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INTRODUÇÃO 

Neste ano teremos eleições municipais. Sendo eleitos 5565 novos prefeitos e 818 mil 

vereadores. 

Nestes últimos 32 anos, o Brasil viveu uma nova fase democrática, tendo como ponto 

de partida os direitos afirmados na constituição de 1988. A combinação da ação dos 

movimentos sociais com a eleição de lideranças populares para cargos de prefeitos e vereadores 

permitiu, em várias importantes municipalidades, a formação de novas políticas e novas formas 

de gestão públicas, que se orientam para a redução das desigualdades sociais, o combate à 

pobreza e a inclusão de setores sociais marginalizados e oprimidos. Era a então chamada 

“política de inversão de prioridades”. 

Iniciativas no campo da segurança alimentar, moradia popular, transporte público, 

manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, saúde, educação, cultura, preservação do meio 

ambiente, e, principalmente descentralização, e participação cidadã na gestão pública, foram 

destaques neste processo. Até hoje o orçamento participativo é das iniciativas mais 

emblemáticas deste impulso criador nas políticas públicas. 

A melhoria da qualidade de vida nas cidades, democratização da gestão pública, 

transparência nas informações, estratégias de descentralização, controle social e participação 

popular nas eleições que afetam a vida de toda a sociedade, é um patrimônio democrático 

conquistado com lutas contínuas, e seu aproveitamento vai depender, em grande parte, destes 

novos eleitos. Lamentavelmente é muito precário o registro destas iniciativas inovadoras e 

muitas delas são pouco conhecidas para maioria dos nossos governantes que são eleitos, 

podemos dizer que este é um mundo quase desconhecido. Poucos conhecem tais avanços nas 

políticas públicas, mas um número ainda menor sabe como implementar estas iniciativas. 

Consideramos uma importante contribuição para o avanço da democracia, para a 

valorização das Câmaras Municipais, para apoiar o Executivo Municipal, em suas ações em 

prol do desenvolvimento local, a divulgação e o debate do que nos ensinam estas experiências, 

tanto em termos de gestão pública como em relação a políticas específicas. 

As campanhas eleitorais precisam ganhar qualidade, debater políticas e mobilizar a 

cidadania para que possa avaliar e escolher alternativas para vivermos em cidades mais 

acolhedoras e solidárias. O momento das eleições se coloca como cenário para levantarmos 



 

esses temas e realizarmos essa discussão de forma ampliada, participativa e principalmente em 

setores e pessoas que mais sofrem com os grandes problemas de desigualdades sociais e de 

opressões. 

PRINCÍPIOS PROGRAMÁTICOS    

O Bloco de Esquerda Socialista (PCB-PSOL) apresenta-se no cenário político de 

Governador Valadares, como uma força política inovadora, caracterizada pela combatividade 

e pela luta a favor dos trabalhadores e trabalhadoras, das chamadas “minorias” e dos excluídos 

e oprimidos do nosso país. O Bloco de Esquerda representa um movimento de renovação na 

esquerda brasileira e apresenta 10 princípios políticos fundamentais para pensar a nossa 

cidade: 

1. A garantia da vida para toda a população da cidade: comida, moradia, saúde, educação, 

cultura, emprego e justiça ambiental; 

2. A universalização do acesso e retirada do caráter de mercado dos serviços urbanos básicos: 

transporte, saneamento, água, luz, pavimentação de ruas e equipamentos urbanos; 

3. A universalização do acesso aos serviços sociais básicos: saúde, educação, cultura, lazer, 

segurança e habitação. 

4. A inversão das prioridades das políticas públicas conservadoras e liberais, voltando-se para 

os interesses da maioria da população principalmente para as e os trabalhadores e as populações 

menos favorecidas; 

5. O uso social da propriedade privada; 

6. A promoção do desenvolvimento priorizando ações de “Economia Solidária”, voltados para 

inclusão e a equidade social; 

7. A participação direta da população no processo de tomada de decisão e de execução dos 

programas e ações da Prefeitura – o poder popular (“Conselho de Moradores” e a “Conferência 

Valadarense”); 

8. A utilização do planejamento econômico e social participativo como prática constante do 

poder popular; 



 

9. Descentralização político-administrativo, com a criação de conselhos de moradores com 

poderes de decisão; 

10. Defesa e pela representatividade das populações oprimidas, marginalizadas e excluídas: 

melhores salários, combate ao desemprego e à corrupção, combate ao preconceito e 

discriminação de qualquer natureza, luta pela reforma agrária, pela reforma tributária justa e 

reforma urbana (democratizando o acesso aos espaços urbanos e moradias). 

Pautado, sobretudo, por esses princípios o Bloco de Esquerda apresenta à população 

valadarense o presente documento que reúne as propostas de políticas públicas elaboradas em 

conjunto com diferentes lideranças populares e com a sociedade Valadarense que buscam no 

horizonte uma cidade mais justa, solidária, participativa e sensível às demandas mais urgentes. 

Nosso programa propõe ampliar o direito à cidade, de modo que toda a população se 

sinta parte dela e atue em benefício da coletividade. Para tanto, é preciso repensar o modelo 

de cidade que existe hoje. As políticas públicas que existem no município perpetuam as 

desigualdades, favorecendo pouquíssimos grupos historicamente privilegiados. Não pensam 

no coletivo, mas em causas próprias o que impõe sérias consequências a toda população. Por 

isso, BASTA! É chegada a hora de um projeto verdadeiramente de esquerda e integralmente 

voltado a coletividade. A cidade é direito de todas/os/es. 

Nossa cidade, desde suas origens, é marcada por conflitos sociais que usurpam os 

direitos da grande maioria da população que, mesmo lutando e às vezes sucumbindo por seus 

direitos, nunca contaram com o auxílio e a proteção dos órgãos competentes. Foi assim que 

milhares de camponeses perderam suas terras para meia dúzia de fazendeiros, levando centenas 

de famílias para a periferia da cidade, onde inexiste serviços públicos de qualidade. 

Assim, de uma cidade promissora do Vale do Rio Doce até os anos 1960, aos poucos 

Valadares tornou-se uma cidade pobre e sem perspectivas de futuro. Milhares de conterrâneos 

partiram em busca de oportunidades melhores e de valorização. Esses/as que foram embora, 

desistiram da cidade, porque foram excluídas e estão à margem da cidade. São valadarenses 

que não tiveram o direito de viver e participar da cidade. Portanto, sem o direito à cidade... 

Hoje a cidade de Valadares, segundo o IBGE (2010), tem 279.885 residentes. A grande 

maioria das residências e, consequentemente dos moradores, estão em áreas que não contam 

com infraestrutura adequada: faltam escolas, unidades de saúde básicas, espaços de lazer, entre 



 

tantos outros serviços. O direito à cidade inexiste para muitos valadarenses. Nosso 

programa está atento a essas demandas e perseguirá a expansão do direito à cidade a todas/os/es 

valadarenses. 

A situação de precariedade em nossa cidade é herança das políticas neoliberais 

implementadas pelos últimos governos federais, estaduais e municipais, com serviços públicos 

terceirizados, de oferta insuficiente e com tarifas elevadas, com ausência de direcionamento 

econômico e políticas sociais efetivas. 

O desenvolvimento é completamente desigual, é marcado pela divisão entre as classes 

sociais: as camadas altas apropriam-se das áreas mais nobres, deixando as regiões mais 

distantes do centro – onde se concentra a atividade econômica e a infraestrutura social. Por 

outro lado, às camadas populares das e dos trabalhadores, têm como alternativa a construção 

de moradias precárias, em locais sem infraestrutura, sem saneamento básico, planejamento 

urbano e de difícil acesso aos serviços sociais. 

Assim, a segregação, a redução drástica da cultura de convívio social, a exclusão de 

parcelas numerosas da população ao lazer e à cultura organizada reforçam a segregação, 

estimulam a violência e dificultam o acesso à cidade. Tudo tende a se agravar com as políticas 

ultraconservadoras da extrema direita que, para beneficiar os grandes empresários, que devasta 

a população e as/os trabalhadores. O ultraconservadorismo, tendo como expoente o Bolsonaro, 

atua para diminuir os direitos das e dos trabalhadores – ao mesmo tempo ampliando dos 

grandes empresários e latifundiários –, para vender o patrimônio nacional, para desestabilizar 

as instituições democráticas que, mesmo com problemas, garantem a existência da democracia 

e da pluralidade/diversidade de ideias. 

Com o discurso revestido de termos como “anticorrupção”, “nova política”, “família” 

e ideologia “cristã”, na prática o que se percebe é exatamente o contrário: uma família (ou clã) 

de “velhos” políticos sabidamente ligados às milícias cariocas, aliados ao “centrão” se 

utilizando das antigas práticas políticas para comprar de deputados e senadores, que atua contra 

a ciência e as organizações de saúde para destruir as famílias, ao subestimar o perigo 

representado pelo COVID-19; e, por fim, se utilizando da violência, dos ataques gratuitos a 

imprensa e instituições democráticas e se pautando no ódio contra qualquer um que pense 

diferente. 



