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DIRETÓRIO MUNICIPAL 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 



O Partido dos Trabalhadores em Campos dos Goytacazes apresenta, 

através deste plano de intenções para a cidade, suas propostas de ação. Ao 

longo de muitos anos, nossa cidade sofre com governos sem o real interesse na 

construção de uma cidade justa, solidária e fraterna para todos. Queremos uma 

cidade dos trabalhadores, onde os mais pobres e mais vulneráveis sejam 

incluídos no orçamento. Onde o lazer e a cultura tenham lugar, onde o povo não 

sofra com viagens longas e cansativas no destino casa-trabalho. Queremos uma 

cidade de bem viver, que lute contra todas as formas de opressão. Onde o 

trabalho do pequeno agricultor seja valorizado tal qual a produtividade dos 

empresários. O PT pretende combinar experiências positivas no Estado e no 

País, para que Campos seja um modelo de administração competente, íntegra 

e atuante em defesa da população. 

Disputaremos as eleições de 2020 com o objetivo que sempre disputamos os 

pleitos ao longo dos anos: melhorar a vida dos trabalhadores e das 

trabalhadoras! 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE 

 

Extensão Territorial: 4.031,91km².  

 

Número populacional: 463.545 pessoas 

 

PIB: 29.125.709,18mil 

 

PIB per capita: 67.445,76mil 

 

IDH: 0,752 (PNUD/2000) 

 



Distritos: 14 ( Campos, Dores de Macabu, Ibitioca, Morangaba*, Morro do Coco, 

Mussurepe, Santa Maria, Santo Amaro, Serrinha*, Tócos, Travessão, Vila Nova 

de Campos, Santo Eduardo, São Sebastião de Campos) 

 *os mais pobres 

 

Bairros: 106 

 

Orçamento Municipal Atual: 1 bilhão e 500 milhões 

 

 

PLANO DE INTENÇÕES  

DESENVOLVIMENTO  

 Criação do Fundo-Poupança, permanente, com os royalties e 

participações especiais, por Lei Municipal, encaminhada à Câmara de 

Vereadores. A Lei definirá os percentuais anuais que podem ser sacados 

pelo Executivo Municipal, para políticas públicas prioritária para a 

população, que terá oportunidade de se manifestar. A Lei prevê situações 

de emergência, em que poderá ser sacado um valor extra, mas que terá 

que ser reposto nos exercícios posteriores. No orçamento as rendas 

petrolíferas só aparecerão como Fundo e os valores que vão compor o 

Orçamento serão os dos saques anuais permitido pela Lei Municipal.  

 Implantação do Escritório Técnico da Prefeitura, para assistência gratuita 

à melhoria das habitações populares, de acordo com Lei Federal criada 

por Lula. A equipe técnica terá engenheiro, arquiteto e técnicos em 

edificação e outros, que forem necessários. Atuará no sentido de 

proporcionar as condições para que as moradias populares alcancem os 

requisitos de saneamento, higiene, segurança e convívio entre os 

ocupantes. 

 Criação do Programa de Segurança Alimentar e/ou do Cinturão Verde do 

município, com perspectiva de regionalização. Englobará os produtores 



familiares, camponeses, pequenos produtores rurais, assentados e não 

assentados. Prevê compras dos órgãos públicos, de acordo com a Lei 

(que estipula o mínimo; para além, a Prefeitura vai estar livre), junto aos 

produtores e um Programa de Apoio, de acordo com as propostas e os 

projetos dos produtores. Estes serão os protagonistas na construção do 

Programa, que definirá as áreas de atuação da Prefeitura, valores, etc.  

