saúde foi efetivada. Disse também que se eleito cobraria do governo federal a verba
necessária para ampliar o metrô. Passados quatro anos nada mudou em relação a situação do
metrô na cidade.
Sobre transporte tentando parecer um radical defensor da população, Kalil também disse
que cobraria os empresários de ônibus a renovação da frota a cada três anos, e ainda prometeu
abrir a caixa-preta da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHtrans), se referindo
aos lucros das empresas. Se quis parecer um Leão durante o pleito, após foi um verdadeiro
gatinho. Além de não fazer nada disso ainda manteve o repasse de recursos para as empresas de
ônibus mesmo durante a pandemia.
Na segurança, Kalil prometeu dobrar o efetivo da Guarda Municipal e iluminar as vias mais
escuras, para garantir que, principalmente, as mulheres sintam-se seguras para andarem nas ruas.
Mais um Kaô os casos de agressões a mulheres e de feminicídio em Bh se avolumam a cada dia.
A administração Kalil foi marcada pela continuidade da política adotada pelos seus antecessores
Lacerda (PSB) e Fernando Pimentel (PT). Ou seja, de subserviência ao grande capital.
Kalil aumentou os gastos da prefeitura com empresas privadas. No que diz respeito a
educação e saúde a gestão de Kalil aprofundou o processo de privatização. A Terceirização em Belo
Horizonte tem um salto expressivo no ano de 2018 em que avançou cerca de meio bilhão de reais.
Contratos com empresas terceirizadas na Educação avançaram tanto quantitativamente quanto em
termos monetários em 2018. Os valores apurados apontam para o dobro de recursos gastos com
contratos no ano de 2019 em relação a 2018. O absurdo foi tamanho que até bombas de efeito
moral e o caveirão lançando jato d’água foi usado contra as professoras da educação infantil.
Recentemente, em plena pandemia, mais de 500 contratos de professoras foram cancelados e
trabalhadores terceirizados tiveram o corte do ticket alimentação, que corresponde de 30 a 40% de
suas remunerações.
A MGS tem crescimento de receitas muito superiores a prefeitura de Belo Horizonte, na
mesma medida que possui remuneração entre as mais baixas do Brasil e investimento
insignificante em qualificação e tecnologia. A INOVA BH tem taxas de lucros exorbitantes e
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funciona unilateralmente para atender a demanda da secretaria de educação de Belo Horizonte.
Mapa das OSCs aponta para avanço considerável dessa forma de terceirização em Belo Horizonte
que possui é o 4º em relação a quantidade de OSCs no âmbito nacional.
O prefeito “a-politico” tratou com truculência os trabalhadores em seus movimentos de
reivindicação salarial. A greve da educação infantil foi tratada como caso de polícia. O absurdo foi
tamanho que até carro com lança agua foi usado contra as professoras da educação infantil.
Por isso, o PSTU além de apresentar seu programa para a eleição municipal em Belo
Horizonte segue e seguirá durante o processo eleitoral presente nas lutas dos trabalhadores na
defesa de seus direitos. Assim, nossa campanha eleitoral e nossos candidatos estarão a todo
momento dialogando com a população da necessidade de unificar as lutas e parar o Brasil para
barrar os planos de “ajustes” que os governos das três esferas estão aplicando.
Na crise econômica atual, os governos de plantão e seus candidatos querem acabar com a
aposentadoria, com os direitos trabalhistas, aumentar o desemprego, intensificar a exploração,
rebaixar ainda mais os salários, privatizar e destruir de vez a educação a saúde e os serviços
públicos para assim, enriquecer os “donos da cidade”, os bancos e as grandes empresas.
É por isso que nossa campanha se prestará também a ser um ponto de apoio para as lutas
da classe trabalhadora na defesa de seus direitos contra os ataques dos grandes empresários,
banqueiros, empreiteiros e seus governos.

3 - Combate ao desemprego
Com a pandemia a realidade de miséria e desemprego se agravaram. Segundo a Caixa,
cerca de 66 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial, e isso corresponde direta ou
indiretamente a 126 milhões de brasileiros, de um total de cerca de 210 milhões de habitantes.
Além disso, dos trabalhadores de carteira assinada, que ainda procuram empregos, são mais de 13
milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores informais. Mais de 600 mil micros,
pequenas e médias empresas já fecharam as portas. Pela primeira vez na história mais da metade
da classe trabalhadora está sem carteira assinada, desempregada ou subempregada.
Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a renda média do brasileiro
sofreu uma queda de 20,1%, baixando o valor para R$ 893, ante R$ 1.118 reais. Nesse
mesmo período, a desigualdade social, medida pelo coeficiente de Gini, subiu 2,82%. A pesquisa
afirma que a situação econômica afetou mais os indígenas (-28,6%), analfabetos (-27,4%) e jovens
de 20 a 24 anos (-26%). As mulheres também foram bastante afetadas, com 20,54% de queda geral
na renda trabalhista, contra 19,56% dos homens.
O outro lado da moeda é que os maiores bilionários saem mais ricos desse desastre: "o
patrimônio líquido desses super-ricos aumentou de US$ 123,1 bilhões (mais de R$ 650 bilhões)
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em março para US$ 157,1 bilhões (mais de R$ 832 bilhões) em julho – um aumento de US$ 34
bilhões (mais de R$ 160 bilhões) em quatro meses!", segundo estudo da Oxfam.
Em Belo Horizonte, conta-se os óbitos, nossos óbitos, e a realidade dura do desemprego,
subemprego e falta de assistência do Estado. Kalil manteve as indústrias funcionando, que
reduziram salários e direitos, e além do mais, demitiram e espalharam o vírus por toda a cidade.
Conta-se os lucros dessas grandes corporações.
Nesse momento, vivemos outra consequência da crise com o aumento vertiginoso da
inflação, principalmente sobre os produtos da cesta básica, os combustíveis, etc....
Outro aspecto que agrava mais ainda a crise é a falência da pequena burguesia da cidade e
de toda grande BH. Uma pesquisa recém-divulgada em reportagem de O Tempo, de 23/09/2020
pelo Sindicato dos Lojistas de BH (Sindilojas BH), respondida por 223 lojistas da capital e da
região metropolitana durantes este mês, sendo que a maioria delas são micro ou pequenas , diz
que dos lojistas que demitiram funcionários, quase 40% dispensaram até um quarto da equipe. Em
praticamente 5% das empresas, mais da metade dos trabalhadores foi demitida. Até julho deste
ano foram extintas 3 mil operações do comércio, 800 da indústria e 7,5 mil de serviços.
A política de Kalil, em resumo, foi deixar os operários e operárias expostos a aglomerações
com milhares de trabalhadores, contaminando suas famílias, amigos e vizinhos, deixar as grandes
empresas, como a Vallourec (com 5.000 trabalhadores) funcionando, as mineradoras no entorno,
e atacou principalmente os pequenos proprietários. Demonstrou a ausência de política pública
para garantir os pequenos negócios e os empregos nessas empresas.
Neste sentido, defendemos um conjunto de políticas para enfrentar o desemprego, gerar empregos
de qualidade, e que ajude a resolver os principais problemas da classe trabalhadora:


Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salários e direitos.


Elaboração de um plano de obras públicas para construção de hospitais, escolas, moradia de
qualidade, saneamento.
Proibição de demissões em toda a cidade por, pelo menos, dois anos. Garantia de salário
social com extensão do auxílio emergencial até a cura da pandemia.


Discussão de renda mínima para toda população trabalhadora, abarcando, desde os
trabalhadores de carteira assinada, sem carteira assinada e autônomos. Garantia de salários para
os trabalhadores de pequenas e médias empresas afetadas pela crise econômica.



Limitação dos salários dos executivos e cargos de alto escalão das grandes empresas. Limitação dos
salários dos vereadores e Prefeito ao salário médio de um trabalhador qualificado.


Incentivo à agricultura familiar na Grande BH, com créditos baratos, ajuda técnica de
agrônomos, incentivo de maquinário, afim de fornecer alimentação barata e de qualidade para os
moradores da região. Combater a especulação do agronegócio e dos grandes supermercados e
varejistas.
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Auditoria na contabilidade das grandes empresas afim de reaver a sonegação fiscal de
grandes empresários;


Reativar o Restaurante Popular;

Criação de empresa pública, em parceria com a UFMG, para o desenvolvimento de
indústrias de alta tecnologias, indústrias "limpas". Queremos transformar BH num pólo científicotecnológico, em várias áreas.


A arrecadação da prefeitura de Belo Horizonte
Apesar da crise, verificada no país faz alguns anos, bem como os impactos recentes
relativos a pandemia, Belo Horizonte possui uma situação bastante privilegiada. Isso acontece,
dentre outras razões, pelo fato do município ser a capital de um dos maiores estados do país, a
sede de inúmeras empresas presentes em outros municípios, além do principal centro de educação
e saúde de Minas Gerais, atuando como um polo estadual para o qual migram recursos de diversas
naturezas.
Não sem razão, Belo Horizonte apresenta crescimento real de suas receitas, mesmo no
cenário atual, como indicamos no gráfico que se segue.

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Como podemos ver, o crescimento das receitas foi muito superior a inflação registrada no
período. Apesar de uma queda em 2017, Belo Horizonte logo retomou o crescimento, tendo 2019
como um dos anos de maior recuperação. Apenas em 2019, verificamos um crescimento de 10,10%
na receita total, 12,29% na receita corrente líquida e 5,77% na receita por impostos e transferência.
Enquanto isso, a inflação registrada no período foi de 3,43% (INPC).
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O aspecto que realmente impressiona, no entanto, é a manutenção no crescimento da
arrecadação da prefeitura durante o período da própria pandemia, como podemos ver abaixo:

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Apresentamos acima, unicamente a arrecadação municipal no primeiro semestre de 2020
comparado com o mesmo período dos anos anteriores. No primeiro semestre de 2020 a receita
total da prefeitura cresceu mais de meio bilhão de reais: 8,64% em relação ao mesmo período do
ano anterior. A receita por impostos e transferências cresceu 11,66%. A inflação (INPC) registrada
no período foi de 2,35%. Quase quatro vezes inferior ao crescimento da Receita Total.
Apresentamos abaixo um quadro detalhado em que podemos ver a composição da
arrecadação da prefeitura municipal de Belo Horizonte.

Apesar desses resultados excepcionais para o contexto do país e do mundo, os recursos
estão longe de migrarem para os serviços essenciais. Tanto é assim que os gastos com pessoal, o
que inclui os servidores da saúde no período da pandemia, continuam a descer mesmo no primeiro
semestre de 2020.
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Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Os gastos com pessoal caíram de 42,88% no primeiro quadrimestre de 2019 para 40,48% da
receita corrente líquida no mesmo período de 2020. Caberia perguntar para onde está a migrar os
recursos do município posto que existe ampliação absoluta e relativa da arrecadação do município
e, ao mesmo tempo, redução percentual dos gastos com pessoal mesmo com a necessidade de
gastos extras nos serviços de saúde. Não há mistério algum nessa questão.

Qual o destino dos recursos de Belo Horizonte: terceirização
A prefeitura de Belo Horizonte destina, cada vez mais, seus recursos para atividades
terceirizadas, tanto com empresas privadas como OSCs. Vejamos os números abaixo:

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE
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Desde 2013 cerca de 2 bilhões de reais são destinados a atividade terceirizadas no
município. Valor expressivo considerando um patamar de receitas na casa dos 10 bilhões de reais.
Em 2018, todavia, esse montante saltou para 2,5 bilhões de reais. Trata-se de um crescimento de
20% em um único ano, tendendo para meio bilhão de reais. Com isso, Belo Horizonte atingiu o
maior percentual destinado a atividades terceirizadas de toda a série histórica do SICONF-Tesouro
Nacional. Trata-se de nada mais nada menos que 23,68% da Receita Total do município, o que se
aproxima de um quarto de toda a sua arrecadação.

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Em 2019, o crescimento continuado da terceirização pode ser percebido, claramente, na
quantidade e valores dos contratos realizados na educação. Conforme o que foi disponibilizado no
Portal Transparência do município, o total de contratos com terceiros realizados pela prefeitura
especificamente na educação. Nessa contabilidade, desconsideramos aqueles contratos que não
passavam de aditivos à versões anteriores, sem que fossem prorrogados os prazos e alterado os
valores. Desconsideramos também os contratos com a Cemig, por julgarmos de menor relevância
para os objetivos desse estudo. Com esses critérios, os números de contratos são os seguintes:
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Fonte: Portal transparência de Belo Horizonte. Elaboração: ILAESE

Nos três anos considerados, verificamos um crescimento contínuo do total de contratos. No
entanto, se esse crescimento é menos expressivo entre 2018 e 2017, quando se passou de 42 para
45 contratos, temos um verdadeiro salto em 2019 com 68 contratos firmados entre a prefeitura e
empresas terceiras. Trata-se de um crescimento superior a 50%. Apesar disso, o valor desses
contratos, o item com toda certeza mais importante, possuem números ainda mais assombrosos
que o mero quantitativo de contratos acima indicado. É o que veremos na sequência.

Fonte: Portal transparência de Belo Horizonte. Elaboração: ILAESE

A variação é exorbitante. Em 2018 contabilizamos 453 milhões de reais gastos em contratos
com empresas terceiras seguindo os critérios anteriormente mencionados. Já em 2019, esse valor
foi de 1 bilhão e 26 milhões de reais. Isto significa um crescimento exorbitante de 126%.
O município servido prioritariamente como plataforma que alimenta financeiramente o
setor privado, pode ser notado também nas empresas que são o centro dos contratos realizados
pela prefeitura. O primeiro caso é a MGS.
A MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A., empresa de grande porte e capital
fechado, foi criada em 18 de janeiro de 1954 e elevada à condição de empresa pública nos termos
dos artigos 125 a 129 da Lei Estadual no 11.406, de 28 de janeiro de 1994. Apesar do estatuto de
“empresa pública” a MGS apresenta-se como uma empresa completamente independente de
qualquer administração pública particular, permitindo contratos precarizados, de curto prazo, sem
qualquer concurso. Trata-se de um repositório de mão de obra barata que possibilita a substituição
dos trabalhadores efetivos segundo as demandas do mercado, alheio as necessidades da
população. Atua, não apenas em Belo Horizonte, mas na Administração Pública das esferas
municipal, estadual e federal, em todo o território nacional. Mas a capital mineira é, de longe, o
seu principal cliente.
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A MGS passou, segundo dados divulgados no diário oficial do estado de Minas Gerais, de
598 milhões de reais arrecadados em 2013 para 883 milhões em 2018. O seu lucro bruto, por seu
turno, que mede a relação entre os custos nos serviços prestados e o montante arrecado pelo
pagamento desses mesmos serviços, mais que dobrou no mesmo período, passando de 52,6
milhões de reais para 106,6 milhões.
A grande variação no quadro de funcionários se encontra justamente no ano de 2018 e
possui um motivo claro. Neste ano, a MGS ampliou o contrato com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte (PBH), com a inserção da Secretaria Municipal de Educação (SMED), o que resultou no
provimento de cerca de 4.500 (quatro mil e quinhentos) empregados. Ao mesmo tempo, a
remuneração média de seus trabalhadores está em torno de 30 mil reais anuais, incluindo os
benefícios e encargos, o que equivale a uma média salarial pouco superior ao salário-mínimo.
Outro caso extremo é a A SPE Inova BH S.A. (“Companhia”). Trata-se de uma sociedade
anônima de capital fechado, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, constituída em 27 de
junho de 2012. A Companhia foi criada quase que exclusivamente em função da concessão
administrativa para realização das obras e serviços não pedagógicos de 51 unidades de ensino da
rede municipal de educação básica do município de Belo Horizonte, durante o prazo de 20 anos
estabelecido no Edital de Licitação da concorrência internacional no 001/2012 e no instrumento
firmado entre o município de Belo Horizonte por intermédio da Secretaria Municipal de Educação
(“Poder Concedente”) e a Companhia. Apesar da arrecadação da empresa ter caído conforme as
obras eram concluídas, seus percentuais de lucro estão em um patamar exorbitante, mesmo para
os padrões do mercado.

Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais. Elaboração: ILAESE
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O percentual de lucro da empresa saiu de 7,96% em 2013 para valores que oscilam entre 55
e 66% entre os anos de 2016 e 2018. Trata-se de um percentual de lucratividade muito acima da
curva e absolutamente surreal tende em vista o panorama econômico brasileiro desde 2014. Outro
fator importante é que a SPE INOVA-BH atende exclusivamente o referido contrato da prefeitura
de Belo Horizonte. Tanto é assim que, abaixo, indicamos os ativos financeiros da concessão, os
quais se referem à parcela dos direitos a faturar e faturado ao Poder Concedente decorrentes do
contrato de Parceria Público-Privado firmado com a Prefeitura de Belo Horizonte, para a
realização das obras de infraestrutura das EMEIs e EMEFs.

Fonte: Diário Oficial de Minas Gerais. Elaboração: ILAESE

Como se vê, praticamente todos ativos da empresa, o que inclui patrimônio, receitas
correntes, capital dizem respeito quase que exclusivamente ao referido contrato. Trata-se de uma
empresa privada criada com a única e absoluta finalidade de atender um contrato e demanda
pública específica.
A outras face da terceirização: ONGs ou OSCs
Uma das principais formas de terceirização, que se desenvolve no Brasil a todo vapor nos
últimos anos, não se dá por meio de vínculos com empresas privadas de capital aberto ou fechado,
mas com as chamadas Organizações da Sociedade Civil ou OSCs. Diferente de uma OS
(organização social), a OSC não precisa ter na composição do seu conselho administrativo uma
porcentagem de representantes do poder público e da sociedade civil. As OSCs se diferenciam, por
seu turno, de uma empresa de capital aberto ou fechado por, em tese, não ter por finalidade a
geração de lucros e, por isso, não pode legalmente ter distribuição de dividendos nem negociação
de ações em bolsa de valores.
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A expansão das OSCs é tamanha no país que por meio da Portaria nº 233, de 15 de abril de
2019, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia determinou que as despesas
com OSCs sejam computadas como despesas com pessoal desde que as organizações da sociedade
civil em questão atuem na atividade fim dos entes da Federação e que recebam recursos
financeiros da administração pública; dando o prazo de até 2020 para que essa determinação
passe a vigorar. Esse cenário é duplamente negativo, pois, além de possibilitar a substituição dos
serviços públicos por OSCs, infla o percentual computado como investimentos em pessoal nos
entes públicos, percentual esse que em muitos casos já está estrangulado pelos limites impostos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foi criado, ainda, em fins de 2017 uma plataforma desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), o Mapa das OSCs (Organizações da Sociedade Civil). Esta ferramenta
deve servir de base a implementação do decreto 16.746 no município de Belo Horizonte, em Minas
Gerais. Esta norma regulamenta a implementação da Lei 13.019/2014 (o Marco Regulatório das
OSCs) na cidade e institui normas gerais para parcerias entre a administração pública e
organizações da sociedade civil. Dentre as medidas propostas pela norma, se orienta o envio de um
Mapa com os dados referentes às parcerias celebradas com OSCs. Usaremos, aqui, essa base de

Elaboração: mapaosc.ipea.gov.br

dados como referência. Vejamos a evolução histórica das OSCs em Belo Horizonte.
No acumulado, Belo Horizonte possui 10.105 OSCs envolvendo 73.619 trabalhadores e
2.410 projetos. O crescimento das OSCs é evidente, como indicado no gráfico acima. Seu pico foi
em 2016 com 386 OSCs, sendo 283 em 2018. Belo Horizonte - MG é o 4º em relação a quantidade
16

de OSCs no âmbito nacional, ficando atrás do Estado de São Paulo e da capital, além da cidade do
Rio de Janeiro. Essas OSCs historicamente ligadas a Belo Horizonte se distribuem da seguinte
forma no que diz respeito a Pessoa Jurídica.