 

O atual presidente é protagonista de uma série de crimes contra a democracia e o 

povo trabalhador, não nos esqueçamos: 1) Convocação de atos contra a democracia; 2) 

interferência nas investigações da Polícia Federal, numa clara tentativa de proteger sua família 

e as milícias; 3) Falsificação da assinatura do ex-ministro Sérgio Moro; 4) discursos contra o 

STF e o Congresso Nacional; 5) convocação dos empresários para a “guerra” contra os 

governadores e prefeitos, demonstrando total desrespeito a autonomia dos Estados Federados 

e ao povo assolado pelo COVID-19; 6) bloqueio da compra de respiradores por estados e 

municípios, promovendo uma verdadeira política genocida contra o povo; 7) apoio às milícias 

paramilitares (“acampamento dos 300”); 8) incitação da sublevação das Forças Armadas; entre 

tantos outros; 9) Atentados e irresponsabilidades nas políticas públicas de saúde para controle 

da pandemia pelo novo coronavírus. 

Percebe-se que o discurso ultraconservador é contra a democracia e a liberdade; e se 

apega as mentiras (fake news), ataca as universidades e a ciência, utiliza-se do medo para 

convencer as pessoas e está sempre atrás de um inimigo. O discurso ultraconservador é a 

encarnação do ódio, é a “necropolítica”. 

Nesta mesma conjuntura o governo Bolsonaro traz, no discurso e na prática, a 

destruição das conquistas sociais e do tecido social do povo brasileiro. As manifestações pró-

ditadura militar e as lutas contra os movimentos sociais, a juventude, os professores e os 

trabalhadores, também, ilustram este cenário político de ódio instaurado no Brasil e reforça um 

claro sentimento de descrédito da política causada pela incapacidade da burguesia e da própria 

esquerda em democratizá-la. 

Mas há também uma desesperança de grandes parcelas da classe trabalhadora ao se 

deparar com partidos políticos outrora de esquerda, que seguiram a receita neoliberal, o jogo 

político conciliatório e de práticas corruptas e clientelistas. O descrédito com a política, as 

desesperanças com partidos de esquerda convivem com o revigoramento das ideias socialistas. 

É neste cenário que o Bloco de Esquerda Socialista (PSOL-PCB) se apresenta como uma 

alternativa clara à dita “nova” (mas velha) direita e aos partidos tradicionais. Não vemos as 

eleições como um fim em si mesmo, pois somente a luta muda a vida! Não basta votar, temos 

que lutar para construir a sociedade e a cidade que queremos: justa, igualitária, democrática e 

socialista. 



 

Contudo, é preciso combater a extrema direita que infestou parte do país; basta 

verificar os candidatos à Prefeitura ou à Câmara Municipal que percebemos os efeitos dessa 

onda: só se apegam ao ódio, à mentira e ao ataque gratuito à democracia. Não conhecem a 

realidade do município, porque não acreditam na ciência e nos institutos de pesquisa, apenas 

atacam e diminuem os horizontes que nós valadarenses podemos alcançar. Não existem 

propostas, existe somente ódio. Esse é o caminho que queremos para nossa cidade? 

Assim, o Bloco de Esquerda Socialista convida a população valadarense para se juntar 

a nós e construirmos um programa coletivo para nossa cidade, para que todos/todas/todes 

tenham o DIREITO À CIDADE garantido. O Bloco de Esquerda está do lado da verdade, 

da ciência, da diversidade, da pluralidade de ideias, da democracia e da liberdade. Não 

há espaço para o ódio, mas para a construção de uma sociedade solidária e altruísta. 

O Bloco de Esquerda está ao lado das e dos trabalhadores que acordam cedo todos 

os dias para enfrentar uma realidade difícil no transporte coletivo, nas escolas públicas, nas 

unidades de saúde, na moradia indigna, no ambiente devastado, ou seja, na completa ausência 

de políticas públicas. 

Está lado dos trabalhadores que vem sofrendo com a precarização dos direitos e das 

condições de trabalho, processo denominado de “uberização” das relações de trabalho. Nosso 

compromisso é principalmente com as e os trabalhadores jovens que enfrentam um 

mercado de trabalho que massacra os empregados e recheiam as contas dos empregadores. Os 

jovens estão sujeitos a empregos sem qualquer vínculo contratual e, portanto, sem qualquer 

garantia e proteção, um grande exemplo são aqueles que trabalham para os aplicativos como 

Uber, Ifood, entre outros. É preciso apresentar novas possibilidades de futuro para a população 

jovem do município. 

Por fim, o Bloco de Esquerda quer a cidade para o povo trabalhador. Porque a 

cidade não foi pensada para o trabalhador, a cidade foi, e continua, sendo pensada para os 

negócios e os grandes negociantes. BASTA! Vamos construir juntos nossa cidade… VENHA 

COM O BLOCO! Vamos inverter a lógica perversa de nossa Valadares! 

 

 



 

EIXOS DO PROGRAMA 

Assim, chamamos o povo valadarense a construir e votar em nossas candidaturas, pois 

a construção de mandatos coletivos populares é uma forma de fortalecer os movimentos sociais 

e as reivindicações da classe trabalhadora. 

Com estes princípios, apresentamos à militância a proposta baseada nos seguintes eixos, 

que sustentarão, democraticamente, o programa municipal de governo. São eles: 

1. Planejamento e Gestão Pública; 

2. Educação pública; 

3. Trabalho e Economia; 

4. Saúde pública de qualidade; 

5. Segurança pública e Direitos Humanos;   

6. Transporte e mobilidade; 

7. Assistência Social; 

8. Meio Ambiente e Rio Doce; 

9. Moradia Popular e Reforma Urbana; 

10. Política Cultural, de Comunicação e Expressão Popular; 

11. Distritos Também São Governador Valadares; 

12. Combate ao Racismo; 

13. LGBTQIA+, Gênero e Sexualidade; 

14. Feminismo e Direitos das Mulheres;   

15. Juventude; 

16. Esporte e Lazer; 

17. Participação Popular e Movimentos Sociais; 

18. Confirmação do Plano. 

1. PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 

 Uma das maiores defesas do Bloco de Esquerda é a defesa do protagonismo político 

de todas/os/es, a defesa do poder popular. Para tanto a seguir são apresentadas propostas que 

possibilitam ampliar os espaços de discussão junto à comunidade valadarense, permitindo que 

as decisões do poder executivo sejam construídas coletivamente. 



 

 Além disso, a gestão pública municipal será organizada de modo que todos os 

movimentos sociais e grupos de trabalhadores e trabalhadoras, participem das esferas de 

decisões e promoção de políticas públicas. 

- Promover a igualdade de gênero e o acesso igualitário de homens e mulheres 

à administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o 

combate às práticas machistas e misóginas, à violência de gênero e todas as 

formas de discriminação contra a mulher; 

- Promover a igualdade racial e o acesso igualitário de todas as etnias à 

administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o 

combate às práticas racistas, à violência racial e a todas as formas de 

discriminação contra qualquer etnia; 

- Promover os direitos LGBTQIA+ e o acesso igualitário da população 

LGBTQIA+ à administração pública, assim como desenvolver políticas 

públicas para o combate às práticas LGBTQIA+fóbicas, à violência 

LGBTQIA+fóbicas e a todas as formas de discriminação contra a população 

LGBTQIA+ ; 

- Garantir a laicidade do Estado, em todas as suas instâncias e, em particular, na 

educação pública, a não ingerência das igrejas nas políticas públicas, a liberdade 

de crença e de não-crença e o pleno exercício dos direitos de todas as 

comunidades religiosas, assim como dos ateus e agnósticos, sem discriminação 

ou privilégios de qualquer tipo; 

- Implementar um Plano Municipal de Políticas da Diversidade (Igualdade 

Racial e de Gênero) garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da 

sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação; 

- Implementar um Plano Municipal de Juventude, garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de 

elaboração e implantação; 

- Promover os direitos das comunidades tradicionais e a valorização da memória 

dos territórios, combatendo o preconceito e a discriminação cultural; 



 

- Resgatar a função social da propriedade como a diretriz fundamental do 

sistema de planejamento socioambiental do município, propondo alteração na 

Lei Orgânica; 

- Auditar a dívida pública do município para analisar a legalidade dos 

empréstimos contraídos e examinar o impacto de médio e longo prazo dos 

contratos e convênios estipulados para sua consolidação, bem como a evolução 

dos desembolsos para o serviço da dívida; 

- Auditar os contratos e procedimentos operacionais de concessões 

municipais que apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das 

condições de legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico-

financeiro, eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes desses 

contratos, em acordo com a Lei Federal 8.987/95; 

- Reestruturar o organograma das secretarias da prefeitura para otimizar o 

uso dos recursos públicos e garantir a integração dos órgãos estatais de forma 

que a execução das ações de governo nas diferentes regiões da cidade seja mais 

eficaz, eficiente e efetiva; 

- Garantir que cada secretaria da Prefeitura realize audiências públicas 

regulares para apresentar balanços semestrais das ações implementadas e 

daquelas que estão em fase de estudos; 

- Implementar o “Conselho de Moradores”, cuja principal atribuição será 

garantir o respeito à diversidade cultural do território, promover o protagonismo 

da população local na gestão pública, realizar reuniões abertas e consultas 

populares sobre os principais temas de cada região do município; integrando 

nessa escala as políticas de geração de emprego, distribuição de renda, 

preservação do meio ambiente, saneamento, energia, mobilidade, moradia, 

cultura, lazer, educação, saúde, assistência social e segurança pública; 