 Elaborar um Planejamento de 4 anos para a gestão, para poder dosar os 

gastos. Informatizar, integrar e uniformizar todas as secretarias, 

instâncias e órgãos da Prefeitura, para iniciar um Projeto de Integração 

da Administração, com bases comuns de informática (programas, 

aplicativos, bancos de dados, plataformas, etc.). Com isso, enxugar os 

quadros. Só admitir servidores por concurso, prevendo as exceções que 

estão na Lei. Mas, a dispensa de servidores deve seguir um calendário 

que integre dispensa e geração de emprego, pactuado com os 

representantes dos servidores. Mas, contratações ilegais têm que ser 

encerradas. Rever todos os contratos e o que puder substituir empresas 

por contratações diretas, em regime público de seleção, pode fazer, 

prevendo, no Planejamento dos 4 anos, extinguir todas as gorduras. 

 Recuperar a arrecadação própria: i) cobrar a dívida ativa; ii) informatizar 

e universalizar a base de contribuintes; iii) manter processo de atualização 

permanente da base de contribuintes; iii) implantar gradativamente o 

critério progressivo e social de cobrança de impostos e taxas municipais; 

pensar formas criativas, justas e sociais, de lidar com os impostos e taxas 

locais, com base no crescimentos da solidariedade, reciprocidade, 

equidade e progressividade. 

 Pensar a diversificação da economia com a sociedade, privilegiando a 

participação dos pequenos e familiares, a academia e os técnicos 

experientes, na perspectiva de valorização do resgate da cultura e da 

tradição produtiva (sempre dos produtores, dos autônomos – na 

agricultura, comércio e indústria-  pequenos e familiares); da integração, 

inclusão, associativismo e solidariedade; da integração territorial entre os 

municípios da região, produzindo encadeamentos, complementaridades 

e especializações, como, onde e no que couber. Pensar como se 

apropriar de parte da riqueza gerada e apropriada pelas atividades de 



Petróleo e Gás e do Porto do Açu, bem como da condição de ocupação e 

uso do território e do uso dos  demais recursos locais/regionais. 

 Na Política Urbana, priorizar Guarus, com seus 150 mil habitantes. O 

Planejamento de Guarus deverá contar com amplo protagonismo dos 

segmentos da sociedade local.  

 

EDUCAÇÃO  

Fundamental (pontualmente): 

 Regularização do quadro efetivo, dos enquadramentos no PCCS e do 

pagamento dos salários dos servidores em dia; 

 Ampliação do atendimento a demanda na educação infantil; 

 Melhoria nas condições das estruturas físicas das escolas;  

 Gestão democrática (eleição de diretores), organização de conselhos 

escolares e maior participação das comunidades escolares nas tomadas 

de decisão; 

 Escolas como pólo de articulação social com comunidade; 

 Ampliação das unidades com oferta de ensino em horário integral; 

 Projeto para escolas do campo; 

 Política de formação continuada e estímulo a especialização e pós-

graduação para servidores da educação; 

 Parceria institucional com o IFF, UENF e UFF para viabilizar políticas para 

educação. 

No caso do IFF também otimizar a captação de estudantes egressos da rede 

municipal para os cursos técnicos da instituição e promover a oferta de cursos 

FIC Revisitando o Programa de Governo da candidatura petista a Prefeitura em 

1996 – Professor Luciano D’Angelo – podemos identificar algumas propostas 

que permanecem atuais 25 anos depois, pois, infelizmente, tais demandas 

permanecem presentes no contexto da cidade: 

 Atendimento a demanda reprimida por educação infantil e creches; 

 Oferta de ensino técnico e voltado para qualificação profissional [hoje 

cursos FIC]; 



 “Valorização da escola”: entendida como viabilização de espaço físico 

adequado, em contraponto a realidade de precarização dos prédios onde 

funcionam a grande maioria das escolas da rede. 

Importante perceber que essas e outras mazelas da educação no que se refere 

à rede municipal permaneceram presentes por toda a primeira década desse 

século, período em que acompanhei de perto tal realidade como diretor do SEPE 

Campos. 