Elaboração: mapaosc.ipea.gov.br

Na população de OSCs do município, 80.85% são classificadas como Associação Privada,
sendo Organizações religiosas a enorme maioria do percentual restante. Belo Horizonte - MG é o
4º em relação aos repasses de recursos para OSCs, com média de R$ 179.176.743,70 por ano,
sendo a quase totalidade desses recursos públicos.
Defendemos:
Criação de empregos através de um plano de obras públicas necessárias, como saneamento
básico, postos de saúde, escolas a serem construídas por uma empresa municipal de obras 100%
pública e estatal, controlada pelos trabalhadores;

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

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


Lutar para aprovar no país:
Redução da jornada para 36 horas sem redução dos salários;
Seguro desemprego de dois anos, pelo menos, enquanto perdurar a crise;
Proibição da demissão imotivada e expropriação sem indenização das fábricas e empresas
que receberam isenções fiscais e demitirem;

Garantia por lei de estabilidade no emprego;
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Aumento dos salários e congelamento dos preços



A carestia, a inflação e o arrocho salarial, além de causar fome em milhões de
famílias trabalhadoras, significa um tremendo aumento da exploração e da transferência de
dinheiro para a patronal, para os ricos. É preciso congelar o preço das tarifas públicas municipais e
isentar das mesmas os desempregados;

4 - Educação pública, gratuita e de qualidade
No gráfico abaixo indicamos a evolução dos investimentos em Educação Básica e com o
professores em Belo Horizonte no último período.

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

No primeiro semestre de 2020, houve queda absoluta no montante investido em
Educação Básica que passou de 689 milhões de reais para 630 milhões de reais. Com os
professores, a queda foi ainda maior. Cerca 100 milhões de reais menos que no primeiro semestre
de 2019. Em termos percentuais a variação é a seguinte.
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Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Percentualmente, no primeiro semestre de 2020, o montante investido em Educação Básica
caiu de 20,98% para 17,17% das receitas por impostos e transferências.

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Percentualmente, o montante investido no pagamento de professores caiu de 97,86% do
FUNDEB Bruto para 63,99% no primeiro semestre de 2020.
É sabido que em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em seu
artigo 160, 30% da receita orçamentária apurada pela prefeitura deve ser seja aplicada no ensino
público municipal. Apesar disso, a prefeitura, já faz muitos anos, não cumpre a lei orgânica
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municipal e possui seus investimentos nos setores com clara tendência de queda, como indicado
abaixo:

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração: ILAESE

Parceria Público Privado (PPP)
A marca da gestão de Márcio Lacerda na prefeitura foi entregar a cidade para o setor
privado. Exemplo disso foi a ampliação da construção de escolas através da Parceria Público
Privada realizada com a Inova, que é vinculada à Odebrech, empresa esta envolvida nos escândalos
de corrupção (“Petrolão”) e com o financiamento legal e ilegal de campanhas eleitorais. A
SUDECAP foi sucateada para dar espaço as empresas privadas na construção de obras públicas.
Kalil assume a Prefeitura em oposição ao candidato de Márcio Lacerda, modificou a forma de
transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, atacou no discurso as PPPs, mas
nenhum contrato foi cancelado, mesmo ficando claro que as empresas em menos de 5 anos já
tinham ganhado bem mais do que o investido.
Terceirização nas escolas e UMEIs
Há mais de 25 anos os governos optaram por ampliar a contratação de trabalhadores em
educação pela terceirização. Hoje todos os trabalhadores das escolas que não são professores ou
Auxiliares Administrativo s Educacionais (atuam nas secretarias e bibliotecas escolares) são
terceirizados. Mais de 9000 trabalhadores contratados pela MGS ou através dos caixas escolares.
Estes trabalhadores recebem entre 1 e 1,5 salário-mínimo. Possuem carga de trabalho excessiva,
sem plano de carreira e sua atuação em uma instituição pública é avaliada em regra pelo olhar de
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uma empresa privada ou de indivíduos isoladamente. Para resolver essa situação é preciso o fim da
terceirização.
Os trabalhadores já existentes devem manter seu vínculo de trabalho com contratos
realizados diretamente pela prefeitura, todos os novos trabalhadores devem ser admitidos por
concursos públicos. Dessa forma corrige-se uma distorção de mais de duas décadas sem
responsabilizar os trabalhadores ou penalizá-los depois de anos de serviços prestados.
Gestão democrática
O modelo de gestão democrática adotado pela prefeitura a várias gestões e, mantido por
Kalil, centralizou as decisões das principais instâncias das escolas. As direções eleitas foram
transformadas em transmissoras das políticas educacionais. Esse modelo fez com que instâncias
como os Colegiados Escolares e as Assembleias Escolares se tornassem meros espaços
homologadores das decisões da SMED/BH. Por outro lado, as Coordenações Pedagógicas foram
obrigadas a abandonar o Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino diante do forte
controle da SMED em obter, de forma obsessiva, resultados do IDEB (Índice de Desenvolvimentos
da Educação Básica) eliminando os espaços coletivos voltados para o debate de uma escola pública
e de qualidade. A estrutura construída desde o governo Pimentel (PT), com a retirada de
professores da sala de aula para a máquina institucional foi mantida por Kalil, embora tenha feito
um forte discurso de enxugar a máquina. Dessa forma o controle político externo continuou sendo
a tônica, o assédio moral e as perseguições políticas a quem se opõe à política educacional foram
mantidos e discurso da autonomia, utilizados para isentar a Secretaria de Educação de suas
responsabilidades
Horário de Planejamento

O tempo de 1/3 da jornada destinado ao planejamento dos docentes, previsto na Lei do Piso,
não é cumprido pela prefeitura. Apesar de acordos firmados e promessas a gestão de Kalil não
reverteu essa situação. Manteve o discurso de que o tempo de recreio é parte da jornada de
trabalho reservado para atividades extraclasse. Essa irregularidade traz sérias consequências à
qualidade do atendimento aos estudantes. A ação educacional escolar não se faz com transmissão
de massa, mera reprodução uniforme dos manuais ou livros didáticos, cada estudante, cada turma
precisa ser estudadas, observadas e ações devem ser elaboradas para atender suas diferentes
demandas e dificuldade. 1/3 da jornada planejamento é o mínimo que se pode aplicar para se falar
em qualidade da educação.
Além disso é inaceitável que não haja reuniões coletivas periódicas nas escolas dentro da
jornada de trabalho. Sem reuniões pedagógicas coletivas, fica difícil coletivizar o trabalho e ter
uma gestão democrática.
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Descentralização dos Recursos Financeiros para as Escolas Municipais
Cada vez mais as escolas convivem com a escassez de recursos para os projetos pedagógicos,
obras de reforma e até mesmo a aquisição e a instalação de equipamentos. Está gestão fez um
movimento contrário aos Plano Nacional de Educação e o Municipal, centralizou a gestão e
recursos. Isso se deu porque a prioridade foi utilizar verbas da educação para a terceirização e
contatos com OSCS, ONGS e fundações. É preciso uma auditoria para verificar os contratos dessa
gestão e das gestões passadas. As ações pedagógicas e a manutenção das escolas devem ser
priorizadas. Os recursos e gestão devem ser descentralizados.
*Ampliação da Rede Própria de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIS).
Está gestão construiu quase nenhuma nova escola, reduziu drasticamente os berçários das
EMEIS, praticamente acabou com o horário integral, com isso forçou a redução da demanda pelas
escolas da Prefeitura empurrando as crianças para a Rede Conveniada (escolas privadas sem fins
lucrativos).
A prefeitura fechou salas de aulas nas EMEIS, proibiu os pais a procurarem vagas
diretamente nas escolas, mantendo o controle da demanda o que facilitou a política de fechamento
de turmas.
É preciso garantir estrutura, condições de trabalho e remuneração digna aos trabalhadores
da Rede Conveniada, mas é preciso um plano de municipalização desta rede. Em 10 anos todas as
crianças do município devem ter vagas garantidas na Rede Própria Pública e Estatal. O horário
integral deve ser retomado nas EMEIS e nenhuma sala de aula deve ser mantida fechada.
Valorização dos trabalhadores em Educação.
A Greve histórica de 2018 da educação Infantil e as greves e mobilizações do conjunto dos
trabalhadores em educação nós garantiu avanços importantes: a carreira dos professores foi
destravada, aproximamos a carreira da educação infantil com o ensino fundamental. No entanto a
unificação ainda não foi conquistada e os Auxiliares Administrativos Escolares tem uma carreira
com poucas possibilidades de avanço, o que gera uma rotatividade grande no setor e um prejuízo
para a organização administrativa e pedagógica da escola. Terceirizados não tem carreira, são
invisibilizados.
Além disso Belo Horizonte não paga o Piso Salarial Nacional, mesmo se considerarmos o
valor proporcionalmente à jornada de trabalho.
É preciso retomar a carreira única da educação que contemple todos os trabalhadores da
escola.
O pagamento do piso salarial Nacional da educação deve ser aplicado em BH da forma
correta, o menor salário a ser pago no primeiro nível da carreira para profissionais com nível
médio.
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Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH)
O atual formato de funcionamento do CME/BH está estruturado num formato em que a
Secretaria Municipal de Educação de BH (SMED) mantenha o controle, pois a presidência desse
órgão é indicada pelo prefeito. Esse formato desrespeita profundamente a gestão democrática ao
não permitir que os conselheiros elejam que presidirá o CME/BH. Além disso, é preciso que o
conselho tenha autonomia financeira e administrativa, bem como institua um vínculo com os
conselhos escolares das escolas municipais.
Escola Sem Partido
Existem cinco projetos de lei (PL) na Câmara e no Senado que defendem que os professores
não podem promover debates políticos dentro de sala de aula. O mais conhecido é o que propõe
incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) o Programa Escola Sem Partido
(PL 867/2015).O PL 867/2015 foi proposto pelo deputado Izalci Ferreira (PSDB-DF), pretende
evitar a “doutrinação política e ideológica”, já que os estudantes estariam sendo “manipulados e
explorados politicamente”. Escolas e universidades seriam, ainda segundo o projeto, ambientes em
que “a doutrinação cria as condições para o bullying (no sentido de perseguição) político e
ideológico”.
Em debate no âmbito federal, há versões também nos estados e municípios.
Nas versões desse plano, também está a tentativa de impedir o debate sobre sexualidade e
questões de gênero. Várias câmaras municipais retiraram dos planos de educação tudo o que se
referia à igualdade de direitos entre gêneros. Em Belo Horizonte travamos uma luta dura contra
projetos dessa natureza. Acabou que um deles foi aprovado em primeiro turno. Em um processo
vergonhoso e autoritário, professores foram espancados na Câmara Municipal, a câmara foi
fechada, o terror instaurado.
Existem atualmente dois projetos em tramitação neste sentido.
É preciso de o executivo e a Secretaria de Educação se posicione seriamente contra este
projeto, vetando qualquer projeto que representem leis da mordaça. Ao mesmo tempo é preciso
incentivar a gestão democrática para que as comunidades escolares sejam parte efetiva da
construção permanente e aplicação dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Não se trata de
proibir ou vigiar, trata-se de um debate conjunto de respeito as diferenças.
Programa
 Investir 30% do total da arrecadação em educação.
 Pagamento do Piso Nacional do Magistério aos Trabalhadores em Educação e
implementação de 1/3 de atividades extraclasse na jornada de trabalho dos professores.
 Plano de carreira único dos professores (Educação Infantil e Ensino Fundamental).
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 Universalizar a educação pública para todas as crianças e jovens e adultos. Ninguém fora da
escola!
 Levantamento da demanda para construção de escolas, ampliação do tempo integral na
educação infantil e berçários.
 Política real de inclusão escolar com implementação de infraestrutura adequada nas
instituições de ensino tanto para os estudantes quanto para os trabalhadores em educação
com deficiência.
 Criação de Centros Especializados regionais com equipes intersetoriais compostos por
profissionais das áreas como psicologia, assistência social, terapia ocupacional,
fonoaudiologia, psiquiatria, dentre outros.
 Oficialização da Língua Brasileira de Sinais Libras e levantamento das escolas com
estudantes surdos para torná-las bilíngues.
 Auditoria popular e independente para cancelamento do processo de privatização
continuada da educação. Acabar com toda gestão privada das escolas, através das
concessões administrativas PPPs (Parcerias Público-Privadas), OS’s (supostas
“Organizações Sociais”) ou de Fundações Privadas. Verbas públicas para a educação pública
e nenhum tostão para os milionários donos das escolas privadas.
 Fim da terceirização de forma a fazer uma transição com a manutenção dos atuais
trabalhadores em educação e a inserção de concursados no lugar daqueles que forem se
aposentando ou daqueles que optarem em sair. Concurso com provas práticas para os
cargos onde os cargos que tenham baixa escolaridade.
 Descentralização da estrutura educacional, de forma a ampliar a gestão democrática,
política e administrativa, fortalecimento dos conselhos escolares.
 Escolha do cargo de Secretário Municipal de Educação através de eleição feita pelos
trabalhadores em educação.
 Gestão democrática no Conselho Municipal de Educação garantindo que os conselheiros
elejam a presidência.
 Posicionamento contrário a projetos de retrocesso educacional como os defendidos pelas
bancadas fundamentalistas ao tentarem impor a proibição de uma educação que garanta a
diversidade e pluralidade do ensino.
 Ampliação do acesso público de internet e garantia de instrumentos tecnológicos para
estudantes e trabalhadores em educação (ex.: tabletes).
 Levantamento de demanda de ampliação do tempo de funcionamento da educação infantil
para trabalhadoras que chegam do trabalho à noite.
 Ampliação das bibliotecas públicas nos bairros.
 Plano de carreira única dos professores (Educação Infantil e Ensino Fundamental)
 Incentivo ao esporte amador e à retomada dos jogos escolares de várias modalidades nas
escolas municipais
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5 - Saúde pública, gratuita e de qualidade
Neste ano, em que se comemora os 30 anos do Sistema Único de Saúde, enfrentamos uma
pandemia que escancara a necessidade do SUS, ao mesmo tempo que o seu sucateamento.
Escândalos nas construções dos Hospitais de Campanha, via Organizações Sociais e OSCIPS,
mostra como a privatização serve apenas aos grandes empresários da saúde e não à maioria da
população.
Frente a este cenário, não nos furtaremos de apontar as ameaças reais e potenciais que o
SUS vem sofrendo nos últimos períodos. Quando falamos em potenciais não queremos dizer
imaginárias, ao contrário, podem se materializar como saídas burguesas para a crise que se
aprofunda.
A aprovação da EC95, em 2016, estrangulou os gastos em saúde no país. Apenas em 2019, o
SUS perdeu cerca de R$ 9,5 bilhões no orçamento federal, com essa Emenda Constitucional.
Segundo o Portal da Transparência da CGU, em 2017, o orçamento para a saúde era de R$120,36
bilhões, sendo gastos R$102,71 bilhões. Em 2019, o orçamento era de R$127,07 bilhões, sendo
gasto R$114,18 bilhões e em 2020, o orçamento é de R$164,60 bilhões de reais, mesmo com a
pandemia, foram gastos até agora, R$108,42 bilhões. Em os anos, a maior parte dos gastos é na
assistência hospitalar e ambulatorial, seguido pela atenção básica. Em Minas Gerais, em 2019,
foram empenhados R$ 12.743.927.729,74 , liquidados R$ 10.358.988.895,43 e pagos R$
7.946.240.856,79.
A saúde pública e a pandemia da COVID-19
Nesse ano, a pandemia trouxe a necessidade de maior investimento em saúde, mas, mesmo
assim, o Ministério da Saúde, até final de julho de 2020, havia gasto apenas 46% do orçamento
destinado ao combate ao COVID-19. Isso tem consequências no número de EPIs comprados, de
respiradores adquiridos e na construção e ampliação do número de UTIs e enfermarias no país. A
falta de EPIs levou a que dos 570 mil profissionais da saúde contaminados pela covid-19 nas
américas, 307 mil são brasileiros. Também tem consequência no número de mortes por COVID-19,
que já passou das 130 mil e de mais de 4,5 milhões de infectados. A troca de ministros da saúde
trouxe consequências na conduta com relação à pandemia, além da postura negacionista e nada
científica de Bolsonaro com relação à doença. Nenhum desses mostrou preocupação real com o
alastramento da COVID-19 no país, não realizou ou pensou ações, no âmbito da saúde, que
evitasse ou minorasse o contágio da doença. Pelo contrário, não dedicou orçamento substantivo e
ainda levou a cabo políticas anticientíficas a frente, como o uso de cloroquina e a negação do
isolamento social como medida de prevenção. Um exemplo disso é que o Ministério da Saúde
distribuiu 100.500 comprimidos de cloroquina entre os indígenas, medicamento que não tem
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nenhuma comprovação sobre a COVID-19, enquanto isso falta medicamentos usados nas UTIs,
como para sedação. Um outro elemento é a política de manipulação de dados da pandemia,
alterando a contagem do número de óbitos consolidados.
A construção dos Hospitais de Campanha nos Estados mostrou a política de privatização
pelas Parcerias-Público-Privadas (PPP) com Organizações Sociais e OSCIPs. Os escândalos de
corrupção com essas parcerias escancaram que a relação do sistema público de saúde com a
iniciativa privada só serve para encher os bolsos da saúde privada e dos grandes empresários da
saúde e nunca para servir à população, principalmente em momentos de crise sanitária. Em Minas
Gerais, o governador Romeu Zema construiu um hospital de campanha, também em PPP e que
não recebeu um único usuário. Mas também temos que levar em consideração que não tinha leitos
de UTI, isso com desculpa de que cada leito de UTI usaria muitos profissionais que o Estado não
estava disposto a contratar. Além disso, foi inaugurado em um momento em que a COVID-19 se
alastrava para o interior do Estado e que os municípios não teriam como mover os pacientes para a
capital, muitas vezes. Zema também teve políticas negacionistas ao dizer que o vírus precisava
viajar e não investiu no Estado. Vários profissionais de saúde, principalmente nos hospitais
referência do COVID-19, reclamaram de falta de EPIs e de número de infecção da doença.
Em BH, Kalil, que comparado à Zema e Bolsonaro, saiu como o grande combatente à
COVID-19, mas a falta de EPIs e a contaminação de profissionais de saúde demonstrou que Kalil
também não se preocupou com os mesmos. O isolamento social, medida de grande importância,
caiu por terra com a pressão dos grandes empresários, um exemplo disso é que as indústrias,
grandes empresas e obras não pararam suas atividades durante a pandemia. Na periferia, a
quarentena praticamente não existiu, pois nem por Bolsonaro, nem pela Prefeitura, a manutenção
do “fique em casa” não foi possibilitada.
A luta contra a privatização da saúde
A privatização dos serviços de saúde ocorre quando o Estado permite a apropriação de
grupos privados, das verbas públicas, mesmo que se garanta serviços gratuitos. As formas de
apropriação privada pode ser transferência direta de fundo público e de patrimônio público e
economias mistas. Mesmo com a Constituição de 1988, com a Lei 8080/90, o setor privado
continuou com subsídio público. Houve a ampliação do sistema público, mas com a relação entre
esses dois setores, gerando contradições e disputa do dinheiro estatal.
Os poucos investimentos públicos na saúde fazem desse setor um dos mercados mais
lucrativos do mundo. O Brasil é um dos maiores mercados de saúde do mundo. A Lei 13097/15,
uma verdadeira aberração jurídica, no seu capítulo 17, abriu legalmente o mercado de saúde para
as empresas internacionais. Assim, as empresas internacionalizadas poderão prestar serviços ao
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SUS e a Lei 13097 permite a compra de hospitais filantrópicos pelo capital internacional,
escancarando as portas dos SUS para estas empresas.
Os exemplos de privatização do SUS são muitos. A implementação da EBSERH foi um
desrespeito à autonomia universitária, um risco à independência das pesquisas feitas nos
Hospitais Universitários, flexibiliza os vínculos dos trabalhadores, os separando em celetistas e
efetivos e transfere verbas para uma empresa. As comunidades terapêuticas, que são locais que
dizem fazer cuidado da saúde de usuários de álcool e outras drogas é uma forma de desvio de
recursos públicos para ONGs e igrejas. Esse financiamento deveria ser usado para os
equipamentos legitimados pela saúde pública, baseados na reforma psiquiátrica antimanicomial.
A partir de várias pesquisas já foi demonstrado que o modelo dessas comunidades faz violações de
direitos humanos, sendo assim necessário reafirmar que o tratamento dessas pessoas seja feito
pelo modelo antimanicomial. As OSs e OSCIPS já é uma realidade em várias cidades do país, desde
a atenção básica à atenção terciária. Essas empresas usam o dinheiro público para fazer a gestão da
saúde e com isso ganhar rios de dinheiro no processo de privatização. Os escândalos de corrupção
envolvendo essas Organizações Sociais mostra que o dinheiro que deveria ser empregado
diretamente no serviço público de saúde é desviado. O Programa Farmácia Popular, visava um
maior acesso a medicamentos para a população, mas quebra um dos princípios do SUS, que é a
gratuidade da assistência farmacêutica, ao transferir para o usuário o pagamento de 10% do valor
do medicamento. O Programa Farmácia Popular possui estabelecimentos estatais, mas na sua
segunda fase é ampliado para as farmácias privadas, passam a receber recursos públicos.
Sem dúvida, o maior investimento da saúde privada no SUS passa pelos Hospitais,
laboratórios de análises clínicas e centros de diagnósticos. Os hospitais privados são os quem mais
recebem verbas públicas com empréstimos do BNDES. Os hospitais filantrópicos também entram
nesse rol, mesmo que seja 100% SUS, recebem recursos públicos e são privados.
Os planos de saúde tiveram suas dívidas perdoadas e se mostram como a face mais cruel da
via privada da saúde. Muitas famílias gastam uma parte considerável de seu orçamento com o
pagamento de medicamentos e de mensalidades de planos de saúde. Em época de pandemia isso é
ainda mais sofrido, já que muitas famílias perderam suas rendas e com isso também o acesso aos
planos de saúde privada, aumentando o uso do sistema público de saúde. Os governos não fazem
política pela extinção dos planos de saúde ou de sua redução na vida dos trabalhadores, já que o
não investimento na saúde pública faz que muitas pessoas procurem o serviço privado pela pressa
em terem acesso à saúde.
O subfinanciamento da Saúde continua e tende a piorar
Nunca é demais enfatizar que esta é a principal causa do mau funcionamento do sistema.
Os mecanismos mais importantes que causam esta falta de verbas no SUS são:
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a) DRU: O primeiro é a DRU, Desvinculação das Receitas da união, que permite ao governo
mexer a seu bel prazer em 20% do orçamento da Seguridade Social (saúde, previdência e
assistência social). A DRU surgiu em 1994 e vem sendo constantemente prorrogada pelos
diferentes governos.
b) Outro obstáculo objetivo para a ampliação dos gastos com saúde pública é a LRF (Lei de
Responsabilidade Fiscal), que engessa as administrações de municípios, estados e União,
colocando limites burocráticos para os gastos com pessoal, sob pena de graves sanções aos
administradores. Sempre que os funcionários reivindicam reajuste salarial, plano de cargos e
salários ou contratação de mais funcionários para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, o
governante invoca a LRF.
Esta lei também serve para impulsionar o processo de privatização da saúde, ao colocar um
limite de gastos com salários do funcionalismo público e induzir os governantes a contratarem
funcionários via terceirização, já que estes gastos não entram como despesas de salários para a
LRF. Não há como melhorar os serviços públicos de saúde sem um aumento significativo dos
gastos com saúde, pois é uma área que exige gastos intensivos com pessoal.
As mulheres e a saúde
No quesito saúde, são as mulheres trabalhadoras que mais sofrem com a falta de investimento,
pois são a maioria dos usuários dos serviços públicos, seja sua própria causa, seja pela
responsabilização de acompanhamento dos filhos, pai e mãe, e familiares. São elas que enfrentam
as enormes filas, esperam meses para consultas especializadas, e sofrem com a falta de
profissionais. Por isso, a luta por uma saúde de qualidade, pública e acessível, é uma pauta das
mulheres.
Além disso os trabalhadores da saúde, são compostos por um quadro majoritariamente
feminino. Segundo o COFEN, a enfermagem, profissão que está presente em todas as instâncias da
saúde é composta muito majoritariamente de mulheres. As profissionais da saúde são
extremamente precarizadas, com baixos salários e longas jornadas de trabalho, tendo que na
maioria das vezes assumir dois empregos.
Apontamentos sobre a saúde em BH
Segundo o Relatório Anual de Gestão, de 2019, feito pela Secretaria Municipal
de Saúde, em Belo Horizonte, em 2019, foi arrecadado R$ 3.730.954.683,29 de recursos para a
saúde e empenhado R$ 3.925.469.601,74, gerando um deficit orçamentário de R$ 194.514.918,45.
As despesas empenhadas e não pagas dentro do exercício corrente são inscritas em “Restos a
Pagar” para serem pagas nos exercícios seguintes. Dos recursos recebidos em 2019, 50,72% foram
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de origem federal e 34,15% de origem municipal, o Estado de Minas Gerais contribuiu apenas com
14,80% e as demais receitas atingiram 0,33% do total. No ano de 2019 foi aplicado o percentual de
21,87% da receita da Prefeitura de Belo Horizonte em Ações e Serviços Públicos de Saúde.
A saúde em BH possui 11.796 trabalhadores efetivos e 5.229 trabalhadores por contrato
administrativo, num total de 17.724 trabalhadores da saúde, além de 1776 terceirizados. Sua rede
física abrange 342 estabelecimentos, de gestão municipal, entre Centros de Saúde (152), UPAs (9),
CERSAMs (8), Hospitais Gerais (2) e outros estabelecimentos. Possui 588 equipes de Saúde da
Família, 308 equipes de Saúde Bucal (eSB), 152 equipes de Saúde Mental, 82 polos de Núcleo
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) e 78 Academias da Cidade.
A ESF é uma tentativa de acesso a saúde para que a promoção da mesma aconteça e para
que haja uma cobertura de 100% é necessário um aumento de investimento nas estruturas das
Unidades Básicas de Saúde, concursos públicos para a contratação de profissionais nas equipes do
NASF e melhoria da condição salarial dos trabalhadores em saúde. É visível que a Rede Física do
SUS em BH é insuficiente para atender toda uma demanda dos usuários do Sistema Público, que
majoritariamente são trabalhadores. Em várias regionais da cidade, as esperas para consultas e
triagens, nas UBS, são demoradas e a falta de profissionais é uma realidade em muitas unidades da
Rede Física. A quantidade de UPAs, para todo o município, não supre a demanda da atenção
secundária. O tempo de esperar nas UPAs, inclusive em casos mais graves, é causada por uma
estrutura deficiente, profissionais sobrecarregados que as vezes não possuem materiais básicos. Os
Hospitais Municipais não possuem um grande investimento da Prefeitura. O Hospital do Barreiro,
que demorou anos para sair do papel e ser inaugurado, foi construído a partir de uma Parceria
Público Privada e ainda não possui sua total capacidade de atendimento.
Diante desse cenário, defendemos:
➔ É preciso acabar com o processo de privatização continuada da saúde. Acabar com toda
gestão privada nos estabelecimentos de saúde, através das OS’s (supostas “Organizações Sociais”),
OSCIPs, EBSERH ou de Fundações Privadas. Pelo fim das O.S, OSCIPs, EBSERH e Comunidades
terapêuticas;
➔
Pagamento do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de
Combate a Endemias (ACE)
➔ Pela estatização dos hospitais filantrópicos.
➔ Valorização salarial e Plano de carreira para os profissionais da saúde;
➔ Pela ampliação dos estabelecimentos de saúde mental, baseados na reforma psiquiátrica
antimanicomial;
➔ Contra a internação compulsória e por mais investimentos em políticas de saúde mental.
➔ Por uma política de drogas, com a legalização e descriminalização. Pelo fim do
investimento público nas Comunidades Terapêuticas. Junto com isso, o Estado deve garantir
campanhas de saúde pública e o atendimento estatal de saúde aos usuários.
➔ Pela ampliação das políticas e investimento no combate as doenças crônicas;
➔ Pela ampliação da política de saúde para os idosos;
➔ Pela construção de mais leitos nos Hospitais Públicos. Construção de mais upas e
revitalização das já existentes;
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➔ Por uma política real de combate à doenças negligenciadas e endêmicas.
➔ Por uma política de saúde para as mulheres que seja mais ampla que sua saúde
reprodutiva e políticas para mulheres negras, que abarque suas especificidades.
➔ Ampliação da Rede Física do SUS em Belo Horizonte
➔ Carga horária de 30h semanais para todos os profissionais de saúde.
➔ Ampliação das unidades de urgência e emergência, assistência bucal.
➔ Por um controle dos trabalhadores sobre a saúde da cidade. Por conselhos populares na
Saúde.
➔ Não à terceirização e privatização da saúde.
➔ Por uma Assistência farmacêutica de qualidade e com acesso real e qualificado aos
medicamentos.
➔ Carga horária de 30h semanais para todos os profissionais de saúde.
➔ Ampliação das unidades de urgência e emergência, assistência bucal.
➔ A implementação do SUS, com investimentos e contratação de profissionais em saúde
por concurso público.
➔
Construção do Hospital Público Municipal (De imediato dois imóveis da prefeitura
possuem uma estrutura para serem reformados como, por exemplo: prédios localizados na rua
Paracatu e outro na rua Paraíba, onde chegou a funcionar a Cliserv.
➔ Luta por um SUS 100% público, gratuito e de qualidade.