- Criar, reinstituir e/ou fortalecer os conselhos municipais de políticas 

públicas, em especial, o conselhos de Defesa dos Direitos Humanos, de 

Juventude, da Mulher, dos Direitos da População LGBTQIA+, de Defesa dos 

Direitos do Negro, de Defesa da Criança e do Adolescente, dos Direitos da 



 

Pessoa Idosa e da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dando-lhes 

estrutura e capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas 

públicas de promoção, garantia e defesa dos direitos e liberdades dessas 

populações; 

- Criar a “Conferência Valadarense”, nos moldes de um fórum, que será 

realizada todo ano, tendo como objetivo promover consultas populares (através 

de mecanismos como audiências, seminários, plebiscitos, referendos e enquetes) 

sobre os principais desafios do município, bem como deliberar as diretrizes do 

planejamento urbano da cidade, com base nos programas aprovados pelos 

conselhos de políticas públicas e nos planos regionais de desenvolvimento 

urbano aprovados pelos conselhos de moradores; 

- Desenvolver um Programa Municipal de Orçamento Participativo, cujo 

objetivo será realizar consultas públicas através de plataforma digital e organizar 

o debate orçamentário do município dentro dos conselhos de moradores e da 

Conferência Valadarense (fórum geral); 

- Investir no uso de tecnologia de informação na gestão pública visando 

aproveitar as imensas oportunidades geradas pela combinação de dispositivos 

de mobilidade (smartphones e Ipads), GPS e mapeamento para prover aos 

valadarenses diversas funcionalidades de interesse público, inclusive fornecer 

mensagens de alertas e emergência em tempo real; 

- Estabelecer metas para a progressiva implementação, em acordo com estrutura 

orçamentária do município, de um sistema de rede sem fio que garanta internet 

pública, gratuita e de qualidade para redes móveis de alta velocidade em 

todo o município (começando pelas escolas e bairros populares do subúrbio e 

pelas favelas da cidade precariamente atendidas pelo sistema privado de 

telefonia móvel e internet). 

- Estabelecer convênios com as universidades públicas e institutos de pesquisa 

localizados no município para garantir um programa de aperfeiçoamento 

profissional e desenvolvimento de métodos operacionais para a qualificação 

dos servidores públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal; 



 

-Promoção da autonomia no plano de gestão, para o desenvolvimento da 

sociedade. 

- Fortalecimento e diálogo com os conselhos gestores existente da cidade, para 

o desenvolvimento de uma gestão democrática. Auxílio para desenvolvimento 

de conferência, para a manutenção dos conselhos gestores;  

- Diálogo com os centros educacionais para diagnóstico e poder captar dados, 

para entender as demandas da cidade e melhoria da gestão e administração 

pública. 

 

2. EDUCAÇÃO PÚBLICA 

A Educação Pública é sempre um projeto de sociedade, por isso, é imperativo 

aprofundarmos a participação democrática dos atores envolvidos no processo educativo. Nesse 

sentido, a educação deve ser tratada, de fato, como prioridade; é preciso ir para além do 

discurso eleitoreiro que defende a educação pública na campanha e protege as instituições 

privadas na prática, contribuindo para sucatear as escolas e desvalorizar os profissionais de 

educação. Por isso, o Bloco de Esquerda Socialista implantará um Plano Municipal de 

Educação, com participação popular, para a construção de diretrizes educacionais, metas, 

reconhecimento e valorização dos profissionais. Em primeiro lugar, deve ser garantindo o 

financiamento público necessário à Educação pública de qualidade com infraestrutura 

adequada e salas de aula equipadas. Buscar dentro das possibilidades financeiras do município, 

atender demandas históricas da educação pública: limitando o número de estudantes por sala, 

promovendo o regime de dedicação exclusiva para os profissionais, formação continuada, 

servidores bem remunerados, reformular o plano de carreiras, assegurar a gestão democrática 

com eleições diretas para direção e estimular a participação da comunidade na vida escolar. 

Listamos abaixo algumas propostas para o sistema municipal de Educação a fim de atingir os 

princípios elencados: 

Eixo: Valorização dos profissionais da educação 

- Revisar o Plano de Cargos Carreiras e Salários dos servidores da 

Educação, discutindo a implantação do sistema de dedicação exclusiva e 



 

fixação em unidades educacionais, com incentivo à formação continuada, que 

garanta tempo de estudo e atendimento à comunidade; 

- Instituir e regulamentar a data-base para todos os profissionais da rede 

municipal de educação, garantindo a existência de processos de negociação 

salarial e de melhorias nas condições de trabalho permanentes, reconhecendo e 

respeitando as representações sindicais de cada segmento dos profissionais da 

rede municipal de educação; 

- Apoiar a ampliação da licença paternidade para 6 meses, totalizando um 

período de um ano entre os pais, 

- Aplicação de recursos públicos à Educação pública de forma a garantir 

aumento do quadro de docentes e funcionários através de concursos públicos, 

melhoria da infraestrutura, as reformas necessárias, aquisição de equipamentos 

audiovisuais, bibliotecas e salas de informática; 

  - Sem terceirizações e privatizações; 

 

Eixo: Democratização da Educação 

- Implantar o Plano Municipal de Educação, garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade civil ao longo de todo o processo 

de elaboração e implantação, definindo prioridades e metas que deverão ser 

executadas pela prefeitura; 

- Eleição direta para escolha das e dos diretoras/es pela comunidade escolar 

com participação dos pais, estudantes, funcionários, corpo diretivo e 

professores; 

- Instituir um programa municipal de fortalecimento dos conselhos escolares e 

consolidação dos grêmios estudantis; 

- Obrigatoriedade de compra e utilização na merenda escolar de produtos, frutas 

e sucos regionais oriundos da agricultura familiar e pequenas empresas do 

município. 



 

 

Eixo: Currículo e formação 

- Promover a inclusão e valorização das culturas de matriz africana e 

indígena nos conteúdos curriculares das escolas públicas do município, visando 

a erradicação de todas as formas de preconceito contra elas e a valorização de 

sua contribuição à formação da sociedade brasileira; 

- Abertura das escolas nos finais de semana, a partir do diálogo com a 

comunidade e profissionais da educação, para atividades de qualificação 

profissional, culturais, extracurriculares, artísticas e outras demandadas pela 

comunidade escolar; 

- Promover rodas de conversa sobre temas atuais e decisivos na formação 

crítica: discriminação, meio ambiente, cultura e entre outros; 

- Desenvolver junto às comunidades rurais adequações nos percursos 

formativos que incluam temáticas significativas para a educação do campo; 

- Parceria com outras secretarias e movimentos sociais para contratação de 

oficinas que enriqueçam a formação dos estudantes e auxilie na construção dos 

currículos; 

 

Eixo: Modalidades de Ensino 

- Ampliação do programa de Educação de Jovens e Adultos incentivando 

também iniciativas populares nesta direção e o ensino profissionalizante; 

- Ampliar as vagas nas creches e escolas de educação infantil, estabelecendo o 

funcionamento das creches em período integral e horário noturno; 

- Centros de Educação Infantil públicos e gratuitos em tempo integral universal 

(para absolutamente todas as crianças); 

- Articular um grupo de trabalho para discutir a educação no campo; 



 

- Por uma educação não machista, pela inclusão do debate gênero nos planos de 

educação; 

- Inclusão de temas contra opressões em todas as disciplinas (racismo, 

machismo, LGBTQIA+fobia...); 

- Garantir a implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos; 

- Criação de mecanismos para garantir a obrigatoriedade da disciplina de 

educação sexual e investimento público nas escolas públicas para garantir sua 

efetivação (planejamento familiar, prevenção das DST,...); 

- Fortalecimento, parcerias e apoio às ações de pesquisa, extensão e ensino das 

instituições públicas de nível técnico e superior que estão na cidade, que visam 

o bem estar social e qualidade de vida da comunidade valadarense. 

 

Eixo: Estrutura e equipamentos 

- Dotar as Escolas de equipes multidisciplinares com assistentes sociais e 

psicólogas enquanto equipe técnica, trabalhando junto com professoras, 

gestoras, e comunidade a fim de prevenir casos de violação de direitos; 

- Garantir estrutura adequada nas escolas municipais, em especial, a definição 

de uma quantidade máxima de 30 estudantes por sala de aula (dentro de um 

plano que garanta a redução progressiva do número de estudantes por sala de 

aula), a climatização e adequação acústica das salas de aula, a construção (ou 

reforma) de quadras poliesportivas, a ampliação das bibliotecas e salas de 

informática, bem como o estabelecimento de metas para que toda a comida 

servida nos escolas e creches públicas da rede municipal seja produzida a partir 

dos princípios da agroecologia (livre de agrotóxicos, adubos químicos e 

transgênicos); 

- Fortalecer as escolas rurais, que além de estruturadas se constituirão em polos 

locais de cultura e informação para as comunidades; 



 

- Abertura de concursos de formação permanente e continuada para 

profissionais na educação: técnicas, profissionais de apoio, professores, 

psicólogas (os) e assistentes sociais; 

- Desenvolvimento da Escola em Tempo Integral com criação ou reforma de 

escolas padronizadas em infraestrutura; professores concursados em regime 

dedicação exclusiva; escolas comunitárias (feitas e conservadas pela própria 

comunidade); escola em horário comercial com atividades durante todo o dia; 

alimentação diversificada, saudável e agroecológica; investimento em 

atividades culturais, sociais e no ensino técnico. 