 Com relação a realidade dos (as) servidores (as) públicos (as) na 

educação, há uma série de questões / problemas referentes a situação 

funcional, cumprimento do PCCS e ao quadro de pessoal docente. O 

concurso público é uma necessidade. Em que pese a crise financeira do 

município, ele precisa acontecer. Houve centenas de aposentadorias de 

professoras que ingressaram antes de 1988 nos últimos anos. Isso 

coincidiu com a atual gestão e está sendo suprido com contratos 

temporários. Mas há centenas de vagas reais que precisam ser 

substituídas por concursados! 

 

 Sobre as “problemáticas” propostas para o debate, para preparar essa 

contribuição ouvi gestores e ex-gestores e servidoras – docentes e 

administrativo pedagógico – das escolas, além de pesquisadores sobre 

tais políticas na cidade. 

 

 

 

JUVENTUDE 

 

A Juventude é um tópico que poucos candidatos se preocupam em seus planos 

de governo. Sempre relegada a condição de coadjuvante em políticas públicas, 

nossos jovens - que representam boa parte da população economicamente ativa 

da cidade - ficam à míngua do poder público.  



O Partido dos Trabalhadores acredita nos jovens e na necessidade dessa 

parcela da população ser parte atuante na construção da cidade, diariamente. 

Por isso, nossa candidatura pauta 

 

 Criação imediata do Conselho Municipal de Juventude 

 CENSO Jovem, para mapear e ter clareza de dados para a construção de 

futuras políticas públicas 

 Criação da Secretaria Municipal de Juventude, especifica e fora do tema 

de esporte e lazer 

 

Especificando e criando órgãos, é possível realizar conceber políticas municipais 

que transpassem mandatos. Nosso objetivo não se relaciona apenas com o 

poder, mas com a continuidade de boas ações. E como pensar em juventude é 

pensar no futuro que queremos pra nossa cidade, é imprescindível destinar o 

acesso destes atores as instituições. São nossas propostas 

 

 Fortalecer e criar pré-vestibulares sociais, aproveitando os formandos e 

recém-formados de nossas universidades 

 Criação de bibliotecas públicas nos distritos 

 Regulamentação de rodas culturais e manifestações artísticas  

 Formulação de programas de estímulo à formação técnica e tecnológica  

 Criação da Semana da Juventude, reunindo em uma convenção 

empregadores, empresários ofertando vagas de emprego, convidando 

artistas locais para manifestações artísticas e culturais, além de palestras 

e workshops; 

 Fortalecimento do Fórum de Universidades da cidade 

 Aumento dos estágios administrativos da prefeitura 

SEGURIDADE SOCIAL  

A Assistência deve ter  prioridade em nosso governo com real investimento do 

orçamento. Nossa cidade possui aproximadamente 44 mil famílias em situação 



de extrema precariedade.  É preciso que possamos fazer valer o programa única 

de assistência social para o município com servidores concursados.  

 É preciso seguir as políticas públicas já estruturadas no Governo Lula e 

avançar no ataque a pobreza evitando o clientelismo histórico. 

 Criar programas para juventude, ausentes no município , trabalhando sob 

a ótica de uma proteção acolhedora  

 Evitar a burocratização das políticas de assistência. O acesso precisa ser 

universalizado. 

 Investir em formas humanizadas de tratamento aos usuários destas 

políticas como forma de respeito a população  

 Recuperar o Restaurante Popular. 

 Melhoria dos espaços de trabalho que servem aos beneficiários  

 Investimento em programas de transferência de renda para combate a 

conjuntura de desemprego e extrema pobreza. 

 Para atacar a questão precisamos investir em dois debates: raça e 

segurança nos bairros  

 

SAÚDE  

 

 Equipar os hospitais com instrumentos de trabalho.  Atendimento de 

qualidade que cubra a demanda da população. Investir nas redes UBS 

(com 71 unidades). 

Parceria com faculdade de Medicina e faculdades com curso de 

Enfermagem para criar equipes para atendimento de saúde preventiva 

nas UBS. 

 

 Reabrir as unidades de saúde da atenção primária e reaver suas equipes 

para os locais de origem; 

 

 Pensar e redimensionar as Unidades de Saúde dentro do território 

campista. 