6 - Estatização sem indenização do transporte e Tarifa Zero
O Brasil se mantém como um país predominantemente urbano, com mais de 84% da população vivendo em cidades e apenas 16% da população vivendo nos campos, segundo dados do Censo Demográfico realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Belo
Horizonte, a capital mineira, que nasceu excluindo parte significativa da população, ao garantir estrutura somente dentro da avenida do Contorno, enquanto a maior parte da população vivia fora
destes limites, cresceu de forma desordenada e em decorrência disto vários problemas ocorreram,
entre eles o deslocamento das pessoas na cidade.
De acordo com o Censo IBGE 2019, a população de Belo Horizonte é de 2.512.070 habitantes, mas além desta população, diariamente. A cidade é inundada por pessoas da região metropolitana que estudam e trabalham na cidade. O número de pessoas trabalhando formalmente ou informalmente em Belo horizonte, antes da pandemia, era de 1.454.749 de (58%) e a este número se so mava 370.000 pessoas (IBGE 2015) da região metropolitana, que se dirigiam a BH para estudar ou
trabalhar. O sistema de transporte de Belo Horizonte tem de dar conta, diariamente, do deslocamento destas pessoas.
Vários modais de transporte se desenvolveram, mas a partir da década de 80 os governos
belo-horizontinos optaram pelo transporte rodoviário. Em consequência desta escolha foi desenvolvida um sistema viário, onde o transporte individual (dos carros) ou de ônibus predominou.
O grande uso de carros (crescimento de 1 milhão de veículos em 10 anos, de 2009 a 2019) e motos
se dá pela política explícita pelo transporte viário e pela relação promiscua que os governos tive30

ram com as empresas privadas que administram o transporte para o público na cidade de Belo Horizonte. As isenções fiscais sobre a indústria automotiva e a facilitação para obtenção de crédito fizeram parte da escolha dos governos e em decorrência disto ocorreu o aumento da frota de auto móveis e utilitários em 160,4% e de motocicletas e motonetas em 520% entre 2000 e 2016 em todo
o país (CNT e NTU, 2017).
A cidade de Belo Horizonte tinha em 2019, uma frota de 2.199.069 veículos, o que representava a expansão de 7,7% em relação aos pouco mais de 2 milhões contabilizados em 2018 (Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran/MG). O número de veículos cresce (a média dos úl timos 5 anos foi de 6,6%) mais rápido que o número de habitantes (0,64% ano). A perspectiva
apresentada pelo Detran é que a cidade poderá ter mais 100.000 carros no final de 2022. A escolha
da população pelo uso de carros (crescimento de 1 milhão de veículos em 10 anos, de 2009 a 2019)
e motos se dá pela ineficiência do transporte público na cidade de Belo Horizonte, fruto de uma
política explícita pelo transporte viário. As isenções fiscais sobre a indústria automotiva e a facilitação para obtenção de crédito também fomentaram o aumento da frota de automóveis e utilitários
em 160,4% e de motocicletas e motonetas em 520% entre 2000 e 2016 em todo o país (CNT e
NTU, 2017)
Somando-se ao número de pessoas que vão trabalhar de carro, temos na cidade uma frota
de 7.091 táxis, sendo 6.911 de pessoas físicas e 180 de pessoas jurídicas e são 10.528 taxistas regularizados (segundo, BHtrans, 2019) e ainda um número 3 vezes maior de uber (35 mil motoristas
cadastrados), fora a 99 Pop e Cabify.
O Sistema de transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte transporta ineficientemente
diariamente 1,5 milhão de passageiros e abrange 300 linhas exploradas por 50 empresas agrupadas em 4 consórcios que operam uma frota de 2.874 mil veículos com idade média de 5 anos e 8
meses. Na licitação de 2008 a Rodopass Transporte de Passageiros Ltda. (José Roberto Carvalho)
e a Urca Auto Ônibus Ltda. - de Eneide Carvalho Santos, irmã de Roberto e tia de Ana -, que fazem
parte do Consórcio Dom Pedro II, ganharam a concorrência que foi disputada com a Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda. - de Ana Paula Carvalho. As três são controladas por
membros da família de sobrenome Carvalho (https://www.otempo.com.br/cidades/licitacao-foidisputada-por-membros-da-mesma-familia-1.681871). O que torna no mínimo suspeita esta concorrência.
O crescimento do número de carros só perde para o número de motos na cidade, que registra um crescimento médio de 11,5% ao ano. Menos de 1% da população usa bicicletas (0,6% = 24
mil viagens) em Belo Horizonte.
O transporte realizado através de carros e ônibus em Belo Horizonte traz grandes problemas pra cidade. Entre os problemas devemos salientar:
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Elevado valor da passagem. Quanto do salário-mínimo é gasto pelas pessoas que pegam
transporte todo dia? Se o desconto do salário bruto é de 6% o assalariado tem descontado de seu
salário R$ 62,7 reais. Então do salário de R$ 1045,00 reais, restam ao trabalhador R$ 982,30 reais. E os trabalhadores que moram mais distantes têm mais dificuldades de conseguir emprego
porque isto onera mais o empregador.
O valor da passagem dos ônibus municipais R$4,50 quase que se equipara ao valor da hora
estipulada pela lei par ao salário-mínimo, que é de R$ 4,75. Os ônibus intermunicipais cobram valores maiores que o pagamento por hora trabalhada (Lei 14.013/2020 ).
Perda de tempo no trânsito. A empresa global de serviços de carros Inrix elaborou o relatório Global Traffic Scorecard (2018) e divulgou o tempo médio que as pessoas gastaram no
trânsito em 2018. Belo Horizonte apareceu em 11º Os cidadãos mineiros passaram 202 horas durante o ano dentro de automóveis.
Um levantamento feito pelo app Moovit (2020), empresa especializada em mobilidade
urbana, aponta que, na capital mineira, as pessoas gastam, em média, 59 minutos nas viagens.
A pesquisa também registrou que o tempo médio de espera pelo transporte público na cidade é de
cerca de 18 minutos. Pelo menos 30% dos deslocamentos por ônibus ou metrô na capital duram
mais de duas horas e 44% das pessoas precisam fazer duas baldeações em uma única viagem.
O tempo gasto em uma viagem é um problema pra todos, mas para o trabalhador que traba lha entre 8hs e 12 hs em seu dia de serviço, já exausto, encarar uma viagem, que dura entre uma e
duas horas é massacrante. Compromete toda possibilidade de se preparar melhor, dificulta o
acompanhamento dos filhos na escola, etc.
Isto tudo se dá pela opção pelo transporte automotivo. Por isto se torna fundamental investimento no transporte via trens e metrôs.
Má qualidade dos transportes. Ao perguntar para os usuários o que faria eles usarem o
transporte público com mais frequência, 54,8% disseram que seriam tarifas mais baratas; 53,6%
responderam que usariam se tivesse uma maior frequência de veículos e menor tempo de espera;
49,4% desejam um cronograma de chegadas e partidas confiável; 44,9% usariam mais o transporte
se tivessem veículos menos cheios; e 32,9% se tivessem menos baldeações (mais linhas diretas).
Defendemos
1. Lutar contra o processo de privatização do Metrô, contra a precarização
dos direitos dos servidores, pela aplicação da Tarifa Zero e pela retomada da amplia ção.
Incorporação das nossas candidaturas a luta dos trabalhadores do metrô contra a privatização, prevista para 2021;

Luta contra a terceirização dos servidores do transporte público ferroviário (hoje em
aproximadamente 70% dos cargos);


32



Luta pela ampliação dos modais do metrô de Belo Horizonte;

Luta pela implantação da Tarifa no metrô, financiada pelo valor pago pelas empresas
mineradoras, pelo uso da malha viária pública.


•
Criação formal de Conselhos Popular de transporte compostos por trabalhadores e
também por usuários das regiões atendidas por este modal do transporte coletivo.
2. Interromper todos os contratos descumpridos pelas empresas privadas que
hoje detêm concessão sobre o transporte coletivo de Belo Horizonte.
O Sistema de transporte coletivo por ônibus em Belo Horizonte transporta ineficientemente diariamente 1,5 milhão de passageiros e abrange 300 linhas exploradas por 50 empresas
agrupadas em 4 consórcios (a concessão foi disputada em 2008 por parentes – até de primeiro
grau – em uma situação altamente suspeita de ter burlado a lei de licitações);

Descumprimento pelas empresas da decisão de retorno dos trocadores aos ônibus,
acumulando mais de R$ 10 milhões de reais em multas.


Pesquisa sobre o transporte público de ônibus em BH, realizada por Tarifa Zero e Assessoria Jurídica Universitária Popular da UFMG. Identificou que o número de viagens despencou
drasticamente, chegando a menos de 50%, consequentemente houve aumento no tempo de espera
e aglomerações dentro dos ônibus e das estações. Os donos das empresas de ônibus descumprem o
contrato e pouco se importam com as multas. Já foram 9 mil multas por falta de álcool em gel ou
por causa da lotação. Levando em consideração o ano de 2018 até o momento foram pelo menos 15
mil multas por não garantirem a presença dos cobradores e a estimativa das multas chega ao valor
de mais de R$ 10 milhões.


Em plena pandemia, em 27/04/2020, o governo Kalil, aumentou em 24,63% o contrato das concessionárias do transporte coletivo de ônibus (publicado no Diário Oficial do Município)


3. Realizar auditoria no sistema de transporte rodoviário atual;
É necessário saber o custo real de cada viagem, já que tivemos um aumento brutal no
preço das passagens nos últimos anos - aumento da tarifa de ônibus, de R$2,45 em 2011 para
R$4,50 em 2020.