- 10% do PIB para Educação Pública Municipal já! Por mais investimentos no 

orçamento municipal da Educação a fim de garantir as mudanças necessárias; 

 

3. TRABALHO E ECONOMIA 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é o primeiro elemento que um programa municipal 

deve enfrentar. Sobre ela, queremos afirmar que não somos contra a responsabilidade com o 

dinheiro público, pelo contrário, defendemos todo rigor com a coisa pública. No entanto, somos 

contra essa lei, promulgada na gestão de Fernando Henrique Cardoso, que vem sendo usada 

apenas para limitar os gastos sociais e os salários dos servidores. A ela contrapomos a 

necessidade da responsabilidade social e a redução substancial e imediata da parcela da renda 

nacional que fica com os banqueiros através do pagamento da dívida pública, recursos que 

deverão ser revertidos para investimentos sociais e na elevação dos salários dos trabalhadores 

e trabalhadoras. Defendemos a imediata valorização do serviço público e dos servidores 

públicos, com salários compatíveis com sua importância para o país. Assim, propomos: 

- Nos primeiros 120 dias de governo, realizaremos uma rigorosa auditoria na 

PMGV. Serão adotadas todas as medidas necessárias para garantir a saúde 

financeira, controle e gestão mais eficazes e transparentes. 

- Transparência  total dos contratos com empresas, coma mais ampla publicidade 

de seus conteúdos no site da PMGV. 

- Redução imediata e substancial dos cargos comissionados e dos privilégios. 

Estabelecimento dos salários dos cargos de gestão no nível dos salários da 



 

função de origem ou da média dos funcionários municipais com mesma função, 

sem nenhum privilégio.  

- Cobrança dos grandes devedores de IPTU, ÁGUA e ISS. 

- Taxação progressiva para que os que têm mais contribuam mais com a cidade, 

no que tange aos impostos municipais;  

- Investimento no social como forma de incrementar a receita do município: 

incentivar a criação de cooperativas de trabalhadores e trabalhadoras, economia 

solidária, feiras de agricultura familiar etc.   

- Incentivar a indústria da cultura e do entretenimento, potencializando a rede 

hoteleira e a gastronômica; 

-  Incentivar os microempreendedores, microempresas e pequenas empresas com 

extinção de impostos municipais;  

- Aumento das taxas e impostos de grandes empresários e multimilionários; 

- Criação do Imposto Vale para que a empresa pague por todo o minério que passa 

e polui a nossa cidade; 

- Obrigar a Fundação Renova a financiar grandes obras e políticas públicas da 

cidade: Estação de Tratamento de Esgoto, Estação de Tratamento de Água, 

Municipalização do Transporte Público, Construção ou revitalização das 

escolas, creches e entre outros; 

- Medidas de formalização da economia informal; 

- Fortalecer e otimizar o SEMOV no sentido de ampliar seus serviços e 

multiplicar ações; 

- Reduzir as licitações, trâmites burocráticos e processos longos de contratação; 

- Criar Incubadoras de Cooperativas Municipais em parceria com as  Instituições 

de Ensino Superior do município, para incentivar o surgimento e a manutenção 

de cooperativas (de trabalho, de produção, de comercialização, etc.) que 

proporcionem meios de subsistência e renda para trabalhadoras e trabalhadores 

desempregados e que sejam  capazes de estimular a prática da autogestão e o 

trabalho coletivo e colaborativo, em detrimento de ações isoladas e 

individualista (a falta de regulação e fiscalização das cooperativas por parte do 

poder público permitiu o surgimento de “falsas cooperativas”, que se utilizam 

desta forma de organização e gestão da força de trabalho para otimizar seus 

ganhos através da precarização das condições de trabalho); 



 

- Agenciar estratégias de economia solidária (tais como o microcrédito as 

cooperativas de consumo, os bancos populares e as moedas sociais) e fortalecer 

os programas de garantia de renda mínima, visando uma política emancipatória 

para as camadas de baixa renda, garantindo seu acesso a bens de consumo sem 

submissão ao mercado financeiro; 

- Incentivar as pequenas e médias empresas, especialmente, os comércios de 

bairro, priorizando investir na infraestrutura e mobiliário urbano de qualidade 

(em especial, iluminação e banheiros públicos) em  torno dos polos 

gastronômicos, centros de comércio popular e espaços públicos de cada região 

administrativa, articular a integração ao sistema de transporte público, garantir 

segurança, e promover a fiscalização e orientação sobre a logística atrelada ao 

comércio (horários e locais de carga e descarga); 

- Implantar projetos de qualificação e de requalificação profissional, em parceria 

com as instituições de ensino; 

- Promover políticas de ações afirmativas no mundo do trabalho, para afirmar o 

protagonismo destes setores sociais, levando em consideração sua  experiência 

histórica, suas demandas e necessidades específicas. 

- Utilizar no Programa Nacional de Alimentação Escolar 100% de produtos 

advindos da agricultura familiar e, se possível, agroecológica; 

- Criar uma Assessoria Técnica própria da Prefeitura para auxiliar os pequenos 

produtores e aumentarem seus ganhos; 

- Criar o programa Transcidadania com o intuito de gerar formação, educação de 

qualidade e capacitação para pessoas trans em situação de vulnerabilidade 

social; 

- Criar o Banco de Desenvolvimento de Governador Valadares para ajudar 

microempreendedores, micro e pequenas empresas, pequenos produtores rurais 

e startups. 

 

4. SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE 

Diante desse contexto de pandemia pelo novo coronavírus nunca foi tão evidente a 

importância do Sistema Único de Saúde (SUS), e a defesa e garantia de uma saúde pública de 

qualidade, integral, gratuita e universal. A saúde pública de Governador Valadares é 



 

extremamente preocupante, em que encontramos o seguinte cenário: falta e alta rotatividade de 

profissionais da saúde; Estratégia de Saúde da Família (ESFs) e Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) com problemas de infraestrutura; profissionais mal remunerados e sem as condições 

de trabalho necessárias; desmonte e alienação do Conselho Municipal de Saúde e das 

associações de bairro;  falta de fortalecimento das ações de promoção e prevenção a saúde na 

atenção básica; pouca estruturação e investimento na atenção secundária para atender as 

demandas especializadas; instabilidade administrativa; falta de cobertura do SUS nas áreas 

rurais e nos distritos do município; sucateamento do centro de controle de zoonoses; 

prevalência de doenças infectocontagiosas, como leishmaniose visceral e esporotricose; falta 

de medicamentos básicos para a população; alta demanda e número de casos de judicialização 

de medicamentos e outras tecnologias em saúde; falta de um programa para cuidados e 

promoção à saúde da população LGBTQIA+; falta de um programa para cuidados e promoção 

da saúde da mulher, em suas diversas vulnerabilidades e momentos individuais.; 

superlotamento e falta de infraestrutura, equipamentos e insumos no Hospital Municipal de 

Governador Valadares; necessidade de política municipal para a saúde mental; falta de ações 

para a promoção e cuidados da saúde bucal, e vários outros problemas que comprometem os 

cuidados em saúde da população, principalmente para a população trabalhadora, pobre e 

periférica, que dependem exclusivamente do SUS.  

Por assistimos cotidianamente a saúde municipal ser precarizada por meio de 

privatizações e falta de investimentos públicos, defendemos: 

- Fortalecimento da saúde pública, universal e de qualidade, com controle social; 

- Reestruturação e incentivo da participação popular através do fortalecimento do 

Conselho Municipal de Saúde e das associações de bairros do município;  

- Aumentar a captação de recursos federais e estaduais para a saúde do município;  

- Contratação imediata de profissionais da saúde por meio de concurso público 

tais como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, odontologistas, técnicos de enfermagem. técnicos de saúde 

bucal e entre outros; 

- Estabilidade administrativa, em que priorize a competência técnica e de 

experiência para os cargos de chefia, pelo fim da politicagem de cargos 

públicos; 



 

- Ampliação do Programa de Saúde da Família para todo o município, com foco 

no atendimento básico e preventivo, e expansão da cobertura do SUS nas áreas 

rurais e distritos do município;  

- Construção de novas Estratégia Saúde da Família (ESFs) e ampliação do horário 

de atendimento das unidades estrategicamente nas já existentes (07h às 20 

horas);   

- Captação de recursos e fiscalização das obras do Hospital Regional para 

imediato funcionamento; 

- Fortalecimento e ampliação da atenção secundária à saúde (atendimento e 

consultas com especialistas), melhorando o acolhimento das necessidades 

epidemiológicas da população; 

- Instituir a Comissão de Farmácia Terapêutica (CFT) do município e elaborar a 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) com base nas 

necessidades da população visando ampliar a lista de medicamentos disponíveis 

e facilitar seu acesso, garantindo assim o abastecimento de medicamentos em 

todas as unidades de saúde, provendo maior dotação orçamentária para a 

assistência farmacêutica de Valadares;  

- Investir e reestruturar as ações de assistência farmacêutica no município para 

que além da garantia do acesso aos medicamentos,  seja assegurado um uso 

efetivo e seguro desses medicamentos pela comunidade e usuários do SUS, por 

meio do cuidado farmacêutico; 

- Revisar e implementar novos processos para a aquisição e oferta dos 

medicamentos de alto custo, evitando a judicialização excessiva;  

- Ampliação da rede de Saúde Mental com a construção de mais um CAPS III no 

município, e implantação do consultório de rua com ampliação da equipe 

multidisciplinar; 

- Reestruturação e ampliação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) 

para auxiliar as equipes das Estratégias de Saúde da Família;   

- Implementação, ampliação e fortalecimento do acesso e oferta as prática 

integrativas e complementares em saúde (PICs) 

- Obrigar a Fundação Renova a entregar as obras da ETA e da ETE; 

- Fortalecer e ampliar os programas de residências médicas e multidisciplinares 

na atenção básica à saúde; 



 

- Reforma e conservação da Policlínica, Hospital Municipal, das UBSs e UPA 

com recursos da Fundação Renova; 

- Implementar políticas efetivas para o controle da pandemia pelo novo 

coronavírus na cidade, seguindo todas as regras e normas da OMS e da ciência. 