 



 Fiscalizar as unidades funcionantes para verificar aquelas que estão com 

suas estruturas físicas inadequadas para atendimento. 

 

 Aumentar as equipes de Estratégia Saúde da Família para todo o território 

campista tal qual é a orientação do Ministério da Saúde. 

 

 Reorientar e ampliar o horário de atendimento de unidades posicionaras 

estrategicamente no território para que possa atender os trabalhadores 

com os profissionais da ESF (médico, enfermeiro e dentistas). 

 

 Buscar meios que otimizem a disponibilidade dos insumos para a 

assistência em saúde do cidadão 

 

 Rever a questão da contratação dos trabalhadores não concursados pois 

não possuem direitos trabalhistas 

 

 Fiscalizar o dimensionamento dos profissionais de saúde, afastamentos 

médicos do serviço público e retornar a atenção básica os desvios de 

função para atender a população. Se houver déficit, estimular concurso 

público para a manutenção dos serviços e não fragmentação das ações. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

O sistema municipal de transportes em Campos hoje clama por socorro. A 

tentativa de Rafael de reorganizar o transporte da cidade foi mal sucedida, e na 

sanha de cortar os benefícios populares em, supostamente, resolver o 

desequilíbrio financeiro, colocou o povo trabalhador pra gastar mais tempo e 

dinheiro em sua ida e volta do serviço. 

Para reorganizar os transportes, é preciso, primeiro: 

 

 Desfazer contratos com empresas que não oferecem serviços básicos. 

Exigir manutenção em dia e direitos garantidos aos trabalhadores das 

empresas e bilhetagem eletrônica  como o mínimo. 



 

 Reordenar consórcios das empresas para redistribuição das linhas ativas 

 Reorganização das linhas alimentadoras e destinamento de mais carros 

nos horários de pico 

 

 Criação de estrutura decente dos terminais de integração. 

 

Dando esse passo, é possível organizar as contas do município para realizarmos 

a maior revolução nos transportes que Campos já viu. 

 

 Criação da Empresa Pública de Transportes (EPT), com investimento 

mínimo de 13 carros 

 

 Estratégia prioritária de ligação entre as duas margens do Rio. 

Arrendamento e criação de novas linhas para atender (primeiramente) o 

distrito de Guarus  

 

 Transporte com TARIFA ZERO, subsidiada pela prefeitura.  

 

A longo prazo, a EPT e as empresas de ônibus e vans funcionarão em harmonia, 

com o objetivo de desafogar o Centro e otimizar a ida e a volta pra casa, além 

de proporcionar a possibilidade do usuário de fazer locomoção tranquila pela 

cidade. 

 

 Integração multimodal: criação de bicicletários públicos, investimento em 

criação de novos trajetos de ciclofaixas e expansão da malha cicloviária.  

 

 Programa de proteção ao ciclista e conscientização no trânsito. 

 

 Construção de ponte entre o Rio Paraíba do Sul EXCLUSIVA para 

pedestres e bicicletas, afim de melhorar a mobilidade urbana no centro da 

cidade 

 



 Construção de novos bicicletários nas margens esquerda e direita do Rio 

Paraíba do Sul 

 

TRABALHO E RENDA     

 

Uma realidade do munícipio de Campos dos Goytacazes, até então 

ignorada, veio à tona com a pandemia de Covid-19. 180 mil Campistas 

solicitaram o Auxílio Emergencial do Governo Federal. Tendo se em mente que 

a população da cidade é um pouco maior que 500 mil habitantes, nesse cenário, 

35% dos moradores estavam “esquecidos” antes do início do benefício, 

desempregados ou com renda vinda somente do trabalho informal. Além disso, 

um outro agravante atingiu a cidade: a perda  de 2500 empregos durante o 

período de isolamento social. Nos últimos dois meses, até foram criados novos 

postos de trabalho, mas ainda insuficientes para o “equilíbrio da balança”. 

 A pandemia só acelerou um cenário que o mundo já vinha vivenciando. 