É importante saber qual é o lucro das concessionárias e empresas que dominam o
transporte coletivo de Belo Horizonte.




É importante saber se de alguma forma a PBH subsidia o sistema de transporte de

BH.
A Auditoria dos Transportes realizada por Kalil não aponta situações importantes.
Para calcular a tarifa, divide-se o custo total do sistema de ônibus pelo número médio de passagei ros que o utilizam. Acontece que, em BH, a tarifa não é calculada assim. Temos uma fórmula, chamada paramétrica, que reajusta a tarifa de um ano para o outro, baseada em alguns índices (plani lha que se baseia na comparação da inflação, dos salários dos funcionários, do diesel, dos pneus,
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dos veículos, avaliado de acordo com o aumento em relação ao ano anterior ). Ela não verifica os
custos reais das empresas de ônibus: se as empresas gastam menos, a população não paga uma tarifa menor por isso. Até o governo de Pimentel, em BH, o calculo era feito a partir de uma metodo logia chamada de GEIPOT (1996). Esta metodologia avalia melhor quais são os custos do sistema
de transportes e como eles devem ser contabilizados na tarifa. Sem o GEIPOT e sob o controle das
empresas vimos surgir o problema da falta de avaliação dos custos operacionais e dos lucros das
empresas privadas do transporte coletivo de belo horizonte (chamadas vulgarmente de "caixa preta").
4. Construir um Fórum de Debate sobre o papel do transporte público como
serviço público, coletivo e gratuito ao conjunto da sociedade.
Debate sobre a limitação dos transportes de Belo Horizonte na procura pelo emprego; estudar; fazer cursos; acessar a saúde, espaços esportivos e de lazer.


5. De imediato, readmitir os cobradores para trabalhar nos ônibus, criar Tarifa Zero para as pessoas desempregadas e estudantes
É inadmissível que os cobradores dos ônibus sejam jogados no desemprego e que
suas atividades nos ônibus sejam somadas as já existentes para os motoristas.

Necessidade imediata devido à dificuldade criada pela crise econômica somada a
pandemia. (Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, a taxa de desocupação
formal das pessoas de 14 anos ou mais foi de 12.4% no segundo trimestre).


6. É preciso estatizar as empresas de ônibus construir de uma empresa Municipal única de
transportes urbanos, que integre ônibus, trens e metrôs sob controle dos funcionários e usuários
do sistema.
 O principal problema que fez explodir os protestos de junho de 2013 foi o caos e a
precarização do transporte público que, além de ser um dos mais caros do mundo, submete a
grande maioria da população e os trabalhadores a um inferno diário. Isso é causado pela lógica
privada do serviço, que beneficia os lucros das grandes concessionárias. Só um transporte estatal,
sob controle dos trabalhadores, pode garantir um serviço barato, a preço de custo, de qualidade e
rumo a tarifa zero.
Artigo 6, da Constituição fala do Direito Social da população ao Transporte e o transporte como vemos atualmente nos mostra claramente que este direito não é cumprido.

É necessário afirmar que 16 cidades brasileiras, entre elas Monte Carmelo (50 mil habitantes), em MG, tem transporte público gratuito. Em Monte Carmelo e Maricá este transporte é
financiado e administrado pela prefeitura. Em Maricá, uma cidade de 150 mil habitantes usa no
máximo 2% do orçamento da prefeitura para garantir este direito a população (30 milhões ano).


7. Abrir concurso público para os trabalhadores da empresa municipal de
transportes.
8. Criação de um plano de cargos e salários para os trabalhadores da empresa
municipal de transportes.
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9. Criar Conselhos Populares Regionais compostos por trabalhadores e usuários do transporte coletivo nas regiões de Belo Horizonte.
É fundamental que os trabalhadores, somados a população das regionais possam decidir sobre o funcionamento do transporte que os atenderá.


10. Expansão das pistas específicas para ciclismo, criação de novas pistas e
campanha de conscientização no trânsito, sobre as pistas exclusivas a prática do ciclismo.
O aumento da prática do ciclismo depende muito da diminuição do número de veículos nas vias urbanas e isto só se dará com a eficiência do transporte de massa, isto é, metrô e ôni bus auxiliares.

Hoje temos pistas que não tem segmentação e são mal cuidadas e não contam com
informação da PBH para que seu uso seja respeitado e nem com fiscalização. Por isto é necessário
a criação de mais pistas, dar segmento as que existem e garantir uma campanha de uso consciente


7 - Nenhuma família sem-teto e saneamento básico para todos
Moradia
Todo trabalhador e trabalhadora, todos os jovens e todas as crianças devem ter assegurado
o seu direito à moradia. Porém, no Brasil, o direito à moradia demorou para se tornar um direito
constitucional. Foi necessária muita luta e mobilização popular para que, apenas no ano 2000, fosse
introduzido a partir da Emenda Constitucional nº 26/00. E ainda assim, esse direito está longe de ser
uma realidade para setores inteiros dos trabalhadores. Haja vista o aumento de pessoas em
situação de moradores de ruas em BH.
Acontece que é muito difícil garantir esse direito já que os grandes burgueses usam a terra
como “Propriedade Privada” para ganhar dinheiro, para especular e não para garantir as
necessidades sociais. Isso é um roubo porque torna “dono” de uma terra alguém que muitas vezes
nem sabe que ela existe e não exerce nela nenhuma atividade. A área, terreno ou edificação não
serve em nada a sociedade. Enquanto isso, milhões não têm um teto para morar. E a falta de acesso
à moradia digna está presente em grande parte das cidades brasileiras: 6,35 milhões de famílias, mais de 30
milhões de pessoas não têm casa para morar e 87% destas vivem em áreas urbanas Censo IBGE (2010) e
PNAD (2015).

Deficit Habitacional, total e por componente, no País, no Estado, na Região Metropolitana e no Município

Total

Relativo
(%)

Componentes
habit.
precária

coabit.
familiar

ônus exc. adens.
c/ aluguel
excessivo
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Brasil
(2015)
MG
(2015)
RMBH
(2015)
BH
(2010)8

6.355.743

9,3

942.631

1.902.490

3.177.772

332.850

575.498

8,1

116.875

651.942

1.524.860

189.178

160.404

9,1

5.774

63.101

85.425

6.104

78.3409

10,3

1.978

42.340

29.566

4.457

Fonte: FJP, 2018, p. 48; FJP, 2013, p.48.

Déficit habitacional na RMBH por componente, entre 2007 e 2015

Fonte: elaborado pela DIVCOL, a partir dos dados de FJP (2012, 2013, 2015, 2016, 2018).

A crise econômica no nosso país trouxe consequências que tornam cada vez mais impossível
o horizonte de uma casa própria ou uma moradia digna para todos. Essas consequências são o
desemprego, o corte de direitos trabalhistas, a inflação nas alturas, o enorme endividamento e a
consequente inadimplência de grande parcela da população.
Junto com isso, o alto valor dos aluguéis “empurram” os trabalhadores (as) mais
precarizados (as) para bairros cada vez mais distantes de seus locais de trabalho, fazendo com que
se gaste, em média no Brasil, cerca de 13 horas com o trabalho (deslocamento + jornada de
trabalho). Cada vez mais famílias são levadas a morar em vilas e favelas, ou até mesmo em
ocupações urbanas, convivem com o tráfico de drogas, a violência policial e a discriminação. Na
sua maioria são famílias negras e muitas chefiadas por mulheres, que além de todos os problemas
econômicos citados acima passam por diversas situações de opressão e violência racista e machista
que tornam suas vidas ainda mais pesadas.
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Inadequação de domicílios por componente no País, no Estado, na Região Metropolitana e no Município

Componentes

Brasil
(2015)
MG
(2015)
RMBH
(2015)
10

BH
(2010)

Inadequação
fundiária
1.871.473

Domicílios
sem banheiro
213.732

Carência de
infraestrutura
7.225.231

Adensamento
excessivo
1.025.717

Cobertura
inadequada
834.722

128.300

13.315

462.051

41.952

66.473

40.032

2.475

109.757

14.853

10.728

29.561

11.879

(Variável não
aferida no Censo)

(Variável não
2.150
aferida no Censo)

Fonte: FJP (2018); FJP (2013).

Quantidade de famílias em cada item do déficit habitacional, segundo dados do CADÚnico em Belo Horizonte

Habitação precária

822 famílias

Ônus excessivo com aluguel
urbano

41.139 famílias

Adensamento excessivo de
domicílios alugados

9.602 famílias

Fonte: elaborado por DIVCOL a partir de dados do CADÚnico

Ao longo dos anos a responsabilidade de pensar a cidade, redimensioná-la, adaptá-la a
determinados interesses, foi, cada vez mais sendo transferida para a iniciativa privada, através de
PPP’s na execução de políticas públicas e também na nomeação de grandes empresários como
ministros, secretários, etc. Dessa maneira a construção de moradias para sanar o déficit
habitacional também segue a lógica de beneficiar os empresários, nesse caso, os da constrição civil.
Assim, o principal programa do Governo Federal que visa reduzir esse déficit, o Minha Casa,
Minha Vida, visa em primeiro lugar, na verdade, salvar as construtoras da crise econômica, e de
longe reduz pouquíssimo o problema de moradia do país e de seus municípios.
Nesse texto procuramos abordar os problemas vividos por nós, trabalhadores (as), nesse
tema da moradia, e propor algumas medidas que possibilitem transformar radicalmente esse
quadro.
Ausência de programas habitacionais para famílias de baixa renda.
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O programa Minha casa, minha vida, criado na gestão petista tinha limitações enormes, ou
melhor, distorções enormes. Na gestão de Bolsonaro as distorções deram um salto de qualidade.
Segundo a Fundação João Pinheiro, em 2015 havia quase 8 milhões de domicílios vagos no país, dos quais 6,9
milhões estariam em condições de serem ocupados e aproximadamente um milhão estariam em obras ou
reformas. Destes 8 milhões, 729.902 estão em áreas urbanas, 190.238 na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Mesmo aumentando a linha de crédito para o financiamento da casa própria para uma pequena
parcela da população, o programa “Minha Casa, Minha Vida” não reverteu a situação geral de
habitação no país, principalmente para a população que recebe até 3 salários-mínimos, que
corresponde em média a 70% daqueles que não têm onde morar. Somente 15% das casas
construídas pelo programa foram para esta faixa de renda. Nas regiões metropolitanas este
percentual cai ainda mais, no caso de BH o percentual de aproxima a 1%.
O problema fundamental do programa estava na sua concepção. O MCMV utiliza recursos
do FGTS para financiar empreendimentos imobiliários. Quase nenhum recurso do orçamento da
união é investido em moradia. As construtoras adquirem os terrenos nas cidades e fazem um
banco de terras, às vezes utilizando terrenos públicos que são “generosamente” entregues pelos
governantes. De posse dos terrenos as construtoras têm liberdade para escolher que tipo de
imóveis vão construir em cada local da cidade. Como as construções para famílias de baixa renda
dão menos lucro, quase nunca eram feitas. Este processo acabou provocando um aumento abusivo
do preço dos imóveis e dos alugueis, e o número de famílias que gastam mais de 30% de seu salário
com aluguel aumentou significativamente. Este elemento (alto valor dos aluguéis) passou a ser,
desde 2012, o principal componente do déficit habitacional do país (corresponde a 45,9% do déficit
– FGV 2012).
Com a chegada de Bolsonaro à presidência a situação piorou significativamente. O
programa minha casa, minha vida foi esvaziado e o já fraquíssimo desempenho para entrega de
moradias para famílias com rendas de até 3 salários mínimos foi eliminado. Há agora um anúncio
de substituição do Minha Casa, minha vida pelo programa “casa Verde Amarela”. Mantêm a lógica
do minha casa, minha vida de transferência de recursos públicos para as empreiteiras, mas agora
os traços de programa social que ainda poderiam existir foram completamente apagados.
Além disso, 13 milhões de domicílios urbanos (26,4%) carecem de pelo menos um item de
infraestrutura básica: água, energia elétrica, esgotamento sanitário ou coleta de lixo. (FJP – 2012).
Mais de 50% das moradias são irregulares. O que confirma a ausência completa de planejamento
das cidades.
A realidade é que contraditoriamente, com o quadro de grande déficit habitacional, existe
um grande estoque de milhões de domicílios vagos. Para acabar com isso, é preciso uma política de
expropriação desses imóveis vazios destinados à especulação imobiliária e de ocupação dos
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mesmos pelas famílias necessitadas, e não um programa como o “Minha Casa, Minha Vida” que
desloca recursos do FGTS dos trabalhadores para as construtoras, ajudando-as a superar a crise.

Minas Gerais e Belo Horizonte
De acordo com o IBGE, o déficit habitacional de Minas Gerais em 2014 era de 544.609
moradias (6,8% a mais que em 2012), sendo 148 mil na região metropolitana e 78.340 mil na
capital. Para além deste déficit existem 676.296 mil moradias com carência de infraestrutura
urbana (abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica e coleta de lixo) no estado,
171.950 mil na RM e 29.561 mil na capital. O número de imóveis vagos é de 690 mil no estado.
O Estado de Minas Gerais, em 2019, investiu em habitação apenas 0,24% de sua
arrecadação total. Dos 71 bilhões arrecadados apenas 168 milhões foram investidos em construção
de moradias.
De acordo com dados do IBGE de 2014, o déficit habitacional do Brasil é de 6.198.294 moradias.
Desde o início do programa, 2009, foram entregues 2,5 milhões de unidades habitacionais.
Belo horizonte tem mais de 120 ocupações urbanas, que abrigam pelo menos 30.000
famílias cidade por via de ocupação. Os programas oficiais da cidade entregaram nos últimos 20
anos X o quantitativo de moradias populares entregues, a ampla maioria delas por efeito de
remoção para a realização de grandes obras, o número de novas moradias foi insignificante. O que
demonstra que o grande programa de moradias populares de Belo Horizonte, são as ocupações
urbanas.
Kalil teve sua eleição garantida, em parte, pela promessa que fez em relação a regularização
das ocupações urbanas, durante o processo eleitoral de 2016 o drama das famílias da região da
Izidora, estava mobilizando a cidade. No entanto, muito pouco ou quase nada foi feito, há quinze
dias a prefeitura soltou informação que destinaria um auxílio aluguel de $500,00 para 600
famílias. E este é o programa existente em BH
O resultado da ausência de um projeto habitacional é que uma grande parcela da cidade
população tem que morar em vilas e favelas.
No início da Pandemia o próprio prefeito chegou a aventar a possibilidade de requisitar os prédios
construídos como hotéis para a copa devedores do município para abrigar a população sem casa,
no entanto a medida não foi levada a frente. Além destes hotéis são inúmeros os imóveis fechados
e terrenos que estão em áreas de interesse social e deveriam ser desapropriados para cumprir sua
função social. Esta medida tem previsão em lei nacional, constituição, estatuto das cidades e no
novo plano diretor de Belo Horizonte, mas é letra morta. O terreno que abriga as 700 famílias da
ocupação Prof. Fábio Alves é um destes casos.
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O planejamento urbano é uma necessidade da cidade, a completa desestruturação movida
por uma sociedade que transforma a cidade em espaço de especulação e lucro, trouxe para nós a
certeza de que precisamos de uma revolução urbana.
A olhos vistos existe um crescimento da população de rua cresceu em BH nos últimos anos,
formando verdadeiros acampamentos na cidade, e nem isso foi suficiente para que a pauta da
moradia se transformasse em ponto de debate. Pelo contrário o que existe por parte do poder
público é de criminalizar as famílias pela extrema pobreza e pela falta de ter onde morar. Existe
uma ação de criminalização para quem distribui barracas aos moradores de rua.

Saneamento Básico
De acordo com a Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico, compreende-se como saneamento básico um conjunto de serviços e
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais (águas das chuvas). A
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), institucionalizou seu Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) por meio da Lei n° 8.260, de 03 de dezembro de 2001. Esta Lei determina que o PMSB seja
quadrienal, avaliado e atualizado a cada dois anos. Sendo assim, já foram elaboradas 6 versões do Plano,
entre publicações e atualizações, estando em vigência o PMSB 2016-2019.
É importante destacar que a proposta do presente documento não é listar as legislações ambientais
do Município, mas sim possibilitar identificar as contradições existentes nas informações disponibilizadas
pelo poder público com a realidade dos bairros da cidade, principalmente os periféricos, que geralmente
possuem sérias carências referentes ao saneamento básico.
a) abastecimento de águas
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), empresa responsável pelo abastecimento
público de Belo Horizonte, explica que aproximadamente 60% das águas que abastecem a capital mineira
são provenientes do Sistema Rio das Velhas, localizado no distrito de Bela Fama, município de Nova Lima.
Ao contrário do Sistema Paraopeba, composto pelos reservatórios Rio Manso, Serra Azul e Vargem das
Flores, o Sistema Rio das Velhas realiza sua captação diretamente na calha do rio, tornando o sistema
dependente da vazão do curso d’água. Isso significa que interferências ambientais realizadas à montante
desta captação influenciam diretamente na qualidade e quantidade das águas que chegam ao sistema de
abastecimento.
O distrito de Bela Fama integra a região conhecida como Quadrilátero Ferrífero. Localizado na
porção centro-sudeste do estado de Minas Gerais e com uma área aproximada de 7.000 Km², o
Quadrilátero Ferrífero possui essa denominação devido ao arranjo geométrico da sua morfoestrutura, que
se assemelha a um quadrado.
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Além de possuir importantes jazidas de ferro, o Quadrilátero Ferrífero, localizado nas cabeceiras
hidrográficas dos rios Doce e São Francisco, também dispõe de quantidade e qualidade de águas para o
abastecimento público de várias cidades mineiras. As estruturas das rochas localizadas nessa região
influenciam os cursos dos rios, formando trechos encachoeirados e com vales profundos. Os campos
rupestres ferruginosos, conhecidos como vegetação de canga, também são fundamentais para recarga dos
aquíferos.
b) esgotamento sanitário
Pensando a história da humanidade, as cidades foram projetadas para lançarem seus esgotos
diretamente nos cursos d’água. Além de fonte de sobrevivência, os rios serviam também como dissipadores
dos efluentes domésticos e industriais. Obviamente que se tratando de periferia, a classe trabalhadora
pobre foi quem mais sofreu com a ausência de saneamento básico das cidades. Infelizmente essa foi e
continua sendo a realidade de várias cidades mundiais, no entanto, se na Europa as políticas públicas
começaram a ser criadas no início do século XIX para resolver esse problema de saúde pública, na América
Latina essa construção encontra-se muito atrasada. Ao longo dos séculos várias tecnologias foram
desenvolvidas com o objetivo de melhorar o esgotamento sanitário das cidades. Apesar de existirem várias
alternativas (fossa de bananeira, jardim filtrante), trataremos de uma que é a mais utilizada no Brasil, em
Minas Gerais e em Belo Horizonte. As estações de tratamentos de esgoto (ETE).
Como é com o abastecimento público das águas, a COPASA é a autarquia responsável pelo tratamento do
esgotamento sanitário do Município. Atualmente Belo Horizonte possui duas ETEs, a ETE Arrudas e a ETE
Onça. De acordo com a COPASA:
ETE Arrudas: localizada na região de Sabará, é considerada uma das maiores e mais modernas do país.
Ocupa 63,84 hectares e opera, inicialmente, para 1 milhão de habitantes, podendo ampliar seu atendimento
para até 1,6 milhões de pessoas. A capacidade atual de tratamento a nível secundário da Ete Arrudas é de
2,250m³/s (dois mil, duzentos e cinquenta litros de esgoto a cada segundo). No entanto, está em fase de
implantação a ampliação de sua capacidade para 3,375m³/s, sendo que a previsão em fase final é 4,5m³/s.
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ETE Onça: Localizada na rodovia MG-20, próxima ao bairro Ribeiro de Abreu, a ETE Onça é considerada
a maior estação de tratamento de esgoto da América Latina a adotar a tecnologia de reatores anaeróbios
(sem a presença de oxigênio) de fluxo ascendente e manta de lodo. A unidade tem capacidade para tratar
1.800 litros por segundo, e poderá ter sua capacidade ampliada futuramente, passando para 3.600 litros
por segundo. A unidade de tratamento implantada é constituída pelos tratamentos preliminar, primário e
secundário onde são retirados cerca de 90% da carga orgânica e de sólidos grosseiros.
Apesar dos números impressionantes, a realidade do Município é outra, principalmente nas vilas e
favelas da cidade. As vilas e favelas de Belo Horizonte não possuem esgotos encanados, isso significa que os
efluentes são lançados diretamente nos cursos d’água, deixando a população vulnerável a vários tipos de
doenças e problemas de saúde. Certamente houveram avanços com a construção das estações de tratamento
de esgoto, mas os investimentos ainda são baixos considerando as necessidades do Município.
Interceptores estão sendo instalados com o objetivo de impedir o lançamento do esgotamento sanitário
diretamente nos cursos d’água, mas eles estão presentes somente em alguns bairros.
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) é a autarquia municipal responsável pela elaboração,
fiscalização e execução de programas e atividades voltadas para a limpeza urbana de Belo Horizonte. Criada
em 1973, a SLU presta serviços de coleta domiciliar de lixo, varrição, capina, aterramento de resíduos,
coleta seletiva, reciclagem de entulho e compostagem. Atualmente os resíduos sólidos domiciliares
recolhidos em Belo Horizonte são encaminhados para o Centro de Tratamento em Resíduos Macaúbas,
localizado em Sabará.
Sobre a coleta seletiva, em Belo Horizonte apenas 4,7% do lixo recolhido são recicláveis. Atualmente
a Prefeitura possui os seguintes programas: coleta seletiva ponto a ponto, coleta seletiva porta a porta e
parceria com algumas cooperativas. A coleta seletiva ponto a ponto consiste em disponibilizar contêineres
nas cores padrão definidas pela Resolução Conama para os materiais recicláveis: azul para o papel,
vermelho para o plástico, amarelo para o metal e verde para o vidro. A população separa os recicláveis em
sua residência ou no local de trabalho e os deposita em contêineres instalados pela Prefeitura. Cada
endereço é chamado de Local de Entrega Voluntária (LEV). Estão implantados 82 conjuntos de contêineres
para recolhimento de papel, metal, plástico e vidro, num total de 260 contêineres, dispostos nas nove
regionais da cidade. A coleta seletiva porta a porta é realizada somente em 36 bairros da cidade, sendo a sua
maioria de classe média alta. Neste tipo de coleta, os materiais recicláveis são separados pelos moradores e
colocados no passeio para serem coletados por um caminhão-baú. Os materiais recolhidos são: papel,
plástico, vidro e metal, podendo ser colocados todos no mesmo saco, desde que devidamente higienizados.