Assim como para ações de cuidados em saúde para a população; 

- Criação e implementação de um programa para cuidados e promoção à saúde 

da população LGBTQIA+; 

- Criação e implementação de programa amplo para cuidados e promoção da 

saúde da mulher, em suas diversas vulnerabilidades e momentos individuais, 

como garantir o direito do/da gestante de ter um/uma acompanhante durante o 

processo de parto. Assim como a liberdade em relação ao seu corpo e garantia 

de métodos contraceptivos; 

- Ampliação e fortalecimento do programa e ações para a saúde bucal nas ESFs 

e nas escolas; 

- Investimento, reforma e reestruturação do Centro de Controle de Zoonoses de 

Governador Valadares; 

- Ampliação e investimento nas ações de saúde para a população indígena, a partir 

de uma construção descentralizada, contra colonizadora e participativa que 

respeitem os nossos povos originários; 

- Investimento e oferta de capacitação continuada para os profissionais de saúde, 

em que se trabalhe a humanização, o atendimento/acolhimento em defesa e 

respeito da diversidade e pluralidade dos/das cidadãs. 

 

5. SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 

Governador Valadares é uma das cidades com maior índice de violência contra jovens 

negros que vivem nas periferias da cidade e do campo. Para acabar com esse genocídio, é 

preciso investir em políticas públicas de respeito aos direitos humanos com acesso à educação, 

saúde, esporte, cultura e lazer. Além da capacitação e oportunidade de empregos. Propomos: 

- Integração da rede de segurança pública no município; 



 

- Mudar  o enfoque da política de segurança e combater o problema pela 

raiz, buscando dar oportunidades de progresso social e cultural aos 

jovens, com prioridade aos jovens da periferia;  

- Utilização de terrenos ociosos da prefeitura para construir novos centros 

de formação e cultura nas regiões mais afastadas e carentes; 

- Garantir ações no planejamento e uso do solo que evitem a segregação 

espacial e social; 

- Desenvolver e implantar serviços nos aglomerados urbanos e no campo, 

garantindo assim os direitos básicos à população;  

- Aplicar as diretrizes (regras, orientações) do Plano Municipal de 

Direitos Humanos; 

- Criação das Unidades de Proteção Social (UPS) com recursos da Vale e 

da Fundação Renova. As Unidades de Proteção Social (UPS) são uma 

política pública avançada em prol ao desenvolvimento da cidade. Elas 

utilizam ferramentas que envolvem a educação, saúde, cultura, esporte, 

lazer, empoderamento feminino e LGBTQIA+ e geração de emprego. 

As UPS são a transformação de áreas, normalmente, esquecidas pelo 

poder público. Todas essas áreas com as UPS receberão escola, creche, 

unidades de saúde, centro cultural, centro poliesportivo, praças, parques, 

escola técnica, incubadoras de novos empreendimentos e a Guarda 

Municipal Feminista. A Guarda Municipal Feminista será composta por 

mulheres (cis e trans) da própria comunidade que terão poder para 

prevenir e reprimir crimes de violência contra mulheres, LGBTQIA+ e 

racismo. A Guarda também será responsável por oferecer cursos, 

palestras, formações sobre esses assuntos para toda a comunidade. 

 

6. TRANSPORTE E MOBILIDADE  

A cidade de Governador Valadares sofre com sérios problemas de mobilidade, 

seguindo os piores exemplos dos municípios brasileiros, impedindo que a população usufrua 

dos importantes equipamentos urbanos que a cidade oferece, como as escolas, centros 

comerciais, áreas de lazer e os centros de saúde. O Bloco de Esquerda Socialista avalia que 

devido a essa falta de mobilidade as pessoas não conseguem ter acesso aos seus direitos básicos 



 

e fazendo com que se recorra a um modelo de mobilidade urbana focado na solução individual, 

carros e motos. Isto faz com que nossa cidade tenha um trânsito lento e congestionado, que 

gera uma enorme poluição e faz com que a população perca precioso tempo, fora os riscos que 

um trânsito congestionado traz a vida da população. 

O modelo de cidade que temos é uma herança que vem sendo implantada a décadas que 

prioriza o transporte individual em degradação ao transporte público. A maioria da população 

acaba por ter que usar um sistema de transporte público caro e ruim. Somos reféns do 

monopólio da empresa Valadarense/MOBI de Transporte Urbano. Todos os ônibus urbanos 

deveriam estar equipados com sistema de ar condicionado! É importante também frisar que 

mobilidade urbana se refere a todas as condições de movimentação da população além de ser 

uma cidade totalmente despreparada para atender as necessidades que pessoas com dificuldade 

de locomoção, como cadeirantes e pessoas com deficiência visual, com calçadas estreitas e sem 

a sinalização adequada. 

Para contornar essa situação desastrosa propomos: 

- Operação, gestão e financiamento direto do Transporte Público Municipal, 

colocando os ônibus da cidade a serviço da população e não do lucro e 

monopólio da empresa Valadarense. Que o transporte público urbano seja 

gerido pela PMGV; 

- Desenvolver estudos para a utilização da malha ferroviária da cidade para a 

implantação de um sistema de transporte ferroviário público no perímetro 

urbano da cidade; 

- Desenvolver todas a ações necessárias para a implantação da Tarifa Zero no 

Transporte Público criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana; 

- Ampliação em 50% da malha de ciclovias de modo a incentivar o uso desse 

meio de transporte saudável e não poluente, e a construção de bicicletários pelas 

ruas do centro da cidade; 

- Adequação e fiscalização das calçadas da cidade a fim de permitir o trânsito de 

pedestres de maneira adequada; 

- Educação para o trânsito a fim de melhorar a qualidade dos  condutores; 

- Desenvolver estudos para o uso de asfaltos permeáveis, a fim de evitar a radical 

impermeabilização do solo; 



 

- Ampliar a equipe de Agentes de trânsito, ampliando o número, funções e 

responsabilidades; 

- Auditar os contratos e procedimentos operacionais de concessionárias, 

prestadoras ou fornecedoras de bens e serviços relacionados à mobilidade 

urbana que apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das condições 

de legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico-financeiro, 

eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes desses contratos, 

em acordo com a Lei Federal 8.987/95; 

- Criação de um sistema eficiente de linha exclusiva para ônibus que não 

prejudique o comércio da cidade; 

- Criação do passe livre estudantil para estudantes da rede pública e bolsistas da 

rede particular; 

- Reforma da estação rodoviária de Governador Valadares com recursos da 

Fundação Renova; 

- Manutenção constante nos ônibus, principalmente nos adaptados e nas rampas; 

- Melhoria no transporte para os distritos; 

- Recapeamento eliminação dos buracos nas ruas; 

- Manutenção constante nas estradas dos distritos; 

- Garantir acessibilidade e mobilidade das pessoas com deficiência. 

 

 7. ASSISTÊNCIA SOCIAL   

  O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é claro em afirmar que as políticas de 

proteção social básica, de média e alta complexidade devem ser asseguradas pelo Estado e 

operacionalizadas por instituições públicas. A assistência social é uma política não 

contributiva, de caráter universal, um direito do cidadão e um dever do Estado. Não deve ser 

confundida, portanto, com assistencialismo, troca de favores e distribuição de migalhas. Pela 

efetivação do SUAS, propomos:  

- Incentivar parcerias com a sociedade civil e as entidades socioassistenciais 

privadas que prestam serviços de assistenciais;  

- Pela ampliação de CRAS e CREAS, territorializados e mais próximos aos 

bairros e regiões periféricas;  



 

- Desenvolvimento de políticas públicas contra todos os tipos de discriminação, 

seja de gênero, etnia, credo, orientação sexual e a pessoas com deficiência, com 

abordagens multisetoriais e realização de campanhas informativas e atividades 

culturais; 

- Ampliação da política de atendimento à criança e adolescente com a criação de 

núcleos sócio educativos em todas as regiões;  

- Ampliação do combate à violência contra a mulher com delegacias da mulher e 

centros de referência da mulher regionalizadas;  

- Política de atendimento à população adulta de rua, com a criação da Casa de 

Convivência e da equipe de Atendimento Social de Rua, bem como programas 

para reinserir essa população nas atividades produtivas; 

- Construção de um espaço de atendimento à população em situação de rua com 

moradia, alimentação, capacitação e atendimento psicológico; 

- Ampliar o atendimento ao idoso com a criação de centros de convivência de 

idosos nos bairros, implantação e formação de equipe de cuidadores; 

- Mais Casas Abrigo para acolhimento e atendimento às mulheres em situação de 

risco;  

- Realizar diagnóstico municipal sobre a situação de adolescentes que estão  em 

conflito com a Lei e implantar núcleos de medidas sócio educativas públicos 

descentralizados;  

- Formação continuada para todos os profissionais da Assistência Social e para 

os conselheiros tutelares. 