Depois de sucessivas crises, que já deixaram mais de 1 bilhão de pessoas 

desempregadas (segundo a Organização Mundial do Trabalho), o Capital só 

intensificou medidas para aumentar o seu lucro, como a extensão da jornada de 

trabalho e o aumento da produtividade. No Brasil, as Reformas da Previdência e 

Trabalhista, aliadas com a criação da Carteira Verde-Amarela, são uns dos 

exemplos dessas novas faixas criadas para possibilitar a retomada de lucro para 

o Capital. 

 Entretanto, para o trabalhador, a precarização do trabalho e o desmonte 

do Estado só agravou a situação.  O retorno da empregabilidade e o aumento da 

qualidade de vida estão cada vez mais distantes. O INSS que, durante o Governo 

Lula e Dilma, recebia majoritariamente pessoas inseridas no mercado formal de 

trabalho a procura de benefícios em relação a saúde, hoje vê uma mudança no 

seu perfil de atendimento. O público que antes era “formal”, hoje já está em 

situação de desemprego ou no mercado informal, e vai ao Instituto em busca de 

benefícios sociais.  



Entretanto, além da demanda estar alta, também vemos um completo 

corte nas políticas socias por parte do Governo Federal, piorando a situação. Em 

Campos, o Governo Municipal não diverge muito de Brasília nesse quesito... 

Benefícios como a “Passagem de 1 real” e o “Restaurante Popular” foram 

destruídos pela atual administração. O Orçamento destinado a políticas sociais, 

que antes era de R$60 milhões, hoje é 80% menor, de apenas R$12 milhões.  

 A Saúde, mesmo recebendo 40% do orçamento municipal, é o serviço  

mais mal avaliado pela população. A sua precarização só se intensificou com a 

terceirização de boa parte dos seus funcionários. 

 O orçamento municipal é um dos impasses a serem resolvidos pela 

próxima administração. Temos um município com menos dinheiro, com uma 

população que continua crescendo. Para 2021, a estimava orçamentária é de R$ 

1,5 bi para uma folha de salários de R$ 1 bi. Nesse contexto, outro problema 

alarmante é o desequilíbrio do fundo previdenciário. 

 Nesse cenário, é possível estabelecer um corte da parcela social mais 

afetada: As mulheres negras, idosas, periféricas e evangélicas neopentecostais. 

São elas as que mais procuram o INSS em busca de benefícios sociais, as que 

mais utilizam a saúde precária do munícipio e as que, segundo o Instituto Vox 

Populi, foram determinantes para ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência da 

República. Novamente serão elas que determinaram o processo eleitoral, dessa 

vez, municipal. 

 No pós-pandemia, o Capital continuará querendo o lucro. Precisamos 

politizar essa discussão e mostrar a fragilidade social que tomou conta da cidade. 

Dificilmente sairemos dessa situação sem uma grande plenária popular. A 

questão social tem que estar na ordem de pauta! 

 Uma das principais medidas para retomar a empregabilidade é o retorno 

das obras públicas paradas. Além disso, é crucial que a reconstruamos a 

economia local, dos pequenos e médios empreendedores, que geram muito 

empregos, mas que são frágeis. 

 Só pra efeito de comparação: Segundo a Universidade Cândido Mendes, 

o Porto do Açu, que prometia gerar formalmente 40 mil empregos em São João 



da Barra, hoje só emprega 3 mil. Paralelamente, a nossa safra agrícola, mesmo 

que num estado de precário, emprega 5 mil pessoas. 

 Segundo o DIEESE, o salário mínimo ideal para manter uma família de 4 

pessoas no país seria de R$4600,00. Em Campos, o salário médio do setor 

público é de 3 mil reais e o do privado está entre 1,5 mil e 2 mil. Além disso, 

muitos moradores estão desempregados ou só vivem do trabalho informal.  O 

cenário atual só comprova a urgente necessidade de se criar uma Renda Básica 

Cidadã, um “Bolsa Família Campista”, aliado a uma moeda local, como a 

“Mumbuca”, de Maricá. Só com multiplicadores de renda para a cidade voltar ao 

dinamismo.  