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

Defendemos:
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 Dar a função de ser moradias populares a prédios, casarões e edificações que se encontram
inutilizadas por um período maior que 2 anos. As prefeituras possuem um cadastro de
acompanhamento destes imóveis e alguns deles foram alvos de ocupações. Estes imóveis
devem ser tomados pelas administrações municipais e reformados para servirem como
moradias ou espaços públicos, de cultura, educação e lazer. Estes imóveis devem ser de
propriedade pública, dos municípios ou estados, e serem destinados ao aluguel social, por
um preço justo, nunca superior a 1/4 da renda dos que necessitam; e sem nenhum custo
para os que não tem renda.
 Uma empresa municipal e estatal de obras pode garantir a construção das moradias
populares que faltarem, a baixo custo, garantindo emprego, qualidade e atacando a
especulação imobiliária; além de garantir a universalização do saneamento básico, cujo
déficit no Brasil, um país tão rico, é inexplicável, uma vergonha, um verdadeiro escândalo,
sendo fonte de doenças, de mortalidade infantil e de enorme desigualdade.
 Investimento de 6% do PIB em moradia para solucionar o problema habitacional do Brasil
em 12 anos. Parte do orçamento federal deve ser aplicado diretamente na habitação. Esta
deve ser tratada como uma questão social. De acordo com estudo da Fundação Getúlio
Vargas (publicado em 2010) para acabar com o déficit habitacional no país deveria se
investir pelo 6% do PIB durante 10 anos, o que significaria entregar 2 milhões de casas por
ano durante 12 anos.
 Aplicação de um percentual fixo do orçamento estadual durante 10 anos em moradia tendo
em vista zerar o déficit habitacional.
 Além disso o dinheiro precisa ser destinado a construção de moradias de acordo com a
necessidade da população e não ao interesse das construtoras. As 7 grandes construtoras
tiveram lucros de R$ 3,5 bilhões de reais em 2010, boa parte deles proveniente do Programa
Minha Casa Minha Vida. As mesmas que aparecem como principais financiadoras de
campanha tanto do PT, como do PSDB.
 Controle dos preços dos aluguéis, limitado à média de recomposição salarial dos
trabalhadores assalariados.
 Desapropriação compulsória de imóveis fechados, que não cumprem papel social e que são
utilizados para especulação imobiliária. Aqui falamos das grandes empresas e de pessoas
físicas com altos rendimentos. Os trabalhadores que com muita luta adquiriam ou
herdaram um segundo imóvel e usam o aluguel para complementar a renda não se
encaixam nesta situação.
 Implementação de um banco de terras a partir das propriedades estatais (tanto diretamente
do Estado, quanto das Prefeituras) com impedimento da venda ou concessão das mesmas
para a iniciativa privada. Sendo obrigatoriamente destinadas a finalidade social, construção
de moradias ou aparelhos públicos de atendimento à comunidade. Complementação do
banco com desapropriação de terras em situação irregular e que não cumprem seu papel
social.
 Regularização e urbanização das ocupações urbanas.
 Um IPTU progressivo que sobretaxe as grandes propriedades, principalmente das áreas
nobres da cidade.
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*Bibliografia: Relatório Final do Grupo de Trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do
Consumidor sobre Direito à Moradia da Câmara Municipal de BH de agosto de 2020.

8 - Meio Ambiente
Há poucos anos o meio ambiente começou a ser pautado pela esquerda internacional. Um dos
motivos é que o desenvolvimento das forças produtivas possibilitou ao capitalismo aumentar não somente a
exploração da classe trabalhadora, mas também o consumo dos recursos naturais. A concentração das
fábricas nos centros urbanos aumentou a emissão de poluentes atmosféricos, o consumo das águas, o
lançamento de efluentes industriais nos cursos d’água, dentre outros. Além da poluição industrial, a
concentração da população nos grandes centros urbanos apresentou com um dos grandes desafios do século
XXI, a garantia do saneamento básico para a população. Neste ritmo, não é possível superarmos o
capitalismo para iniciarmos uma luta por um meio ambiente verdadeiramente equilibrado, uma vez que
esta temática está diretamente relacionada com a sobrevivência, saúde e qualidade de vida da classe
trabalhadora.
Apesar desta lacuna, a ausência deste debate não se restringe apenas à esquerda, o próprio movimento
ambientalista internacional começou a sua organização somente na década de 1960. Nesse período
histórico também surgem os encontros internacionais que apontavam os perigos do desenvolvimentismo do
capitalismo. O problema é que por mais que os movimentos questionassem o modelo econômico imposto,
vários limites eram identificados porque eles não apresentavam como alternativa a necessidade de
superação deste sistema.
No caso brasileiro, os encontros internacionais Eco 92 e Rio+20, apesar das boas intenções de alguns
movimentos ambientalistas, apresentaram limites e fragilidades. As metas acordadas nestes encontros
nunca foram compridas, nem pelos governos internacionais, muito menos pelo governo brasileiro. No país,
os verdadeiros protagonistas das lutas ambientais sempre foram os indígenas, quilombolas, pescadores e
ribeirinhos. Na contramão das Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientalistas, que financiadas
por empresas e governos, nunca colaboraram com o avanço real da luta ambientalista, essas comunidades
sempre denunciaram os avanços do capital sobre suas terras e demonstraram na prática a importância de
viver em harmonia com a natureza, respeitando seus limites e capacidades.
Ainda sobre a esquerda, apesar dos avanços, infelizmente ainda existe uma visão naturalista sobre o tema.
Isso significa que ao tratar sobre este debate, muitos relacionam o meio ambiente com proteção e
conservação da natureza (árvores, plantas, animais), aquecimento global, efeito estufa, desmatamento das
áreas verdes, dentre outros. Na contramão desta compreensão, a proposta deste documento é apresentar
uma discussão sobre como o sistema capitalista apropria da natureza e como este tema está diretamente
interligado com a qualidade de vida da classe trabalhadora, destacando as relações e contradições existentes
nos marcos das políticas ambientais, da economia e da própria organização das cidades.
Considerando esta perspectiva, serão abordadas neste documento as seguintes temáticas: saneamento
(esgotamento sanitário, resíduos sólidos, abastecimento de águas e drenagem), mineração, áreas verdes,
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políticas públicas municipais (conselhos), dentre outros. A proposta não é esgotar o debate e sim iniciar
uma discussão com os companheiros e convidados presentes na atividade. Destaca-se também que os
assuntos tratados neste documento se referem principalmente a realidade do município de Belo Horizonte
– Minas Gerais.

Drenagem e manejo de águas pluviais (águas das chuvas)
Belo Horizonte possui sérios problemas com enchentes e deslizamentos. A canalização dos
cursos d’água, a impermeabilização dos solos e a diminuição das áreas verdes são os grandes
responsáveis por esta realidade. Em Minas Gerais, foi aprovada a Deliberação Normativa COPAM
n° 95/2006, que restringe as possibilidades de canalização de cursos d’água, no entanto, mesmo
com a legislação vigente o município continua realizando a canalização de diversos cursos d’água.
Os argumentos geralmente são os mesmos como aumentar as vias de transporte e os loteamentos.
Essas medidas, entretanto, ignoram as características naturais dos cursos d’água. O Ribeirão
Arrudas, por exemplo, além de ser canalizado, teve suas curvas transformadas em grandes retas, o
que aumenta a força e a velocidade das águas. Além do mais, este importante curso d’água ainda
está sendo tampado para dar passagem aos veículos da cidade.
Em sua maioria, as áreas afetadas pelas enchentes e deslizamentos são as periféricas e a
classe trabalhadora é quem mais sofre com essa realidade. Para contornar essa situação, a PBH
está construindo bacias de detenção. Essas bacias funcionam como grandes piscinas que
acumulam a água e evitam que elas provoquem enchentes. Para vários movimentos ambientalistas
essas medidas são paliativas e não colaboram com a construção de uma cidade realmente
sustentável.

2. Áreas verdes
Belo Horizonte possui muitos parques urbanos. Em sua maioria eles foram criados a pedido
da própria população. Apesar de sua importância, muitos encontram-se abandonados e sem
infraestruturas necessárias para seu bom funcionamento como portaria, banheiros, orientação de
uso, manutenção das estruturas físicas e das áreas verdes (jardins), dentre outros. Os parques
urbanos são importantes porque são espaços de socialização das comunidades, possibilitando a
práticas de atividades físicas e de lazer. Eles também contribuem com a qualidade do ar e com a
infiltração das águas das chuvas. Colaboram com a preservação da fauna, principalmente das aves
e melhoram a qualidade de vida da população local como um todo.
Em Belo Horizonte o debate envolvendo áreas verdes são polêmicas porque os governos
municipais apropriam destes espaços de acordo com os seus interesses, desencadeando conflitos
socioambientais, muitas vezes entre a própria comunidade. Um exemplo refere-se às ocupações
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urbanas. A PBH sempre argumenta que algumas ocupações estão localizadas em áreas de
preservação ambiental, próximas à cursos d’água, em áreas verdes importantes para a
biodiversidade da cidade. No entanto, quando é para a especulação imobiliária, o discurso muda
para o chamado interesse social. A Mata do Planalto talvez seja um dos grandes exemplos desta
contradição. Localizada no bairro Planalto, a Mata do Planalto possui uma área de 13,9 hectares e
é um importante espaço verde da região norte de Belo Horizonte. Com mais de 30 nascentes e uma
riquíssima flora e fauna, a Mata do Planalto está ameaçada de destruição pela PBH e pelas
Construtoras Rossi, Direcional e Petiolare que já conquistaram Licença Prévia para a especulação
imobiliária.
Este debate é importante porque algumas ocupações urbanas estão sendo acusadas de
cometerem crimes ambientais, o que não é verdade. Crime ambiental é a prefeitura conceder
licenças para essas construtoras que visam unicamente o lucro de seus empreendimentos. Este é
mais um exemplo de políticas que caminham na contramão de uma cidade realmente sustentável.
A especulação imobiliária não possibilita moradia de qualidade para a população de baixa renda,
reproduzindo apenas a lógica do sistema capitalista.
O

utra área verde de extrema importância para a cidade é a Serra do Gandarela. Apesar de

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

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

 Garantir que todos os bairros, independentemente de sua localização geográfica, tenham acesso ao
abastecimento público das águas, sem rodízio, racionamento ou aumento da tarifa;
 Que a COPASA seja 100% estatal;
 Desenvolver políticas públicas sustentáveis que garantam o abastecimento público das águas em
Belo Horizonte, mesmo em períodos de estiagem hídrica;
 Incentivar e valorizar inciativas populares que visam preservar e conservar as nascentes urbanas;
 Incentivar as captações das águas das chuvas;
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 Exigir que as empresas privadas desenvolvam sistemas de recirculação das águas e captação das
águas das chuvas;
 Exigir que obras públicas e privadas favoreçam a infiltração das águas para que haja recarga
hídrica dos lençóis freáticos;
 Diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores, que a população seja imediatamente
informada sobre a possibilidade de uma crise no abastecimento público das águas;
 Cobrar medidas de racionamento, rodízio e tarifação das empresas privadas e não da população;
 Desenvolver programas de educação ambiental que colaborem com a emancipação humana e não
somente reproduza uma economia de consumo que afeta somente a classe trabalhadora mais
pauperizada.

Esgotamento sanitário



Que a COPASA realize a captação e o tratamento do esgoto sanitário de todas as residências
da cidade, independentemente de sua localização geográfica;
Por uma COPASA 100% estatal;



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



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



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



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



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

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

 Por uma SLU 100% estatal;
 Pela primarização dos trabalhadores terceirizados que prestam serviço para a SLU – PBH;
 Ampliação da coleta seletivas para todos os bairros da cidade;
 Valorização das cooperativas de reciclagem;
 Valorização dos trabalhadores que realizam informalmente a coleta seletiva nos bairros da cidade;
 Apoio e valorização dos carroceiros.
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Áreas verdes



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



Moradia pra quem precisa e não para as grandes empreiteiras;



Investimento nas estruturas físicas dos parques municipais;



Criação de novos parques municipais, estações ecológicas; florestas urbanas, com o apoio da
população;



Valorização e contratação de novos trabalhadores para todas as unidades de conservação do
Município.

9 - Segurança pública – fim da PM – Polícia civil unificada eleita e
controlada pela comunidade
O Brasil vive um cenário permanente de guerra civil contra pobres, negros, indígenas, lgbt´s
nas periferias das grandes cidades. No campo, os trabalhadores rurais, sem terras, quilombolas,
veem suas terras serem invadidas, tomadas à força por capangas, e arder nas chamas provocadas
pelo agronegócio. Para manter esse Estado permanente de terror o Estado arma, forma, braços
armados como as PM´s, e um verdadeiro exército de jagunços e seguranças privados, para oprimir
e garantir seus interesses. Hoje, quanto mais o país se desindustrializa e especializa as forças
produtivas na produção de alimentos, mineração, extração de petróleo, mais ataques aos direitos,
mais violência, mais mortes.
Não basta somente citar números, dos anuários, e das manchetes que, ano após ano,
somam-se obituários desde nossos antepassados. Nosso passado colonial nunca deixou de existir.
A violência contra nosso povo nunca deixou de existir.
E, neste exato momento, em que a pandemia do Corona vírus acelera todos os traços destrutivos
do capital, em que o vírus leva 140 mil vidas, a maioria negros e pobres, indígenas, que destrói
postos de trabalho, a violência policial, miliciana, de jagunços novamente atingirá um grau
superior na barbárie de nossas vidas.
Por isso a segurança pública no capitalismo está visivelmente na contramão de uma
segurança da maioria da população. As secretarias de segurança, as polícias, são braços armados
do capital, dos banqueiros e latifundiários, do agronegócio. Esperar que esse Estado, suas
instituições promovam uma reforma que vá humanizá-las não passa de uma cruel ilusão.
Dizemos com todas as nossas forças e em nome de todos que sofrem a violência do Estado que
devemos dar um basta. É preciso acabar com as polícias militares. Destruir sua hierarquia militar,
seus títulos militares, seus porões de formação de torturadores que, nas ruas, batem e matam
nossos jovens. É preciso tomar medidas para acabar com essa guerra às drogas nas periferias,
48

enquanto os verdadeiros marginais desfilam com seus carros importados e vivem em suas casas de
luxo, com toda mordomia, com seu dinheiro devidamente "lavado" em contas bancárias dos
grandes bancos.
É preciso acabar com esse sistema prisional onde 80% dos presos são negros. São
monumentos vivos da escravidão. Onde se ataca as consequências da desigualdade enquanto as
causas são mantidas e até alimentadas. Viram negócios lucrativos para grandes empresários obter
lucro, como os antigos traficantes de escravos.
Bolsonaro, Witzel, Zema, mas também os governadores e presidentes do PT, mantiveram o
"sistema" intacto. Promovem e são todos cúmplices de nossos mortos.
Defendemos:


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



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



Depois, como propõe o Movimento Luta Popular, para que os trabalhadores e o povo pobre
das periferias possam se sentir seguros nas cidades, as ruas, as praças, os parques, os becos e as
vielas tem que ser retomados, tem de ser alimentados com atividades, com vida, com dinâmica,
com gente circulando, convivendo. É preciso que as prefeituras garantam iluminação, acesso a wifi, infraestrutura de áudio e vídeo para todas as praças e parques (priorizando os localizados nas
periferias) e que fomente a realização permanente de atividades culturais, de esporte, lazer e
formação inclusive noturnas, dando a estes espaços vida e fortalecendo experiências de
socialização entre as pessoas.



É preciso ainda acabar com a PM, uma polícia militarizada, formada para a guerra e para a
repressão pura e simples a toda revolta social. Defendemos uma Polícia Civil Unificada, que seja
radicalmente democratizada, cujos delegados e chefes, além de concursados, sejam eleitos
diretamente pela população nas comunidades e nos bairros.



Por fim, defendemos a legalização das drogas e o controle da sua distribuição pelo Estado,
para acabar com o narcotráfico. Junto com isso, o Estado deve garantir campanhas de saúde
pública e o atendimento estatal de saúde aos usuários.



Nem o fim da PM ou a legalização das drogas é da alçada do município, mas uma cidade e
uma prefeitura que levante estas bandeiras contribuirá para a luta pela conquista delas.