- A implementação de um programa de alimentação popular, com restaurantes e 

venda de cestas básicas para famílias cadastradas. 

 

8. MEIO AMBIENTE E RIO DOCE 

Ao contrário de que normalmente se propaga, o problema ambiental não é uma questão 

que unifica toda a sociedade. Os desastres ambientais desalojam os pobres e ameaçam suas 

vidas. Em busca do “crescimento a todo custo” o capitalismo destrói os recursos naturais dos 

quais dependem trabalhadores/trabalhadoras, camponeses/camponesas e comunidades 

tradicionais. Acreditamos que a vida humana não está separada da vida ambiental. Tudo está 

interligado! 



 

A barragem de rejeito de minério rompida pela Samarco em Mariana, no dia 5 de 

novembro de 2015, atingiu diretamente o município de Governador Valadares comprometendo 

até hoje, a saúde, os modos de vida, os trabalho, a pesca, o comércio local, a agricultura e a 

vida das comunidades ribeirinhas e a população em geral. O crime da Samarco, Vale e BHP 

ainda continua impune. 

O capitalismo propõe políticas fictícias e superficiais. A responsabilidade individual 

em economizar água, separar o lixo, andar de bicicleta é um belo exemplo do que significa 

“enxugar gelo”. Pois uma economia orientada pelo lucro e incentivadora do consumismo; uma 

agricultura de grandes extensões, com alterações genéticas, uso indiscriminado de pesticidas, 

que tentam manipular totalmente a natureza e o homem; a mercantilização dos bens naturais 

como água e o uso de patentes para substâncias naturais, são os responsáveis pela destruição 

dos meios de vida dos seres terrestres. 

Uma alternativa para a questão ambiental só é possível através uma política orientada 

para o conjunto da sociedade, e apenas as e os trabalhadores  são que podem defender essa 

política global, pois são eles a negação do sistema capitalista, são os que mais sofrem com as 

mudanças ambientais e os que juntos tem o poder de superá-lo, e de construir uma sociedade 

socialista, com economia democraticamente planejada, orientada pelo interesse coletivo. 

Propomos: 

- Finalização da construção da Estação de Tratamento de Esgoto e da nova 

captação de água na cidade; 

- Exigir da Fundação Renova a real recuperação do rio doce, das matas ciliares, 

das nascentes e o reflorestamento do Pico da Ibituruna; 

- Sistematização de um programa de castração de animais de rua; 

- Identificação e imunização de animais de rua e abandonados; 

- Criação de sanções para pessoas que abandonam ou maltratam animais 

domésticos; 

- Criação de uma empresa estatal para reciclagem e transformação de lixo 

orgânico e não-orgânico com 100% dos resíduos reciclados; 

- Incentivo à agricultura familiar e à criação do Programa de Hortas Urbanas; 

- Plantio de árvores frutíferas na beira do rio Doce e revisão da lei de plantio de 

árvores;    

- Criação de um Plano de Recuperação do Rio Doce;   



 

- Criação do aterro sanitário municipal. Chega de enviar nosso lixo para Ipatinga! 

Pagamos caro por isso; 

- Criar uma usina de compostagem em Valadares para transformar o lixo úmido 

em adubo; 

- Combater a sistemática apropriação da água pelo capital por meio da 

privatização de fontes; 

- Elaboração do Plano de Manejo das APAS; 

- Elaboração de um plano de educação ambiental ecossocialista; 

- Revisão da lei de zoneamento urbano; 

- Medidas que barrem a especulação imobiliária e incentivo às moradias 

populares e sustentáveis; 

- Apoio às associações de catadores de materiais recicláveis e regularização dos 

profissionais catadores avulsos; 

- Instituir um Plano Municipal de Justiça Socioambiental, garantindo a 

participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o 

processo de elaboração e implantação; 

- Combater as indústrias poluidoras e desmatadoras em geral, estabelecendo 

critérios rígidos de fiscalização e monitoramento dos impactos gerados por 

grandes empreendimentos poluidores; 

- Implementar uma política de incentivo fiscal aos imóveis privados que  

implementarem construções ecológicas (reaproveitamento de água, telhados 

verdes, energia fotovoltaica e muros vivos, etc.); 

- Ampliar a rede de Unidades de Conservação do município de forma integrada 

com a criação de parques urbanos; 

- Instituir um Plano Municipal de Recursos Hídricos, garantindo a participação 

ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de 

elaboração e implantação; 

- Fomentar a implantação de indústrias de reciclagem e reaproveitamento de 

resíduos na cidade, integrando-as às cooperativas de catadores e à Empresa 

Pública de Saneamento Ambiental, mediante incentivos fiscais, parcerias e 

convênios; 

- Instituir um Plano Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais 

garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo 

de todo o processo de elaboração e implantação; 



 

- Transformação de todo o Pico da Ibituruna em parque para que ele tenha toda a 

proteção ambiental necessária para a conservação da fauna e flora; 

- Desmatamento Zero! Acabar com o corte indiscriminado de árvores na cidade; 

- Fim do uso de agrotóxicos e venenos pela Prefeitura de Governador Valadares; 

- Criar a GV Energia Solar: empresa estatal de energia fotovoltaica para que todas 

as residências, empresas, comércios, propriedades rurais do município possam 

utilizar essa forma renovável de energia; 

- Criar uma política pública para agricultura urbana em diversas frentes, desde do 

plantio em loteamentos e terrenos subutilizados a criação e fortalecimento das 

feiras. 

 

9. MORADIA POPULAR E REFORMA URBANA 

Uma das principais lutas dos movimentos populares em todo o país é por uma moradia 

digna para todos os brasileiros. Aqui em Valadares não é diferente. É preciso que todos tenham 

uma casa para morar. 

Além disso, a cidade também precisa pertencer a todos/todas/todes, independente da 

classe social. Por isso, é preciso pensar em uma reforma urbana completa que garanta o direito 

à cidade. Propomos: 

- Assegurar a participação popular no planejamento e execução do 

desenvolvimento urbano, a partir da obrigatoriedade de mecanismos de controle 

social, especialmente sobre o orçamento da cidade;  

- Urbanizar e regularizar as comunidades em toda cidade, sem o deslocamento 

forçado das populações que ali moram e trabalham, preservando sua identidade 

geográfica, seus laços territoriais e círculo social; 

- Aplicar os instrumentos de desenvolvimento urbana previsto na Constituição 

Federal e no Estatuto das Cidades, como o IPTU progressivo no tempo, o 

parcelamento compulsório de imóveis que não cumprem sua função social, a 

implantação e efetivação das Zonas Especiais de Interesse Social que garantem 

moradia digna no planejamento urbano, a obrigatoriedade de estudos de impacto 

urbanístico para grandes obras, efetivar o direito de preempção para que o poder 



 

público tenha preferência na aquisição de áreas urbanas de interesse social, fazer 

cumprir o direito do usucapião especial de imóvel urbano e coletivo;  

- Criar a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano; 

- Criar o Instituto Público Municipal de Planejamento Urbano, com servidores 

concursados, estatutários e com plano de carreira; 

- Zerar o déficit habitacional em Governador Valadares, associando o programa 

federal Minha Casa Minha Vida, programa estadual, os financiamentos 

imobiliários dos Bancos Públicos à uma política municipal de desapropriações, 

possibilitando assim uma melhor localização urbana (próximo ao centro da 

cidade) das moradias populares; 

- Criar a Lei Municipal da Casa Vazia, que estabelece que imóveis e lotes 

desocupados por mais de dois anos, comprovadamente a serviço da 

especulação, com dívidas com o poder público devem ser desapropriados a fim 

de transformá-los em moradia popular; 

- Requisitar da Secretaria de Patrimônio da União toda área urbana ferroviária, 

aproveitando a área para implantar transporte urbano, reutilizando os imóveis 

ferroviários, ocupando áreas ociosas e usando a área ferroviária como eixo de 

integração e articulação urbana; 

- Criar o Plano Municipal Contra Enchentes para poder desobstruir os bueiros, 

bocas de lobo de toda a cidade, criar um sistema eficiente de drenagem de água 

de chuva e outro para diminuir os impactos das cheias do rio Doce na cidade; 

- Criação de pequenos grupos de trabalho técnico para a realização de reparos, 

tapa buraco, pequenas obras que a população necessitar por meio de telefone e 

Whatsapp para agilizar os serviços em toda a área urbana e rural; 

- Garantir a limpeza e a urbanização da cidade, com acessibilidade para pessoas 

com deficiência, idosos e crianças; 

- Incentivar o aluguel social e a construção de casas por meio de programas de 

habitação e de créditos a baixos juros. 