 É essencial que se retome a valorização do salário do servidor público. 

Esse grupo, que são os que mais empregam as mulheres negras, idosas, 

periféricas e neopentecostais, estão há 5 anos sem receber o reajuste salarial. 

Além disso, constantemente estão sendo culpabilizados pela crise, por conta de 

supostos “privilégios”, mesmo que o salário médio da categoria em Campos seja 

de três mil reais ( o do setor privado está entre 1,5 mil e 2 mil reais). Um outro 

agravante para os servidores é a crise que na PreviCampos, sendo 

extremamente necessário o fortalecimento do nosso sistema previdenciário. 

 A saúde municipal carece de uma investigação. É crucial que iniciemos a 

“a abertura da caixa preta”, pois mesmo recebendo 40% do orçamento municipal, 

o serviço continua sendo mal avaliado. 

  Politicamente, carecemos de uma capilaridade com o público de baixa 

renda. É indispensável que nos aproximemos dessas pessoas, em especial os 

neopentecostais, mas sem a necessidade de um messianismo. Aliás, já temos 

um ganho: O fato da prefeita Odisseia ser professora, já nos dá uma capilaridade 

intrínseca com esse público. 

 Campos tem uma matriz histórica com o Governo Federal. Precisamos 

adquirir mais autonomia econômica e para isso, o diálogo com as universidades 

locais será de grande auxílio. A Construção conjunta de um pacto popular, a 

criação de um  “conselhão”, como nos governos Lula e Dilma será de suma 

importância para inibirmos o avanço do pacto conservador.  



ECONOMIA SOLIDÁRIA  

“Conforme descrito no 1º Plano Nacional de Economia Solidária (2015-2019), 

constitui-se forma de organização econômica que envolve produção, prestação 

de serviços, comercialização, finanças e consumo que se inspiram e se baseiam 

nos princípios do trabalho associado, na autogestão, na propriedade coletiva dos 

meios de produção, na cooperação e na solidariedade e, portanto, se apresenta 

como uma alternativa ao modo de produção capitalista que se tornou 

hegemônico. Por outro lado, é também um processo de afirmação do ser 

humano em sua integralidade que considera práticas e valores compartilhados 

que dão significado a existência de muitos grupos, comunidades e sujeitos em 

busca de reconhecimento, visibilidade social e política” 

 

Os desafios 

A economia solidária como uma possibilidade de superação ao modelo 

capitalista é chamada, no seu conjunto de trabalhadores e agentes públicos, a 

enfrentar desafios do momento e projetar uma sociedade justa e solidária em 

permanente transformação para o futuro. 

Indicamos como desafios para Campos dos Goytacazes: 

 Redefinir um discurso da escassez e exclusão econômica que acolhe a 

pobreza, a destruição da vida no planeta e conserva a dominação pelo 

trabalho assalariado por um discurso da bioeconomia que acolhe a todos, 

respeita o planeta e constrói o BEM VIVER;  

 iniciativas econômicas solidárias como estratégias de dinamização 

socioeconômica em processos de desenvolvimento local e territorial 

sustentável, na perspectiva de promover a coesão social, a preservação 

da diversidade cultural e do meio ambiente. 

 acesso ao conhecimento, com formação e assessoria técnica, ao crédito 

e ao mercado local e do entorno regional no ambiente público municipal 

e/ou pela integração de instituições educacionais, de pesquisa e 

Organizações Sociais(OS); 



 Ampliação do reconhecimento legal, instituindo o Conselho Municipal de 

Economia Solidária (Lei 8.717/2016), regulamentando os incentivos 

fiscais e tributários para essa nova ordem econômica, democratização do 

acesso aos recursos públicos sejam pelo Fundecam, editais públicos ou 

bancos comunitários, entre outros instrumentos legais para fortalecer 

essa política pública; 