Defendemos o direito à autodefesa dos trabalhadores nas periferias, nos quilombos, nas
aldeias, nas comunidades de pequenos e médios trabalhadores rurais. Estes devem formar suas
guardas de defesa, com auxílio e entrega de armas pelo Estado. É preciso que o povo organizado
tome para si a defesa de nossas vidas e de nossa terra.
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10 – Cultura
Belo Horizonte, BH, Belô, cidade de uma população trabalhadora que produz muita
riqueza, que sofre as mazelas do capitalismo; exploração e opressão são os produtos de uma
burguesia mesquinha como a classe a que pertence. Cidade de grandes desigualdades sociais e
humanas, mas também lugar muito fácil de ver, ouvir, sentir e viver a riqueza das manifestações
sociais e culturais.
A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 215, afirma: “O Estado garantirá a todos
o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” No
entanto, no Brasil e na cidade de Belo Horizonte o direito à cultura é letra morta.
Cultura não é pão e circo! Não é a visão empresarial, que considera Cultura
como negócio e/ou mercadoria. Porque Cultura é modo de vida e existência, invenção e
criação. Mais do que isso, é vontade de mudar. Existência que se inventa/reinventa/resiste à
massificação cotidiana imposta pela reprodução capitalista, pela alienação do trabalho, pela
ideologia do vencedor. A cultura se apresenta nas expressões que marcam os acordes da viola, as
estrofes do cordel, a rima pesada do rap, o verso fino do poeta. Está na mais íntima expressão das
cores nas artes plásticas, nas galerias e museus, como também nos muros/paredes com o grafite.
Registra-se em todo Sarau quando reinventa a poética da Cidade. Está presente nos sons apurados
da Orquestra Sinfônica, na métrica construída na plasticidade do Corpo de Ballet Clássico, na
invenção mágica das imagens do cineasta. Atividade humana, trabalho apurado na matéria prima
da sensibilidade, no domínio técnico de uma linguagem. São expressões que saem da vida, de
modos de vida e de trabalhos, e somente existem em razão da atividade de milhões e milhões. É o
que se cria enquanto se resiste à lógica perversa do Capital, no bom deboche e escracho, na gíria,
no riso sarcástico na sofrida melodia do ônibus lotado, do metrô empilhado, do miserável salário e
com o xingo do patrão.
As prioridades culturais da Cidade devem ser desenvolvidas com infra-estrutura, recursos
humanos e orçamentários públicos e orientadas por ampla e permanente discussão nas várias
regiões do município através dos Conselhos Populares que possibilitem amplos debates,
mapeamento das condições locais, e definições dos eixos prioritários na região, e que desaguem
periodicamente em Congresso Municipal de Cultura constituído por representantes escolhidos
democraticamente em Assembleias dos Conselhos Populares. Do Congresso Municipal de Cultura
serão elaboradas as Diretrizes de um Programa Municipal de Cultura.
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As políticas públicas de cultura devem voltar-se centralmente para a constituição de uma
perspectiva crítica e ativa dos indivíduos no processo social, político e cultural enquanto
protagonistas de transformações políticas, sociais e culturais. Também precisam ter como
princípios a garantia das liberdades de expressão e a defesa da diversidade.
Para isso, as políticas públicas de cultura precisam se articular com as políticas públicas
municipais de várias áreas (Educação, Planejamento e Reforma Urbana, Esporte e Lazer,
Patrimônio Histórico, Combate às Opressões e Saúde), como também se apoiar exclusivamente
nos recursos públicos, de âmbito municipal, estadual e federal.
São os trabalhadores protagonistas centrais dos processos culturais na sociedade, que
preservam e recriam continuadamente suas identidades sociais, reinventam modos de vida e
existência, como também suas expressões artístico-culturais. De acordo com suas forças e
conjunturas políticas resistiram coletivamente com suas memórias e tradições de classe à
massificação cultural imposta pela indústria cultural e o os meios de comunicação de massa. Cabe
ao Governo Socialista dos trabalhadores possibilitar a dinâmica cultural, por meio do estímulo à
criação, acesso e fruição e formação às múltiplas expressões de arte e da garantia da manutenção
da cultura popular ameaçada pelos processos de gentrificação e mercantilização da tradição.
As prioridades devem ser desenvolvidas através da secretaria municipal de cultura,
devendo ser extinta a Fundação Municipal de Cultura, fruto da privatização em 2005 da antiga
secretaria. É preciso haver infraestrutura, recursos humanos e orçamentários públicos (estatais)
que sejam orientadas por ampla e permanente discussão nas várias regiões do município através
de Conselhos Locais de Cultura. Esses conselhos devem realizar amplos debates sobre as
demandas locais, mapear as condições locais de produção e reprodução de arte e cultura, e definir
os eixos prioritários na região.
Diversidade cultural
A garantia da reprodução das diferentes manifestações culturais que existem no interior da
cidade é de interesse prioritário das comunidades e famílias detentoras dos saberes necessários à
manutenção de reprodução das tradições. Muitas das comunidades tradicionais se vêem
ameaçadas pela gentrificação e pelo fetichismo gerado pela indústria do entretenimento sobre suas
tradições. Na sociedade capitalista as famílias e comunidades com manifestações culturais
tradicionais sofrem com o assédio da especulação imobiliária que tem o interesse na gentrificação
(o que destrói os locais de reprodução das tradições) e da indústria do entretenimento (que tem o
interesse na fetichização e mercadorização das suas tradições culturais). Tais comunidades não
encontram apoio no Estado. É papel do governo socialista dos trabalhadores das as garantias de
manutenção e reprodução das manifestações culturais, defendendo tais comunidades das grandes
corporações econômicas.
Faz-se necessário um projeto de garantias estatais das condições necessárias aos grupos e
comunidades para a sua reprodução cultural. Os indivíduos e grupos sociais devem ter garantidas
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as condições de preservar e reproduzir suas expressões culturais, respeitando a sua identidade e
sua participação na vida social mais ampla da cidade de forma laica.
Planejamento participativo da política cultural do município
Um dos pontos mais importantes para o nosso projeto é ampliar a participação popular e
da classe trabalhadora, potencializando as ações e incentivando outras desenvolvidas pela própria
sociedade.
Neste sentido, é necessário promover o mapeamento dos sítios e documentos referenciais
da cultura, para que a partir daí se possa garantir a instalação de equipamentos culturais (Centros
de Cultura, Centros Culturais, Centros de formação artística, ateliers, salas de cinema, laboratórios
de cinema e fotografia, bibliotecas, teatros, corais, orquestras, orquestras de percussão, estúdio de
gravação, etc.), equipamentos de sociabilidade importante para as atividades em arte e cultura
(praças públicas, quadras públicas, parques, etc.) e Centros de Referência em proteção às tradições
locais, comunitárias e populares.
Emprego e Renda
É preciso que o poder público reconheça como funcionários públicos os produtores e
artistas culturais garantindo-lhes a remuneração adequada, condições de trabalho como espaço e
instrumentos de trabalho adequado (equipamentos culturais) e direitos trabalhistas assim como os
demais trabalhadores. A grande maioria dos produtores culturais e artistas vivem sem nenhuma
garantia de renda e trabalho, necessitando de vender seu trabalho sujeitando a arte e a cultura aos
interesses do mercado de entretenimento, ou vivem pulando de projeto em projeto sem conseguir
dar continuidade a um determinado trabalho criativo. A edificação de equipamentos públicos
garantindo as condições de trabalho e o assalariamento dos profissionais via Secretaria de Cultura
do Município, garantirá a verdadeira liberdade artística e maior fomento à produção de arte e bens
culturais.
Acreditamos que a cultura tem que ser política de Estado, neste sentido apresentamos as
seguintes propostas:
Defendemos

Criação de conselhos populares de cultura e um conselho municipal;

Aumento dos recursos financeiros para a área cultural;

Identificação das expressões e movimentos culturais na cidade, cadastramento destes
movimentos, a fim de garantir a construção de equipamentos culturais necessários para garantir
todas as condições de trabalho e o assalariamento dos profissionais com todas as garantias
trabalhistas;

Construção dos centros de referência em defesa das manifestações culturais de
tradição contra a gentrificação e mercantilização das tradições culturais

Preservação e respeito aos artistas e artesãos de rua.
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Garantir que os programas de fomento à produção cultural priorizem a expressão

popular negra, indígena, quilombola, periférica e de bairros operários a exemplo dos diversos
grupos ligados ao Movimento Hip Hop na capital;

Desenvolver políticas culturais que priorizem os trabalhadores e a juventude com o
objetivo de torná-los protagonistas de ações culturais no espaço da cidade, por meio de
constituição de polos culturais nas regiões periféricas do município;

A área da Cultura deve ter uma ampliação substancial e fixada no orçamento do
município, possibilitando desta maneira a execução de políticas culturais mais amplas voltadas
para a classe trabalhadora e a juventude;


Fim imediato da política de “renúncia fiscal” realizada pela Prefeitura e que isenta

empresas e o setor privado por meio de abatimento. Relocalização dos recursos destinados à Lei de
Incentivo para o Fundo Municipal de Cultura, garantindo assim o financiamento público dos
projetos artísticos e culturais. Chega de recursos orçamentários serem desviados para o
enriquecimento de “empresários da cultura” e para o “merchandising” das empresas e instituições
financeiras;

Fomento à produção cultural no município, tendo como eixo central o aporte
financeiro público com a definição de leis de fomento setoriais para Cinema, Teatro, Dança, Artes
Plásticas e expressões culturais emergentes.

Desenvolver a ocupação e manutenção de espaços públicos tornando-os efetivamente
equipamentos culturais para a produção, criação, discussão e fruição: praças, prédios
abandonados e do patrimônio histórico;
Toda liberdade em arte!, já dizia Trotsky. E precisamos caminhar para uma cidade plural que
respeite sua diversidade cultural contra o machismo, o racismo, a lgbtfobia e a xenofobia.
“Ela virá!
A Revolução conquistará a todos
O direito não somente ao pão,
Mas também à poesia!

11 - Combate ao racismo, ao machismo, à lgbtfobia, à xenofobia e à
exploração.
A luta contra o machismo e todos os tipos de opressões faz parte da luta por uma nova
sociedade. É necessário que os governos municipais tenham políticas concretas para a mudança na
vida das mulheres trabalhadoras, já que o machismo as ataca seja na educação, na saúde, nas
relações pessoais e de emprego. Apesar de uma certa ilusão de que as mulheres estão emancipadas
o que se vê na realidade é que as mulheres continuam ganhando salário menor que o dos homens
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ocupando o mesmo cargo, sofrem violências cotidianas pelo fato de serem mulheres e sofrem a
combinação do machismo junto a exploração.
Sabemos que as eleições não resolvem os problemas da classe trabalhadora mas não
podemos deixar de colocar esse assunto como central em nossas discussões e nas nossas propostas
para a cidade. Nesse texto apresentamos pontos que vão ser defendidos por nossos candidatos e
candidatas.

Emprego e Educação
O machismo é expresso nas ocupações e no mercado de trabalho. As mulheres apresentam
mais desvantagens na forma de inserção no mercado, na segregação ocupacional e nos
rendimentos médios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro
trimestre de 2020, a taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 14,5% e em Belo
Horizonte essa taxa foi de 14,7% . A pandemia exacerbou a crise econômica e ampliou o número
total de desempregados, mas também das desempregadas. Lembramos que muitas empresas,
nesse período de crise, com o objetivo de manter seus lucros, sabem que as mulheres recebem
menor salário e estão mais dispostas a aceitarem piores condições de trabalho, para manutenção
de suas famílias, já que são muitas as que tem apenas as mulheres com fonte de renda.
Aproveitam a reforma trabalhista para propor contratos temporários e fragilizar as relações
trabalhistas, sem garantias. Além do desemprego, as mulheres, em 2019, ganharam 22% a menos
que os homens, escancarando a diferença salarial. Todos esses elementos atingem ainda mais as
mulheres negras, já que as mesmas são muitas vezes chefe de família, sofrem com os empregos
mais precarizados, recebem os menores salários e possuem menor índice de escolaridade. Em
momentos de crise, as negras são o setor entre as mulheres que se encontram mais desempregadas
ou em empregos altamente rotativos.
A dupla jornada de trabalho afeta diariamente as mulheres, o trabalho doméstico junto a
um ou dois empregos as sobrecarregam. Segundo o DIEESE, em 2019, as mulheres dedicaram, em
média, 21h18 em trabalho doméstico, enquanto para os homens esse tempo foi de 10h54 para as
mesmas obrigações. A redução da jornada diária para 36 horas semanais, sem a redução de salário,
o combate a precarização do trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, são
necessidades para melhorar a vida dos trabalhadores e especialmente das mulheres. A Reforma da
Previdência ataca o direito dos trabalhadores e principalmente das mulheres, já que a igualdade da
idade de aposentadoria não leva em consideração essa mesma dupla jornada de trabalho. Ainda é
necessário uma garantia de previdência às donas de casas, já que muitas vezes seu trabalho não é
reconhecido.
O tema da educação atinge diretamente as mulheres da cidade. O cuidado com os filhos, em
geral, é colocado sobre as mães e o cuidado dos mesmos deve ser também responsabilização do
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Estado. O Estado precisa garantir, além de Educação, a segurança e a saúde das crianças para que
as mães possam trabalhar e se desenvolverem profissionalmente. Essa responsabilidade recai
sobre as mulheres que são as mais cobradas por garantir a educação para as crianças e
adolescentes, seja para conseguir a matrícula em uma escola quanto na educação em si, já que a
maioria dos profissionais da educação são mulheres. As EMEIS existentes em BH são em um
número que não atende a demanda das crianças de 0 a 5 anos e muitas vezes, as mães tem que
gastar parte de seu salário com creches particulares, ainda mais após a determinação do Prefeito
kalil, que causou grande limitação do ensino integral nessas Escolas Municipais, além de redução
drástica no número de berçários.

Violência
A violência contra a mulher e o seu crescimento nos últimos anos mostra a face mais cruel
do machismo em nossa sociedade. Os números no Estado de Minas Gerais são alarmantes, mesmo
sendo subnotificados. Em Minas Gerais, segundo o Diagnóstico de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher nas Regiões Integradas de Segurança Pública de Minas Gerais e a Secretaria de
Segurança Pública de Minas Gerais, ocorreram, em 2019, entre tentativas e consumações, 378
casos de feminicídio. Até maio de 2020, ocorreram 153 casos de feminicídio, entre tentativas e
consumações. Isso em uma situação de que só até maio de 2020, já haviam sido contabilizados
60.806 denúncias de violência doméstica e familiar. Em Belo Horizonte, os dados também são
preocupantes. No segundo semestre de 2019, BH teve 54 casos de feminicídio. Lembramos que
esses são os dados oficiais, não sendo os dados reais, já que muitas mulheres ainda enfrentam a
dificuldade de denunciar seus agressores antes de serem mortas. As violências físicas (homicídio,
agressões e estupros), psicológicas (ameaça, constrangimento, sequestro e cárcere privado) são
exemplos de agressividades cometidas contra as mulheres cotidianamente. A maioria das vítimas
são negras, com idade entre 25 e 44 anos de idade. A maioria dos agressores são companheiros ou
cônjuges e ex-companheiros e ex-cônjuges, não descartando familiares e parentes. Belo Horizonte
integra a Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher com Benvinda - Centro de
Apoio à Mulher – Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Casa Abrigo Sempre Viva, Centro
Risoleta Neves de Atendimento à Mulher de Minas Gerais e uma delegacia especializada em
violência contra a mulher, além do Centro de Referência Tina Martins. Esses locais são
insuficientes para a demanda de violência de gênero na cidade, sendo necessário uma ampliação
desses serviços. Além disso, as medidas protetivas, que teoricamente são concedidas em até 48h
não são eficazes, já que existem poucos oficiais de justiça para comunicar os agressores.

Direitos Reprodutivos, Sexualidade e Aborto
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O aborto é uma das maiores causa de mortalidade materna, decorrente da não legalização e
descriminalização. Ainda é alto o número de mulheres que morrem vítimas de aborto ilegal por
ano,no país.
O aborto também é um problema de saúde pública, que atinge principalmente as mulheres
trabalhadoras, pois são as que não possuem dinheiro e acesso às clínicas particulares e acabam
fazendo o aborto em casa, sem nenhuma segurança ou acompanhamento. Além de ser um
problema de gastos, de 2008 a 2017 o SUS gastou R$ 486 milhões com internações causadas por
complicações por aborto.
É preciso que BH, que hoje possui cinco hospitais que realizam aborto legal (Maternidade
Odete Valadares, Hospital das Clínicas, Odilon Behrens, Julia Kubitschek e Santa Casa) aumente o
número desses locais, além de ampliar informações as mulheres sobre esse direito.
É necessário uma campanha ampla pela descriminalização e legalização do aborto. É uma
hipocrisia que o aborto aconteça sem que o Estado se responsabilize pelas mulheres.
Além disso, é preciso políticas públicas de acolhimento a mulher que deseja fazer aborto,
com orientação psicológica e social, sem criminalização, a fim de reduzir a mortalidade de
mulheres, em grande parte trabalhadoras e pobres. A campanha Anticoncepcionais para não
engravidar, aborto legal e seguro para não morrer, deve ser colocada nas Unidades de Saúde e
discutida com a população.
A assistência familiar deveria ser garantida pelo SUS aos homens e mulheres que queiram
ter filhos. Porém, a responsabilidade acaba sendo exclusivamente das mulheres, essa política, e o
mal funcionamento dela as impactam diretamente. Na sociedade em que vivemos, a sexualidade
das mulheres é tratada quase como um tabu, seja por questões morais, familiares e religiosas.
Reflexo disso se dá principalmente nas mulheres jovens, que não se sentem a vontade para
procurar um médico, ou adotar um método contraceptivo, o que acaba resultado em gravidez ou
na contração de doenças sexualmente transmissíveis.
Mulheres bi, lésbicas, trans e travestis
A luta das mulheres bissexuais, lésbicas, transexuais e travestis pela livre manifestação de
sua orientação sexual ou identidade de gênero deve fazer parte de nosso programa. O Brasil é o
país que mais assedia e mata população LBGT. O estupro corretivo, as cantadas e o feitiche sexual,
além de uma grande camada de mulheres em situação de prostituição, como uma das únicas
formas de sobreviver são realidade de muitas mulheres. A ampliação de uma saúde específica para
as mesmas, que saia do papel e que leve em conta suas especificidades deve ser uma batalha no
Movimento de Saúde e de Mulheres. Centros Especializados de saúde LGBT, além de uma
formação nas Universidades que amplie o seu acesso à saúde.
As variadas identidades de gênero e orientações sexuais, deve fazer parte dos programas
escolares e serem discutidos de forma laica de modo a reduzir a opressão. Nesse sentido, somos
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contra os projetos da Lei da Mordaça, como o que foi aprovado na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, que, na prática, impede a discussão séria sobre violência e LGBTfobia.
Na cidade, a construção de Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais e
uma política escolar contra a LGBTfobia devem ser propostas a serem colocadas em nossas
candidaturas.