 

10. POLÍTICA CULTURAL, DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO POPULAR   

Nos últimos anos, o governo municipal não foi capaz de promover um ciclo de explosão 

criativa da Cultura local. Uma das razões para tanto é a financeirização da Cultura a nível 



 

nacional e que acaba se reproduzindo a nível municipal, que transformou departamentos de 

marketing de grandes empresas em órgãos decisórios das políticas públicas de Cultura, assim 

como a ausência de investimentos em formação de agente culturais e artísticos.  

Diante  disso, acreditamos que é prioritário assegurar a construção de uma rede pública 

de Cultura que conte com o planejamento, incentivo e investimento do governo em todas as 

áreas culturais. Também é notória que um governo comprometido com o povo trabalhador deve 

garantir um financiamento público adequado para a ampliação e qualificação das produções 

culturais, bem como a sua distribuição regional equitativa, combatendo a financeirização atual 

da Cultura. Por fim, é preciso promover a pluralidade, a multiculturalidade e o potencial 

transformador e independente da arte e da cultuta. Neste sentido propomos: 

- Incluir  e aplicar nas atividades permanentes da rede de ensino infantil e 

fundamental atividades culturais; 

- Incentivar e fortalecer a participação da comunidade nas atividades culturais; 

- Criar Festivais Municipais de Teatro, incentivar festivais musicais,  literários e 

quaisquer outros relativos a difusão cultural; 

- Incentivar a realização de shows e apresentações artísticas na cidade, incluindo 

Governador Valadares no Eixo cultural Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Zona 

da Mata e Vale do Aço; 

- Identificar áreas municipais nos bairros capazes de abrigar a construção de 

Teatros de Arenas; 

- Criar centros de cultura nas escola de tempo integral; 

- Divulgar cotidianamente as atividades culturais na emissora de rádio do 

município e no portal da internet; 

- Ampliar o horário e os dias de atendimento da biblioteca pública municipal e 

das bibliotecas ramais; 

- Remodelar e reestruturar o acervo da Biblioteca Municipal através de aquisição 

de novos livros, estabelecendo parcerias com as universidades do município; 

- Construir o Plano Municipal de Cultura, na Conferência Municipal de Cultura; 

- Reforma e conservação dos aparatos culturais e patrimônios; 

- Reforma do espaço do Teatro Atiaia como um centro de convenções culturais 

com teatro, cinema, galerias e espaço de convivência; 



 

- Transformar a área da Açucareira em uma verdadeira fábrica de cultura com 

ambientes para música, dança, exposição de artes plásticas, restaurantes, bares 

e outros; 

- Fomento a eventos nas periferias, distritos e zonas rurais; 

- Fomento a eventos que discutam a diversidade em todos os níveis; 

- Apoiar a criação de emissoras comunitárias de rádio, webrádio, TV e webtv; 

- Apoiar a realização de batalhas de MCs, Slam e outras formas de expressão da 

juventude valadarense; 

- Apoiar e descentralizar a Virada Cultural; 

- Criação do Museu da Memória na proximidade da “Praça da Mulher da Boca 

Aberta” para lembrar os horrores vividos na cidade e região durante a ditadura 

civil-militar de 1964; 

- Criação de uma empresa pública de comunicação na cidade com portal, jornal 

impresso, canal de TV, rádio e mídias sociais; 

- Priorizar o investimento de publicidade institucional em meios de comunicação 

comunitários, educativos e culturais; 

- Investir na criação de um sistema de marketing digital para a Prefeitura com 

redes sociais, canal no YouTube, realização de lives, podcasts e outros. 

 

11. DISTRITOS TAMBÉM SÃO GOVERNADOR VALADARES! 

Valadares é uma cidade que possui um grande território rural com micro e pequenas 

propriedades. O sumiço do aparato público nesses lugares é frequente. Por isso, é preciso 

pensar em políticas específicas para os que vivem nos distritos e zonas rurais da cidade. 

Propomos: 

- Utilizar 100% do PNAE na alimentação escolar, dos restaurantes populares e 

universitários; 

- Cuidado especial e manutenção periódica das estradas rurais; 

- Serviço regular de transporte entre os distritos e o centro urbano para garantir 

mobilidade das e dos moradores dos distritos; 



 

- Garantir a permanência dos estudantes nas escolas rurais com a estrutura 

necessária para o desenvolvimento das atividades das escolas municipais rurais 

de tempo integral; 

- Garantir transporte gratuito para os jovens e estudantes da área rural que 

estudam nas escolas e universidades do núcleo urbano; 

- Criação do cargo de servidor municipal Prefeito Distrital com o objetivo de ser 

canal de atenção diferenciada a cada distrito; 

- Garantir serviço gratuito de transporte de mercadorias do campo para a cidade 

e vice-versa promovido pelos próprios moradores (verduras, frutas, artesanato, 

insumos e derivados); 

- Reforçar o serviço de atenção à saúde aos moradores dos distritos; 

- Criar ESFs específica para os distritos; 

- Criar Assessoria Técnica própria da Prefeitura para auxiliar os pequenos 

produtores a aumentarem a renda e a produtividade; 

- Fomentar a agroecologia e utilizar os alimentos produzidos na cidade nos 

restaurantes populares, universitários, das escolas e creches.  

 

12. COMBATE AO RACISMO   

Neste momento de grande convulsão social, crise econômica e movimentações políticas 

populares, como não poderia deixar de ser, crescem as demonstrações de luta do povo negro, 

de sua organização e resistência. 

No Brasil, vemos diversos ataques oriundos de Bolsonaro, como cortes de orçamento e 

programas sociais, recortes na educação básica e universitária, contrarreforma agrária, e 

urbana, retirada do direito à demarcação de terras dos quilombolas e indígenas, políticas de 

redução da maioridade penal e de flexibilização da venda de armas. 

A luta contra o encarceramento em massa e contra o genocídio da juventude negra tem 

sido o maior dos enfrentamentos do movimento negro, que vem pautando a desmilitarização 

da polícia e cotidianamente denunciando as chacinas, assassinatos e violações de direitos. 

Propomos: 



 

- Criar o Conselho de Políticas para a Negritude com o objetivo de fomentar 

políticas públicas que deem dignidade ao povo negro valadarense; 

- Apoiar pautas importantes no nível nacional como a desmilitarização da Polícia 

Militar, a manutenção da atual maioridade penal, o fim da Lei de Drogas, a 

legalização das drogas e o fim do genocídio e encarceramento de pessoas negras 

no Brasil; 

- Transformar o dia 20 de novembro (Dia Nacional da Consciência Negra) em 

feriado municipal com eventos, palestras e seminários; 

- Combater a intolerância a religiões de matriz africana nos espaços urbanos e 

rurais, incluindo escolas; 

- Oferecer o ensino da história africana nas escolas da cidade; 

- Reconhecer as terras para remanescentes de quilombo, fazendo a  Reforma 

Agrária; 

- Criar canais de ouvidoria para denúncias de racismo em Valadares; 

- Priorizar as ações e políticas públicas do município para as periferias, área rural 

e distritos, a fim de prover a equidade social; 

- Disponibilizar verbas para as políticas de combate ao racismo e promoção da 

população negra. 

 

13. LGBTQIA+, GÊNERO E SEXUALIDADE 

A comunidade LGBTQIA+ é uma das que mais sofre discriminação no nosso país. 

Somos a nação que mais mata pessoas trans e travestis e, quando elas não morrem, vivem em 

condições desumanas, sem o mínimo de dignidade. Por isso, é necessário pensar em políticas 

específicas para essa população, especialmente para as que são abandonadas à própria sorte. 

Propomos: 

- Criação do programa Transcidadania para dar abrigo, alimento, capacitação, 

emprego e auxílio psicológico para pessoas LGBTQIA+ em situação de 

abandono social e violência; 

- Utilizar e facilitar o uso de nome social de pessoas trans em documentos, órgãos 

e instituições municipais; 



 

- Realização de cursos, seminários, palestras e aulas para toda a sociedade 

valadarense sobre a importância de se defender os direitos LGBTQIA+; 

- Implementar e incluir no Plano Municipal de Educação o debate e educação 

sobre gênero, sexualidade e LGBTIA+fobia;  

- Desenvolver um plano municipal que incentiva a contratação de pessoas trans a 

partir de benefícios fiscais;  

- Fomentar a formação de gestores das empresas, instituições e serviços com o 

objetivo de prevenção LGBTIA+fobia e respeito as diversidades;  

- Cobrar políticas de práticas de não discriminação no recrutamento e seleção de 

pessoas LGBTQIA+; 

- Realizar a Parada do Orgulho LGBTIQIA+ em Governador Valadares, 

tornando-se um evento anual e contínuo; 

- Criar canais e ouvidorias para denúncias das práticas de LGBTIA+fobia e 

quaisquer violências de gênero; 

- Criação e implementação de um programa para cuidados e promoção à saúde 

da população LGBTQIA+, como a viabilização do PrEP no município. 