 Acesso a programas e projetos que ampliem os processos de produção, 

logística solidária, comercialização solidária como por exemplo a criação 

de Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol);  

 Criar, co-criar um modelo de gestão compartilhada e intersetorial como 

estruturante de uma politica econômica popular e solidária que atende 

qualquer setor produtivo que optar pela autogestão como propõe a LOM, 

artigos 170, 171 e a Lei 8.717/2016, onde esta produção esteja ligada ao 

território de Campos dos Goytacazes, como por exemplo, pesca 

artesanal, cooperativas de reciclagem, cooperativas de costura, 

artesanato, redes quilombolas, agroecologia, arte e cultura, alimentação 

artesanal, entre tantas outras. 

 

 Instalação do Conselho Municipal de Economia solidária, conforme lei já 

vitoriosa do Movimento Popular de Economia Solidária; 

 Criar o Sistema de Identificação do trabalhador de economia solidária, de 

empreendimentos solidários e de consumidores e comércio justo (sem 

contratação de empresas que levam os dados ao final do contrato), 

estabelecendo um marco organizativo com dados concretos para gerar 

programas e projetos que de fato se estabeleça um desenvolvimento 

econômico local sustentável; 

 Instituir o Banco Comunitário com moeda social do Município de Campos 

dos Goytacazes, tendo como referência as experiências da Fundação 

Palmas. Profunda participação dos pagamentos de salários de servidores, 

bolsas família, bolsa de apoio de editais públicos, além da participação na 

gestão compartilhada do Banco; 

 Inaugurar o primeiro Centro Público de Economia Solidária, modelo já 

discutido no movimento popular, nos primeiros 6 meses, buscando ocupar 



prédios do governo do Estado e Federal que estão abandonados e bem 

localizados ou ainda consorciar com a iniciativa privada; 

 Reestruturação da Coleta Seletiva como fonte primária de riquezas para 

ampliar e fortalecer as cooperativas de catadores de materiais reciclável, 

criando, inclusive a moeda social para esse segmento; 

 

Promover a formação permanente para 3.000 trabalhadores de economia 

solidária nos próximos quatro anos; 

 Apoiar e fortalecer 1000 mil empreendimentos econômicos solidários 

(EES), dando um recorte para a questão mulheres e jovens, ampliando 

as condições de produção, comercialização e consumo, que respeitem 

parâmetros sustentáveis e solidários no primeiro ano de governo.  

 Organizar e apoiar ações que envolvem a participação de mulheres e 

jovens em empreendimentos solidários, com o acesso a educação 

solidária e qualificação profissionais de elevação de grau de escolaridade, 

 Fomento para criação de novas cooperativas e associações de catadores 

de material reciclado; 

 Redesenhar a cadeia produtiva da pesca artesanal a partir dos impactos 

do Porto do Açu e outros grandes investimentos que afetaram a pesca no 

município 

 Fomento para finanças solidárias em bancos comunitários, fundos 

solidários e cooperativas de crédito solidário, segundo plano de gestão 

compartilhada. 

 Criar Corredores protegidos de comercialização para a agricultura 

familiar e pesca artesanal em todo o território, especialmente para os 

distritos produtores; 

 Criar um Centro de microprocessamento de produtos da agricultura 

familiar e pesca artesanal, com tecnologias sociais e equipamentos de 

baixo custo, mas de alto impacto no processo de comercialização. 

 Fomentar a cadeia produtiva da criatividade, arte e confecção 

(artesanato, costura, design criativo, fibras e reaproveitamento de 

materiais reciclados); 



 Ampliar a visão de inclusão ao mundo do trabalho para as pessoa com 

deficiências (doenças mentais) a partir de um plano integrado com 

edicação e saúde. 