Combate ao racismo
Um partido revolucionário tem o dever de apresentar um programa de combate ao racismo
nas eleições. Foi através da escravidão de africanas e africanos que o capitalismo se estabeleceu e é
através da superexploração de afrodescendentes que os capitalistas também se mantém no poder.
Tanto a escravidão, que ainda hoje, no século XXI existe, quanto a superexploração de negros e
negras são sustentados pela ideologia do racismo. O racismo tem a função de dividir a classe
trabalhadora, fazendo com que negros e não negros não se unam para contra a burguesia para por
abaixo seus privilégios.
O Brasil é de maioria negra e Belo Horizonte não foge à regra. Segundo o IBGE, no Brasil
são 13 milhões de pessoas morando nas regiões de vilas e favelas. Em Belo Horizonte, o
Aglomerado da Serra possui aproximadamente 50 mil habitantes, a Pedreira Prado Lopes possui
quase 9 mil moradores e Cabana do Pai Tomás possui próximo de 18 mil habitantes, esses são
alguns números dos moradores em vilas e favelas em BH. Sem dúvidas, a maioria desses
moradores são negros, ao contrário do que acontece nos bairros mais ricos da cidade em que a
maioria são brancos. A violência policial na cidade de Belo Horizonte tem endereço e é em sua
maioria na periferia da cidade. É uma das cidades com maior taxa de homicídios na juventude e os
principais afetados são negros, e bairros com menor renda per capita.
Com a recessão econômica, há um aumento significativo de moradores em situação de rua.
Em 2020, no país são 151.462 moradores, em Minas Gerais são 18 mil e em Belo Horizonte são
9.411 moradores. Esses são dados oficiais do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), sendo que os números reais podem ainda ser maiores. No estado, 80% se
declaram negros ou pardos, mostrando que a pobreza e a situação de rua tem cor de pele definida.
O número de abrigos e albergues são insuficientes e a falta de condições como precaridade
sanitária, pessoas doentes com risco de contaminação, infestações de percevejo, violência e
confisco de bens de quem vive nas calçadas faz com que faz com que haja uma ociosidade desses
locais.

Desemprego

57

A crise econômica ganha contornos terríveis neste ano de 2020 para a população negra de
Belo Horizonte. Nas crises do capitalismo os setores mais precários pagam a conta dos ricos. Nos
momentos de crise essas chefes de família são as primeiras a perder o emprego.
Além do desemprego um outro fator que demonstra o racismo é a disparidade entre os
rendimentos de negros e brancos bem como a maior jornada de trabalho. Os negros ocupados
trabalharam cerca de 1 hora a mais que os não negros. Em Belo Horizonte, trabalhadores negros
ganham menos que um trabalhador branco e as mulheres negras em média ganham 40% dos
valores de um homem branco. Diante do quadro de desemprego e disparidade salarial provocados
pelo racismo, muitos jovens pertencentes às famílias chefiadas por homens e mulheres negras são
obrigados a trabalhar para ajudar na sobrevivência.

As opressões na pandemia
A violência contra mulheres, negros e negras e LGBTs não é uma novidade e tampouco seu
aumento é um fenômeno exclusivo da pandemia, é expressão da barbárie capitalista e da
incapacidade desse sistema em pôr fim ao machismo, racismo e LGBTfobia e garantir igualdade
para esses setores. É também consequência do descaso dos governos com as suas vidas, sendo que
a pandemia evidencia esse descaso e ainda agrava situação.
Durante a pandemia, nacionalmente, aumentaram 14% as denúncias feitas ao 180, canal de
denúncia à violência contra as mulheres, comparado ao mesmo período no ano passado. Há uma
subnotificação, que já era grande, e com a pandemia isso aumenta. Apesar do aumento de
denúncias, houve uma queda na abertura de boletins de ocorrência, pois há uma maior
vulnerabilidade e uma dificuldade na formalização das queixas. A saída de casa pode ser repensada
pelas mulheres em situação de violência devido à redução de renda de muitas delas.
Mas se a violência contra as mulheres já vinha crescendo antes, o que muda com a
pandemia? A novidade agora é que, com as medidas de isolamento social, o quadro de violência
pode piorar, já que o lar pode não ser um local seguro. Além disso, o sistema de saúde, que muitas
vezes é a porta de entrada para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, está saturado,
sem que outros serviços tenham sido reforçados para atender essas vítimas. Isso não quer dizer
que estamos contra a quarentena, pelo contrário! . Exigimos o direito à quarentena para proteger
as mulheres do vírus sem o risco de serem agredidas e mortas. A prefeitura precisa ampliar a
quarentena como forma de deter a pandemia, ao mesmo tempo garantir condições para que as
mulheres vítimas de violência e seus filhos se afastem dos agressores sem o risco de se contaminar
pelo coronavírus. Também proporcionar habitação ou abrigos temporários seguros em que possam
se instalar mantendo o distanciamento social até que um lar definitivo seja providenciado, bem
como um subsídio financeiro que permita condições dignas de vida e saúde. É precioso ainda
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lançar campanhas educativas de emergência sobre a violência doméstica, disponibilizando e
intensificando os canais de denúncia e ampliando os serviços que atuem na prevenção e no
atendimento às vítimas, fortalecendo os equipamentos públicos de assistência as mulheres, como
delegacias 24h, centros de saúde e assistência psicossocial. É preciso ainda organizar grupos de
auto-defesa e redes de apoio, sendo que as equipes de prevenção e saúde que estão sendo
organizadas na periferia para orientar a população sobre a pandemia e organizar ajuda coletiva
podem cumprir um importante papel.
Em um momento em que ocorre a pandemia do novo coronavírus fica evidente que os
pobres e mulheres e negros, estão desprotegidos, são os maiores infectados e mortos por esta
doença, principalmente pela situação de vulnerabilidade em seus lugares de moradia dificultam o
cuidado com higiene do corpo e da casa, levando-os a contraírem doenças. Além disso, o acesso em
grande escala ao teste da COVID-19, a falta de acesso a medicamentos e produtos de higiene como
álcool em gel são pequenas ações que poderiam proteger a vida dos pobres e negros deste país.
A LGBTfobia causa desemprego e, também, empurra para a chamada informalidade ou
trabalhos mais insalubres onde, hoje, há maior possibilidade de exposição ao vírus. Apesar de não
haver dados, não temos dúvidas de que, país afora, LGBTs confinadas(os) em suas casas estão
passando por situações péssimas de moradia e saneamento, alem de maior exposição à violência
dentro de casa.
Defendemos


O capitalismo utiliza as opressões para explorar ainda mais os setores da classe
trabalhadora. Desta forma, o racismo, o machismo e a homofobia, além de dividir a classe,
são instrumentalizados para aumentar ainda mais os lucros do capital, além de significar,
para esses setores, uma brutal violência diária por parte da polícia. Defendemos o combate
a toda forma de opressão. Pela aplicação e ampliação da Lei Maria da Penha, o fim do
genocídio da juventude negra, regularização das terras quilombolas, garantia de direitos,
papéis e fim do preconceito contra imigrantes haitianos, bolivianos, cubanos e outros e pela
criminalização da LGBTfobia.



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



Uma política de valorização salarial para as mulheres negras que as coloque em pé de
igualdade no mercado de trabalho.
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Lavanderias e restaurantes públicos para que o trabalho doméstico seja garantido
pela cidade e não necessariamente pelas mulheres.



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



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



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



Educação sexual nas escolas, de forma laica, e que auxilie as mulheres e LGBTs a
compreenderem seu corpo e sua sexualidade.



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



Direito à ligadura de trompas realizada pelo SUS, a qualquer mulher que deseje
realizá-lo, independente de autorização do parceiro.



Lutar contra o genocídio da juventude negra;



Lutar pela desmilitarização da PM;



Lutar pelo fim dos autos de resistência;



Lutar contra a redução da maioridade penal;



Lutar pela legalização de todas as drogas e pela produção e controle do estado; pela
revogação da Lei Anti Drogas (2006).



A titulação das terras quilombolas e indígenas;



Moradia digna para os trabalhadores;



Contra a criminalização dos movimentos sociais;



Lutar pela real implementação das leis 10.639 e 11.645;



Medidas efetivas na pandemia para combate á violência machista, racista e LGBTfóbica.
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12 – Juventude

Diante da pandemia e sua consequência macabra de mais de 100 mil mortes, os jovens têm
sido usados pela mídia e os governos das mais distintas formas, já foi defendido o isolamento
vertical colocando a juventude como veículo de transmissão do vírus, e também já fomos acusados
de ser irresponsáveis e provocadores da disseminação. Temos duas juventudes hoje no brasil, os
filhos dos que lucram e os filhos dos que morrem. A verdade é que esses últimos jovens podem ser
“imunes” aos efeitos mortais do vírus, mas de fato não são imunes às suas consequências sociais,
ao impacto que ele tem na saúde das suas famílias e a como ele condiciona o seu futuro.

Saúde
Só existe um caminho para evitar mais mortes que é a quarentena geral com emprego e
salário garantido, se o vírus não circula ele não sobrevive. Sem uma lei que impeça as demissões e
que garanta o salário, a classe trabalhadora tem o seu direito de quarentena negado, e a escolha é
morrer de fome ou morrer de COVID, em quanto isso os ricos ficam mais ricos desde o conforto
das suas casas. O SUS já perdeu R$ 20 bilhões de 2016 para cá. Em quanto os trabalhadores
morrem nas filas das UPAs quem tem dinheiro tem a sobrevivência garantida. Não à toa em
quanto o sistema de saúde colapsa sobram leitos nos hospitais privados: o SUS tem 13,6 leitos de
UTI disponíveis para cada 100 mil habitantes, no setor privado esse número é de 62,6, é dizer 14
leitos públicos por cada 49 privados, a pesar do SUS atender 162 milhões de pessoas e a saúde
privada 47 milhões. É dizer são as famílias dos jovens trabalhadores as que sofrem a barbárie da
pandemia, são estes jovens que lidam com a morte e o adoecimento dos seus seres queridos. Nos
não podemos aceitar a situação, se em quanto jovens não sofremos com o risco de morte por causa
do COVID, temos que defender com o conjunto da classe trabalhadora o plano emergência para
garantir quarentena e recursos para o SUS: Precisamos lutar pela estatização dos hospitais
particulares e fortalecimento e ampliação das Unidades Básicas de Saúde. Assim como o SUS está
sendo destruído pelo governo Bolsonaro, a atenção básica que é de responsabilidade dos munícios,
tampouco atende as necessidades da maioria do povo. Precisamos equipar e ampliar as UBS,
salários dignos para os profissionais da saúde.
Por outro lado, precisamos conversar sobre saúde mental! A raiz da pandemia 60% dos
jovens no Brasil relatam se sentir ansiosos, até 70% consideram que sua saúde mental piorou. A
incerteza do futuro, a perda de familiares e amigos, o isolamento social piorou o que já era grave,
pois esta grave situação não é nova, em 2019 em BH 220 jovens procuram serviços de saúde
mental diariamente. Isto se agrava se levamos em consideração que o governo Bolsonaro cortou 78
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bilhões em repasses para saúde mental. No estado e na cidade os cortes vêm de longe, mas a
situação piorou durante a pandemia pela redução dos leitos psiquiátricos apoiada por Zema e
Kalil. Com estrangulamento orçamentário e o adoecimento mental agravada pela pandemia a
juventude não tem saída. Precisamos lutar por atendimento psicológico digno na rede pública,
com equipes multidisciplinares! Pelo aumento dos leitos psiquiátricos no SUS! Campanha de
conscientização social sobre saúde mental!

Violência e opressão
Mas enquanto a pandemia ia evoluindo ainda assistimos inúmeras operações policiais em
várias cidades brasileiras culminando na morte de vários jovens negros. Os homicídios
representam a principal causa de morte na população adolescente de BH, muito superior à média
da população geral. Dentre os jovens mortos por homicídio 76% são pretos ou pardos, comparado
com 24% brancos. As regiões com menos renda per capita, barreiro, venda nova e zona norte são
também as que apresentam uma maior taxa de homicídios. Geralmente as vítimas são homens
com menor grau de escolaridade. As chances de um indivíduo com até 7 anos de estudo sofrer
homicídio no Brasil são maiores do que as de alguém que ingressou no ensino superior, o que
demonstra que a educação é um verdadeiro escudo contra os homicídios. Neste sentido vemos a
importância da luta pelo investimento na educação. Esta taxa de homicídios entre a juventude não
impediu o governo Zema cancelar o programa Fica Vivo! Único destinado ao monitoramento e
gestão da situação. Esta não é uma situação apenas da nossa cidade, vivemos num país com o
maior número de assassinatos pela polícia. Essas mortes ocorrem nas periferias, vitimando os
jovens negros, muitas vezes sem nenhuma acusação e menos ainda julgamento. Não importa se
estão voltando da padaria, chegando do trabalho ou se divertindo no baile funk. Para que a
juventude negra viva precisamos organizar uma segurança pública desde os bairros. A juventude
negra está sendo assassinada e tem baixas expectativas de ascensão social. Belo Horizonte ocupa a
posição de uma das capitais que mais mata jovens no país.
A juventude LGBT que além de alvo da violência física e psicológica, se vê obrigada a ocupar
os piores empregos, sem estabilidade financeira para sair de casa e muitas vezes desempregados os
jovens LGBT convivem muitas vezes com uma família homofobia, situação que foi levada ao limite
durante o isolamento. Similar é o caso das mulheres obrigadas a conviver com os agressores que
são na maioria dos casos membros ou chegados da família.
Para esta juventude não há quarentena, nem isolamento em segurança, por um lado a falta
de estrutura das vilas e favelas que impossibilita um isolamento de fato, por outro o desemprego e
os salários de miséria, e por último a intervenção policial. Por isso, precisamos primeiro garantir
infraestrutura disponibilizando imóveis ociosos, por outro, garantir a quarentena com garantia de
salário e auxilio emergencial digno para os desempregados. De maneira cruel, vimos os casos de
62

violência doméstica crescerem de forma assustadora em todo o mundo no período do isolamento
social. O Brasil, que é o 5º país no ranking internacional de assassinato de mulheres, tem a maioria
dos feminicídios praticados dentro de casa. Essa realidade é fruto da naturalização da violência
machista combinada com a falta de investimentos em políticas de combate a essa violência. Ao
longo do ano de 2019, nem um centavo foi investido na rede de assistência às mulheres vítimas de
violência também não houve orçamento para políticas públicas no combate à LGBTfobia. Por um
plano de emergência contra a violência machista LGBTfobica! Rede de assistência com equipe
capacitada para retirar a vítima do local das agressões e casas-abrigo para todas!

Emprego
É essa juventude que sofre violência dentro e fora de casa que ocupa os piores lugares no
mercado de trabalho; terceirizados, trabalhadores de setores precarizados, limpeza, supermercado,
telemarketing e aplicativos. O rendimento médio mensal entre brancos é de R$ 2.796 e entre
negros é de R$ 1.608, uma diferença de 73,9%. Mesmo com aumento do acesso ao ensino superior,
depois de formados, os rendimentos dos negros se mantêm abaixo dos brancos, os negros ganham
45% a menos que os brancos, por hora trabalhada.
Com a pandemia e o aumento do desemprego essa juventude fica ainda mais desamparada,
um dos setores mais impactado em BH foi o comércio com uma perda de 20000 vagas, sendo que
a juventude ocupa a maioria de empregos do setor
O problema e que hoje trabalhar nem garante o prato de comida em casa, mais de 60% dos
jovens que trabalham não tem carteira assinada, o que faz com que a maioria dos menores de 30
anos dependa financeiramente da família. A dependência econômica é ainda pior para os
desempregados, a taxa de desemprego na juventude é bem maior que a população geral, em 2019
era de 27.1%. A essa taxa de desemprego os governos respondem retirando diretos trabalhistas dos
mais jovens, o último ataque, a já famosa cartela verde amarela, e o aumento da idade de
aposentadoria. O desemprego não é uma consequência inevitável, é um sintoma da economia,
pensem, nos hoje trabalhamos 8h/dia, ficamos mais 2h dentro do ônibus, soma 2h de tarefa
doméstica, e 8h para dormir, o que resta 2h por dia para viver ganhando um salário de miséria,
temos 12.8 milhões de desempregados no Brasil, quantas horas você teria que trabalhar se todo o
mundo tivesse emprego? A questão é que não vivemos em um sistema lógico, onde as necessidades
vão primeiro, temos pessoas sem produzir, sem ter tempo para viver, muitas necessidades sem ser
atendidas, mas não se produze o que se precisa, nem se emprega mais para trabalhar menos. E
pior ainda, a existência de uma massa de desempregados é utilizada para aumentar a concorrência
entre os trabalhadores e obrigá-los a assumir condições de trabalho a cada vez mais precárias para
poder sobreviver, é dizer para o capitalismo é lucrativo não desenvolver todo o potencial dos
trabalhadores. É a lógica invertida, para que uns ganhem 177 bilhões e outros ganhem 600 reais de
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auxílio emergencial. Em primeiro lugar precisamos garantir a vida dos desempregados hoje:
isenção de IPTU e taxas, garantia de luza, água e gás, confrontando a subida do preço da
eletricidade aprovada por Bolsonaro, e cesta básica, ao mesmo tempo que aumenta o valor do
auxílio emergencial. Mas além disso, para combater o desemprego durante e depois da pandemia,
precisamos lutar contra o atual sistema previdenciário, diminuir o número de horas, mantendo os
salários, e mais precisamos criar empregos onde as pessoas trabalhem para melhorar a vida da
população e não para gerar lucro pra patrão, por exemplo elaborar planos de obras públicas em
função das necessidades de cada cidade. Precisamos um plano para a criação de empregos de
qualidade! Que a inserção laboral da juventude seja feita com direitos garantidos! Contra a carteira
verde-amarela que flexibiliza as demissões e retira nossos direitos! Contra a Reforma da
previdência!