 

14. FEMINISMO E DIREITOS DAS MULHERES   

 

 A luta das mulheres por direitos e equidade é uma luta necessária que vem combater 

esse sistema patriarcal e capitalista; Em uma sociedade em que as mulheres são protegidas, 

seus direitos são garantidos e livre de qualquer opressão de gênero, se torna um lugar melhor 

para todas e todos seres humanos. “Quando uma mulher avança, nenhum um homem 

retrocede”. Na análise das estatísticas e recortes sociais de gênero e classe, as mulheres negras 

que vivem nas periferias são as que mais sofrem com o machismo e misoginia da sociedade: 

fazem triplas/quadruplas jornadas de trabalho, não possuem direito ao lazer, cultura e de 

mobilidade, são os principais alvos da violência doméstica e do estado.  

Por isso, o Bloco decidiu fazer políticas públicas específicas para mulheres com o 

fomento ao feminismo! Propomos: 



 

- Investimentos nas políticas assistenciais contra a violência a mulher e 

campanhas de combate a violência, em todos os níveis de atuação pública: 

saúde, economia, educação, cultura e lazer, e entre outros;  

- Realizar mais investimentos em Centros de Atendimentos públicos para 

mulheres vítimas de violência, e por novos centros nas regiões periféricas do 

município, onde a violência se mostra mais alarmante;  

- Investimentos públicos em centros públicos de ressocialização de agressores, 

em que eles tenham acesso a grupos educativos a fim de garantir atendimento 

preventivo, já que a violência contra a mulher é cíclica; 

- Garantir nos centros um atendimento humanizado com profissionais 

especializados (com o enfoque em contratações de mulheres) com assistência 

total às vítimas de violência doméstica, física e psicológica, como assistência 

jurídica, médica, psicológica e mais o que a mulher necessite;  

- Gestão democrática, feminista e pública dos centros enfrentamento à violência 

contra a mulher; 

- Fomentar e investir em centros de capacitação, formação e de 

empreendedorismos/negócios desenvolvidos por mulheres, incentivando a 

autonomia financeira, assim como fomentar vagas de empregos para mulheres 

no município, principalmente para mulheres pretas, da periferias e mães solos;  

- Combater o assédio moral, sexual e toda forma de violência sexista nos espaços 

públicos e administrativos, escolas e nas ruas; 

- Iluminar ruas, terrenos baldios e demais locais urbanos e rurais. Melhorar a 

condição de vida para a mobilidade da mulher e prevenção a violências;  

- Garantir a segurança de mulheres nos transportes públicos, mais ônibus e em 

mais horários para não haver superlotação nos horários de pico, obrigar que os 

ônibus parem fora dos pontos depois das 22h garantindo a segurança das 

mulheres; 

- Garantir o acesso à saúde pública gratuita de qualidade, o acesso à informação 

e ao direito de decidir pelo seu plano de parto, efetivação da lei que garante a/o 

acompanhante durante o parto, e a presença de doulas se assim for sua vontade;  

- Combater a violência obstétrica, em defesa pelo parto humanizado! Pela 

regulamentação do trabalho das doulas e das autonomias das gestantes em seus 

cuidados e em seus planos de parto; 



 

- Garantir a liberdade e direito sobre seus corpos, garantindo uma assistência 

integral à saúde e escolha de seus métodos contraceptivos;  

- Criar mecanismos e instrumentos públicos para ouvir e sistematizar as 

demandas das mulheres em comunidades; 

- Realizar seminários, aulas, cursos, palestras nas comunidades urbanas, rurais e 

nos distritos para explicar a importância da luta, pauta feminista e dos direitos 

das mulheres;  

- Incluir e implementar no Plano de Educação Municipal a pauta sobre discussão 

de gênero, patriarcado e opressões/violências que as mulheres sofrem nessa 

sociedade, assim como uma educação/estratégias pedagógicas para o 

empoderamento das nossas meninas e adolescentes;   

- Ampliar a quantidade de creches municipais, aumentando o número de vagas 

com horários integrais, e em horários noturnos, principalmente nas periferias, 

na área rural e nos distritos;  

- Fortalecimento das ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulheres, 

garantindo uma representatividade verdadeira, com a participação de mulheres 

negras, transsexuais e indígenas. 

 

15. JUVENTUDE 

A Juventude nunca foi tratada como prioridade nos governos municipais em 

Governador Valadares. Isso tem que mudar! É preciso pensar em políticas públicas próprias 

para os jovens na área de cultura, lazer, esporte, geração de emprego e renda. Propomos: 

- Criação da Secretaria Municipal de Juventude; 

- Implantação do programa municipal de fortalecimento dos conselhos escolares 

e consolidação dos grêmios estudantis; 

- Abertura das escolas nos finais de semana para atividades culturais, 

extracurriculares, artísticas e outras demandadas pela comunidade escolar; 

- Parceria com outras secretarias e movimentos sociais para contratação de 

oficinas que enriqueçam a formação dos estudantes e auxilie na construção dos 

currículos; 



 

- Ampliação do programa de Educação de Jovens e Adultos; incentivando 

também iniciativas populares nesta direção; 

- Fomento e criação de escolas técnicas em bairros e distritos; 

- Criação de uma incubadora de novos empreendimentos digitais e sociais; 

- Fomento e criação de cursos pré-Enem populares para quem não pode pagar; 

- Pela rede de proteção às crianças e adolescentes e um trabalho conjunto entre 

saúde, educação e assistência social; 

- Pela aplicação real do uso do nome social na rede municipal de ensino, seja 

trabalhadora ou estudante: que todos os documentos relacionados a rede 

utilizem o nome social;  

- Revitalização e efetivação do Conselho Municipal da Juventude; 

- Incentivo aos grupos organizados de jovens, associações de juventude e ações 

promovidas por eles; 

- Incentivar a realização de eventos, atividades culturais, esportivas e de lazer; 

- Criar centros culturais, esportivos, praças e parques nos bairros e distritos; 

- Cobrar a efetivação da Lei de Aprendizagem nas empresas de Governador 

Valadares; 

- Garantir o passe livre estudantil para estudantes da rede pública e bolsistas da 

rede privada; 

- Garantir um processo democrático e participativo na eleição dos conselhos 

tutelares; 

- Lutar pela criação do restaurante popular no IFMG. 

 

16. ESPORTE E LAZER 

A necessidade de investir em atividades esportivas e físicas é cada vez mais real no 

mundo em que vivemos. Movimentar-se é cuidar da própria saúde física e mental. Por isso, 

políticas públicas de esporte e lazer são, na verdade, políticas públicas de saúde e devem ser 

tratadas como tal! Propomos: 

- Criação de equipamentos esportivos nos bairros da cidade; 

- Fomento a eventos de práticas esportivas gratuitas; 

- Criação de espaços de lazer em bairros periféricos, zona rural e distritos; 

- Apoio a eventos esportivos realizados por estudantes da rede pública; 



 

- Criação de uma competição esportiva para as universidades e institutos da 

cidade, sem a cobrança de preços absurdos; 

- Oferecer aulas gratuitas de esportes variados na Praça de Esportes e também 

nos centros poliesportivos que serão construídos nos bairros e distritos; 

- Realização de eventos em praças e parques sobre a importância do esporte e 

lazer para a saúde humana; 

- Transformar a parte superior do Pico da Ibituruna em uma estrutura de lazer 

para a população valadarense; 

- Revitalizar e desenvolver o Parque Municipal; 

- Apoiar eventos esportivos, como o voo livre, trilhas de bicicleta e moto, 

campeonato de futsal e futebol amador e estudantil, entre outros. 

 

17. PARTICIPAÇÃO POPULAR E MOVIMENTOS SOCIAIS   

A luta do Bloco de Esquerda é pelo Poder Popular! Por isso, é nossa prioridade que a 

decisão das ações da Prefeitura e do orçamento seja feita pela própria população, em um grande 

congresso, com delegados eleitos em assembleias por toda a cidade, a ser realizado no primeiro 

ano de gestão. Este congresso deverá reunir representantes da própria população mobilizada e 

especialistas para construir um plano para a cidade para os próximos 15 ou 20 anos. Colocar o 

conhecimento técnico, o planejamento e a mobilização social como guias da gestão. Os planos 

e prioridades aprovados serão encaminhados ao legislativo municipal, a quem será exigido o 

respeito às deliberações da população reunida em assembleias e no congresso.  

Além disso, também defendemos a criação de conselhos populares por cada área 

importante da administração pública (saúde, educação, infância, juventude, esporte e lazer, 

trabalho, transporte, moradia etc.) para discutir os planos da Prefeitura e as demandas 

específicas, sendo todas ações e políticas referendadas por toda a comunidade Valadarense. 

 

18. CONFIRMAÇÃO DO PLANO 

Com este plano, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) apresentam a Governador Valadares uma nova forma de sociedade em que o 

povo é quem tem o poder! Porque a Valadares é nossa! Porque a Valadares é dos e das 



 

trabalhadoras, das periferias, dos nossos povos indígenas, das mulheres e  de todas as pessoas 

LGBTQIA+! Chega da política coronelista que quer privilegiar os mesmos de sempre e oprimir 

a população valadarense.  

Ambos os partidos, na figura dos presidentes, assinam este programa civilizatório e 

garantem que lutarão por ele para que Valadares seja, verdadeiramente, DO POVO! 

 

_________________________________ 

Xabier Galarza - Presidente do PSOL/GV 

 

__________________________________ 

Jó Rodrigues - Presidente do PCB/GV 

 

 

 