Educação
O ensino no Brasil antes da pandemia não era nem universal nem público. Com o
estrangulamento orçamentário da educação, governo atrás governo, se impõe uma precarização
brutal do ensino dos setores populares em quanto as escolas privadas reservam para a elite jovem
do país um ensino de altíssima qualidade a altíssimos preços. Com índices assustadores de
desistência escolar, a percentagem de jovens que conseguem acesso ao ensino superior é
minúscula, mais pequena ainda a percentagem de jovens que entram nas universidades públicas e
conseguem permanecer. Isto não é espontâneo, é um processo descarado de privatização do
ensino, das cerca de 8,2 milhões de vagas do Ensino Superior, mais de 6 milhões pertencem ao
sistema privado, ou seja, 73% do total. Em MG do total de matrículas no ensino superior 78% eram
em instituições privadas, de estes 80% estudaram em escolas públicas, já as universidades
públicas, acumulam o 22% das matrículas só 60% dos estudantes bem da escola pública O que
reflete que são os alunos mais pobres os que ocupam a maioria das vagas do ensino superior
privadas, são estes mesmos jovens que estão sendo impactados financeiramente pelo desemprego
e perda de renda. Existe uma disparidade entre negros e brancos quando falamos do acesso à
educação. Os dados, de novembro de 2019, no informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça
no Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa aponta melhora dos
negros nos índices educacionais, mas ainda bem atrás dos índices entre as pessoas brancas. Em
2016, jovens de 18 a 24 anos no ensino superior era de 50,5%, em 2018, esse índice foi para 55,6%
e entre os brancos, o índice é de 78,8%. Com relação à conclusão do ensino superior, 36,1% dos
brancos já o haviam concluído em comparação com 18,3% de negros. Com relação à entrada no
ensino superior, o acesso é de 35,4% entre os negros contra 53,2% entre os brancos. Na faixa etária
de 18 a 24 anos, os negros que não estavam comparecendo à escola, em 2016, eram de 30,8% e em
2018 era de 28,8% e entre a população branca é de 17,4%. Nessa mesma faixa etária, mesmo que
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tivessem concluído o ensino médio, 61,8% que não continuavam a estudar porque precisavam
trabalhar ou procurar trabalho, eram negros. A taxa de analfabetismo caiu de 9,8% em 2016 para
9,1% em 2018, para negros acima de 15 anos e entre os brancos, essa taxa é de 3,9%. Crianças
negras até 5 anos de idades que frequentam creches ou escolas tem um índice de 53% e que
frequentam ensino fundamental (de 6 a 10 anos), o índice é de 95,8%. Mesmo que muito próximo
os valores, os índices ainda são menores que as crianças brancas.
Além da disparidade escolar entre negros e brancos, é necessário melhorar a
educação pública. As leis 10.639 e 11.645 que incluem no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e história e cultura dos povos
indígenas, não passam de formalidades. A realidade em Belo Horizonte é a não aplicação
curricular, a não formação dos docentes e a folclorização da cultura afrodescendente e nativa
brasileira. Entender nossa história é fazer com que as pessoas lutem contra o mito da democracia
racial. Uma ideologia cunhada pelas elites que faz com que negros não se identifiquem como
negros e desta forma lutem enquanto classe trabalhadora.
A educação no capitalismo é um mercado altamente rentável, e com a chegada da pandemia
as diferenças sociais viraram mais destoantes e o mercado mais lucrativo. O ensino presencial
virou mediante rápida gambiarra uma forma distorcida de EAD, que não agrada nem a alunos nem
a professores. As universidades particulares, foram pioneiras em impor o EAD bem no início da
pandemia, já que cancelar o semestre significaria ressarcir milhões de reais em matrículas. O EAD
já era antes do COVID o sistema de precarização predileto, agora o projeto se aprofunda sem
garantia nenhuma de qualidade para os alunos nem de formação para os professores que vem
duplicada a sua jornada de trabalho. Desta forma, reduziram-se muitos os gastos fixos das
particulares, inclusive com demissão em massa, sem reduzir em nada os preços das matrículas,
fazendo caso omisso da situação dos estudantes impactados pela perda não só material, de salário
e emprego, mas também de familiares e amigos em decorrência da pandemia. E pior! São estas
empresas que como a Kroton lucraram R$ 319 milhões no primeiro trimestre de 2019, que alegam
não ter dinheiro para pagar os funcionários sem o preço das matriculas, por isso precisamos exigir
a abertura de contas das universidades e a redução imediata das mensalidades, mas mais do que
isso precisamos estatizar toda a rede de ensino privado, para que ninguém tenha que pagar por
estudar, para que a educação seja de fato gratuita.
Mas seguidas de perto pelos particulares as universidades públicas também aplicaram o
EAD. A proposta do EAD para o ensino superior já tinha sido defendida por Guedes no tão
rechaçado future-se, com o intuito diminuir a qualidade e estrangular mais ainda o ensino
superior. Com a chegada da pandemia praticamente todas as universidades públicas adotaram a
modalidade, sem levar em consideração a falta de infraestrutura física e psicológica dos alunos,
impuseram uma perda de qualidade irrecuperável, em quanto cortaram parte dos auxílios de
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permanência, o que mostra que tampouco a universidade pública está ao serviço da população. A
UFMG, começou recentemente a implantação do EAD, para tentar evitar o problema de
infraestrutura utilizaram programas de inclusão digital, que na verdade não resolveu o problema
de ninguém, pois não cobriu realmente todos os alunos que precisavam e o auxílio oferecido não
cobre o preço de um computador. Isto levou a os alunos de baixa renda se viram obrigados a
negociar descontos com empresas e improvisar parecerias público privadas. A outra cara da moeda
é que com o “gasto” no programa de inclusão digital agora a UFMG ameaça com cortar a verba
destinada a medidas de permanência em quanto isso a FUMP apresenta um valor de capital
imobilizado de 52.294.510,40 reais.
Inclusive porque, entrar hoje na universidade significa passar o filtro social que é o ENEM,
a exclusão social das universidades federais se acentua mais com a pandemia: a pesar de que a
maioria dos jovens se posicionaram por adiar o ENEM até metade de 2021 o governo impôs que
seria início de esse ano. Em quanto a elite se prepara desde casa, com aulas online de alta
qualidade, tutores pessoais e cursinhos os jovens das periferias com as escolas fechadas e falta de
estrutura vem suas chances ainda mais diminuídas. A verdade é que temos que lutar não só pelo
adiamento do ENEM, mas pelo seu fim, pois ele é instrumentalizado para segregar a juventude das
escolas públicas e encaminhar ela para o mercado de trabalho desqualificado ou o ensino superior
privado.
Mas a realização do ENEM e a continuação do curso letivo no ensino superior não pode ser
um argumento para a volta as aulas, plano que já está em andamento na maioria de municípios e
que coloca em risco milhares de vidas, mas também não podemos relegar aos jovens das periferias
à perda total do contato com a escola em quanto os jovens da elite continuam seus estudos.
As escolas e universidades devem ficar fechadas até que haja segurança sanitária e controle
da pandemia. A garantia da educação aos jovens não está nas mãos dos governos ou das empresas,
mas sim na organização dos professores e estudantes para garantir três coisas: a quarentena, os
direitos dos trabalhadores em educação e dos estudantes, e a educação pública sem privatização ou
precarização! Por isso, é importante abrir a discussão sobre a reposição do conteúdo desse período
de modo que não prejudique nem os estudantes e nem os trabalhadores. Deve ser discutida na
base das escolas e universidades, envolvendo os trabalhadores em educação, estudantes e suas
famílias, como e de que maneira poderemos garantir após a pandemia um esquema especial para
presencialmente ofertar educação de qualidade atenuando o tempo parado. Precisamos também
desenvolver atividades não avaliativas, que não sirvam para aumentar a desigualdade social, mas
para fortalecer o laço escolar, que animem os jovens, façam eles permanecerem ativos e dando
continuidade aos estudos na medida do possível. E que não sirvam com uma sobrecarga de
trabalho ainda maior para os trabalhadores em educação, sem nenhuma demissão ou perda de
direitos. Aliado ao plano de atividades não obrigatórias, elaborar um plano para democratizar o
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acesso à tecnologia. Garantir computadores e internet para todos os trabalhadores em educação e
para os alunos. A disponibilização dessa estrutura tecnológica deve ser feita a nível público, sem
privatização. Para os trabalhadores da educação deve ser garantida a estabilidade e salários
integrais, além de condições de trabalho, com um terço da jornada destinado à organização dos
materiais e estudo do professor.

Uma alternativa socialista e revolucionária
Para começar a salvar vidas precisamos primeiro lutar pelo Fora Bolsonaro e Morão, eles
são os inimigos número 1 da população e o maior entrave para a garantia de quarentena, eles são
os que defenderam desde o início um projeto de genocídio que levou os trabalhadores ao
matadouro em quanto salvavam os bancos, e tentavam avançar em um projeto de ditadura. Foram
eles que utilizaram a crise sanitária para tentar privatizar as estatais, aumentar o preço da luz,
fazer a reforma tributária, e cortar o orçamento da saúde e educação. Como é possível tomar as
medidas que garantam a quarentena geral se o dinheiro público está sendo destinado aos grandes
banqueiros, se as estatais que foram construídas com dinheiro público e geram riqueza pro país
são vendidas a preço de banana? Se em vez de aumentar os impostos sobre os ricos aumentam os
impostos sobre os pobres? A verdade é que assim não é possível a quarentena geral. Precisamos
defender as estatais, parar de pagar a falsa dívida pública, taxar as grandes fortunas e investir o
dinheiro em salvar vidas. Isto passa por tirar Bolsonaro, Mourão de aí, mas também os prefeitos
que não garantiram nos municípios a vida dos trabalhadores e, a pesar do discurso de salvar vidas
acabaram aplicando o plano genocida do Bolsonaro. Mas não para por aí, não podemos confiar em
que vem de mão dada com os ricos, não podemos confiar em quem não moveu um dedo para lutar
pelo fora Bolsonaro e Mourão. O PT e o PSOL, ficaram de fora de essa luta, tentando construir uma
grande frente eleitoral em vez de atacar o governo quando ele estava mais fraco. Eles construíram
uma frente com os que defenderam a reforma trabalhista, com quem está do lado dos bancos e as
empresas, com os setores políticos que traíram uma e outra vez os trabalhadores. E isso porque
estão convencidos que a reforma do sistema é possível. Não dista de velha política, após 14 anos do
governo petista, os trabalhadores viram como as promessas não foram cumpridas, como não teve
uma mudança estrutural que melhorasse permanentemente a vida, e em quanto isso os ricos
continuaram mais ricos e o país mais submetido ao imperialismo. Como é possível explicar a
vitória de Bolsonaro se não pelo descontento com o programa reformista do PT? E agora colocam
acima da mesa o mesmo programa, assim como o PSOL, que não só não tirou lições sobre o
projeto petista como nos últimos anos viraram sua “ala esquerda”. A frente ampla eleitoral
construída por estes setores junto com outros representantes da grande burguesia já indica para
quem eles governam, pois não se pode governar para todos, e nós temos que defender um governo
dos trabalhadores, em defesa da vida e não do lucro e apoiado em conselhos populares e não na
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democracia burguesa. No momento que o mundo vive hoje, precisamos de um programa
emergencial para salvar vidas, este programa não é possível na lógica do capitalismo, onde a
riqueza do pais, a riqueza gerada pelos trabalhadores esta ao serviço do lucro, precisamos nos
organizar entorno de uma alternativa socialista, com a que possamos destruir o capitalismo e
avançar na construção de um mundo diferente, livre de opressão e exploração. Sem educação nem
emprego, somos a geração condenada pelo capitalismo a não ter nem presente nem futuro! Para
não morrer diante da pandemia, da violência ou da fome, a juventude precisa de uma alternativa
revolucionaria e socialista!
13 - Não às privatizações. Petrobrás 100% estatal. Em defesa dos correios, do
Banco do Brasil e da caixa. Zema, tire as mãos da Cemig e da Copasa.

As privatizações são mecanismos de entrega do patrimônio do Estado, construído com
dinheiro dos impostos pagos pela classe trabalhadora, aos especuladores nacionais e estrangeiros.
Ao invés de investirem seus lucros em novas empresas, novos ramos de produção, esses
especuladores preferem comprar o que já está pronto, através de leilões, e pior, financiados
também com dinheiro público a serem pagos em dezenas de anos. Caso sejam concretizadas
ocorrerá uma piora considerável das condições de vida de toda população.
Bolsonaro acelera o processo de entrega do patrimônio público, com desmembramento do
Sistema Petrobrás, privatização da BRDistribuidora, leilões de poços do pré-sal, e refinarias.
Juntando com o projeto de entrega dos Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
I

sso é parte de um retrocesso colonial, sem precedentes, na estrutura econômica e soberania

do país. Isso já começa com a saída da Petrobrás do Nordeste. Junto com essa política o governo
abre o mercado para importar combustíveis (a preço de dólar) e deixa de produzir no país. Tudo
para favorecer os interesses das gigantes do Petróleo. Os resultados para a população são
catastróficos, com preços altíssimos, dos combustíveis ao gás de cozinha.
Mas não é só isso. A privatização da Vale levou ao saque irracional de nossas riquezas, onde
sai pelos portos os minérios, sai pelos bancos os recursos financeiros, e por aqui ficam barragens,
genocídios, risco de desabastecimento de água, mudanças climáticas, e uma porcentagem ínfima
de impostos, salários reduzidos.
O PT governou o país por 13 anos e não reverteu nenhuma das privatizações dos governos
FHC, Collor e Itamar, ao contrário, o governo Dilma iniciou a privatização do Pré-Sal, entregando
o megacampo de Libra a preço de banana às multinacionais do petróleo.
O governador Romeu Zema, fiel escudeiro de Bolsonaro, também quer passar a "boiada" das
privatizações em MG, tenta a todo custo entregar a CEMIG, COPASA, e tentou entregar o que resta
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de controle no Nióbio. O governador trata o governo de Minas como mais uma de suas lojas, e diz
que sequer precisa de consulta pública.
Defendemos:


Anulação de todas as privatizações realizadas pelos governos. Defendemos a reestatização

dessas empresas, sem indenização e sob o controle dos trabalhadores, para que possam servir aos
interesses do país e da grande maioria da população.
Bolsonaro, Zema, e os governos usam o discurso de combater a corrupção para ganhar a
opinião pública a favor das privatizações. O problema central é que a corrupção está no DNA do
capitalismo. Ela nasce antes mesmo das eleições, quando as grandes empresas, bancos e
empreiteiras pagam milhões para as campanhas de seus candidatos. Uma vez eleitos, eles
beneficiam essas mesmas empresas. Mas mesmo sem financiamento de campanha, a corrupção
corre solta nesse sistema. Os contratos do Estado com empresas privadas, as decisões de aumento
de juros e alterações no valor do dinheiro (câmbio) ou a privatização das nossas estatais servem
sempre para enriquecer empresários, banqueiros e políticos corruptos.
Em BH, há anos já existem processos de privatização através das terceirizações, PPP´s. Kalil
deu prosseguimento a essas políticas. Além de manter os serviços de coleta de lixo e transporte
privatizados, pois, antes eram estatais, ampliou a terceirização nas escolas e na saúde.


Defendemos a prisão e o confisco dos bens dos políticos corruptos, e também de seus

corruptores, ou seja, das empresas que se beneficiaram desses crimes. Por exemplo, as
empreiteiras deveria ser todas estatizadas, sem indenização, e colocadas sob o controle dos
trabalhadores.

14 - IPTU fortemente progressivo
O IPTU progressivo é uma forma de aplicação do imposto que cobra de forma diferentes
imóveis que são diferentes. Quem é milionário ou dono de fábricas e grandes estabelecimentos
comerciais devem pagar mais imposto e não serem isentos de pagamento como em geral fazem os
governos. Imóveis residenciais de famílias que recebem até 1 salário-mínimo devem ser isentos de
cobrança. Imóveis comerciais devem pagar mais que imóveis residenciais.
É uma proposta do Movimento Luta Popular que também defendemos. É um instrumento
que existe, mas não é utilizado porque os prefeitos não têm, em geral, coragem de enfrentar os
especuladores. Como funciona? Se um dono de imóvel deve IPTU, a prefeitura pode cobrar esse
imposto pegando para ela um pedaço desses mesmos imóveis que seja correspondente ao valor da
dívida. A proposta do Movimento Luta Popular é que seja aplicado o instrumento “doação em
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pagamento” em todos os imóveis com dívidas e que estes imóveis possam vir a compor um banco
de terras públicas e a lista das edificações que serão transformadas em moradias populares estatais
ou outras necessidades públicas.

15 - Conselhos Populares
Acreditamos que o poder deve pertencer efetivamente aos trabalhadores e ao povo pobre da
periferia, que são a grande maioria da população. São os trabalhadores e trabalhadoras que devem
decidir os rumos da política todo dia, não apenas serem chamados a elegerem em um jogo de
cartas marcadas políticos que depois fazem o que bem entendem por quatro anos e sem nenhum
controle.
Neste sentido, é preciso constituir e reconhecer oficialmente como instâncias de deliberação
política comitês ou conselhos populares eleitos nas comunidades, nos bairros, locais de trabalho e
estudo que funcionem em base a critérios discutidos e regras comumente definidas, que possam
debater e definir sobre tudo.
A experiência dos Orçamentos Participativos em algumas cidades mostrou duas coisas: a) é
possível os trabalhadores e o povo pobre governarem no dia a dia se tiverem o poder de fazê-lo; b)
mostrou-se ao mesmo tempo uma experiência limitada, porque nunca lhe foi dado
verdadeiramente o poder de decidir pra valer (pois ele só podia definir o que fazer com 10% do
orçamento disponível. Sobre 90% decidiam os vereadores e prefeito, além de tudo sobre um
orçamento já previamente engessado pelos banqueiros pela Lei de Responsabilidade Fiscal). Dessa
maneira, o poder público colocava bairro a se enfrentar com bairro, pobres contra pobres
enquanto o investimento nos lugares ricos sempre esteve garantido.
Nós queremos que os Conselhos Populares tenham mais poder do que a Câmara de Vereadores,
seus conselheiros sejam eleitos em assembleias populares nos bairros e possam ser revogados a
qualquer momento, em qualquer assembleia mensal. Devem existir debates públicos, Encontros e
Congressos com delegados eleitos nos bairros e regiões de toda cidade que, com as propostas
previamente debatidas, definam o que fazer na cidade. Esses delegados serão obrigados a prestar
contas regularmente nas assembleias. Os conselhos populares devem controlar e poder decidir
sobre 100% do orçamento do município e sobre todo funcionamento da cidade.
Da mesma maneira, é o povo que deve decidir se a prefeitura deve seguir pagando aos
banqueiros uma dívida, que consome a maior parte do que se arrecada e que quanto mais se paga
mais se deve, ou se deve pagar ao povo a enorme dívida nunca paga em saneamento básico,
moradia, educação, saúde ou transporte.
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16 - Um Governo Socialista Dos Trabalhadores
Um governo socialista dos trabalhadores formado por conselhos populares, terá que
governar apoiado na mobilização e organização dos trabalhadores, da juventude do povo pobre,
para aplicar um plano econômico dos trabalhadores.
Esse governo não governará “para todos”, para “ricos e pobres”. Pois nenhum governo
“governa para todos”, sempre enganam os pobres e governam para os ricos. Por isso os ricos estão
cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Um governo socialista dos trabalhadores vai contrariar o interesse dos ricos e dos
exploradores para beneficiar os pobres, os explorados e os oprimidos.
Vamos juntos, na luta, construir uma nova sociedade!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por uma Alternativa Socialista para Belo Horizonte!
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Um partido operário, revolucionário e socialista
O PSTU é um partido diferente. Você já deve ter ouvido essa frase muitas vezes. Mas por
que dizemos que somos realmente diferentes? Primeiro, a nossa atuação não gira em torno das
eleições. Participamos desse jogo de cartas marcadas para apresentar as nossas propostas e
denunciar essa farsa, mas não depositamos nenhuma ilusão nelas. Só ganha quem é bancado pelos
grandes bancos e empreiteiras e que, depois de eleitos, vão governar para eles. Para nós, só a luta
da classe trabalhadora pode mudar a vida, não as eleições.
Isso não quer dizer que não queremos eleger parlamentares. É muito importante termos
representantes revolucionários nesses espaços da burguesia, mas por uma única razão: eles serão
pontos de apoio para as lutas e, uma vez lá dentro, denunciarão por dentro, de forma implacável,
essa democracia dos ricos, defendendo os direitos dos trabalhadores. Os candidatos do PSTU tem
esse compromisso e se recusarão a viver com os altos salários e privilégios das Câmaras de
Vereadores ou prefeituras.
Essa é a principal diferença que temos com grande parte da esquerda que está aí. Para eles,
eleger parlamentares é o objetivo central e para isso vale tudo. Vale receber dinheiro das empresas,
vale fazer coligação com partidos da burguesia e tudo o mais que seja necessário para ganhar. Foi
esse o caminho que se embrenhou o PT, e deu no que deu.
Para o PSTU, a independência de classe é um princípio. Não aceitamos dinheiro da
burguesia nem fazemos alianças com partidos dos patrões. E isso por uma razão bem simples:
ganhar com base nesse tipo de aliança não vai mudar nada. Exemplos não faltam, no Brasil ou no
mundo.
Segundo, temos um programa revolucionário e socialista. Não acreditamos num
"capitalismo humano" ou em transformações lentas nesse sistema até acabarmos com todas as
mazelas que nos afligem, como o desemprego, a carestia e a fome. Nossa estratégia é uma só:
destruir o capitalismo e colocar a classe operária no poder. Quem produz as riquezas desse país é
quem deve governar. Isso só pode ser obra da própria classe operária através de sua própria
mobilização. No PSTU, são os militantes quem definem sua política, discutem o que fazer e, após
um amplo debate, a maioria aprova que caminho seguir.
O PSTU é o partido dos operários, dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, das negras
e negros, LGBT’s, indígenas, sem-terras, sem-tetos, que lutam pelo fim do capitalismo e de toda
forma de exploração e opressão. Venha com a gente!
Ajude na nossa campanha! Ajude a construir o PSTU!
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