 Estabelecer mecanismos que estimulem o Turismo Rural Solidário, 

nas comunidades tradicionais e assentamentos, viabilizando a 

capacitação em caráter permanente para produção, comercialização 

e consumo de produtos 

 

SANEAMENTO  

É importante estabelecermos uma prioridade da nossa gestão. Em Maricá, por 

exemplo, foi o transporte. Campos apresenta uma série de problemas, como o 

declínio da empregabilidade, que poderia ser amenizado com o incentivo à 

agricultura, que vem toda de fora. Se o pequeno e médio agricultor contasse com 

o auxílio da Prefeitura, a geração de empregos e aumento da renda 

aconteceriam. Outra questão é o saneamento... 

Em 1996, Campos se tornou o primeiro município fluminense a conceder o 

esgotamento sanitário e a distribuição de água à iniciativa privada. Desde então, 

a empresa Águas do Paraíba vem oferecendo um serviço ilusoriamente visto 

pela população como de qualidade. Com o auxílio da mídia local ( a empresa é 

uma das patrocinadoras do principal telejornal local da INTERTV), problemas 

não resolvidos como a universalização do acesso a água e ao esgoto; o aumento 

progressivo das tarifas (o último ajuste superou em 6% a inflação) e a 

precarização dos salários dos servidores são mascarados.  

 Mais recentemente, em 2016, o Golpe contra a Presidenta Dilma 

Rousseff, iniciou o atual processo de desmonte do Estado Brasileiro, entregando 

todo o nosso patrimônio aos grandes investidores. Nesse contexto, o Novo 

Marco do Saneamento foi aprovado, retirando todos os entraves jurídicos para a 

privatização da água. 

 No Estado do Rio a situação é até mais crítica. A unidade da federação é a única 

num Regime de Recuperação Fiscal imposto pela União, que pede pela 



privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

(CEDAE).   

Em contramão, cerca de 400 cidades no mundo, em 37 países, onde a água e 

esgoto foram privatizados nos últimos anos, tem reestatizado os mesmos 

(disponível em tni.org), visto que que esse sistema não deu certo, com um 

aumento expressivo da tarifas, diminuição nos salários dos servidores e a não 

melhoria dos serviços.   

           Em Manaus, capital do estado que possui a maior bacia hidrográfica do 

país, a iniciativa privada não conseguiu universalizar a distribuição de água e o 

saneamento básico entre a população. No Tocantins, a iniciativa privada 

devolveu a concessão de serviços em 74 munícipios ao governo do Estado, 

porque davam prejuízo. O mesmo foi obrigado a criar uma autarquia pública para 

esses municípios. É a lógica privada: maximizar o lucro e socializar o prejuízo  

            A CEDAE, sendo pública, não visa essa maximização. Todo o lucro 

gerado pela mesma serve para manter o sistema e melhorá-lo. No ano passado, 

ela contribuiu com 1 bilhão de reais para os cofres estaduais. Em 2016, em plena 

crise, ela iniciou a expansão da ETA Guandu, que gerou 15 mil empregos na 

Baixada Fluminense. O sistema atenderá 3 milhões de pessoas e deverá ser 

concluído em 2023. 

           Em Campos, a Águas do Paraíba presta serviço só na área urbana do 

município. Mesmo assim, regiões populosas como Travessão não contam com 

o acesso adequado aos serviços de saneamento. Mesmo com o aspecto cultural 

do uso dos poços artesianos, grande parte da população não contam com os 

serviços da Águas por conta do custo elevado, que vai desde a instalação do 

hidrômetro (cerca de 800 reais) ao aumento da tarifa. 

            O que se vê em Campos é o monopólio de um ente privado num bem 

que deve ser universal. “É importante que a população acredite naquilo que a 

nossa prefeita está falando”, mostrando o quanto as tarifas aumentaram depois 

da privatização, as partes da cidade que não possuem acesso ao serviço, 

provando que o serviço não é de qualidade! 



           É necessário discutirmos a criação de uma Agência Reguladora de Meio 

Ambiente e Saneamento de Campos, junto com a reestatização dos serviços de 

saneamento básico. Há casos emblemáticos no cenário nacional, como nas 

cidades mineiras de Uberlândia e Poços de Caldas, onde os serviços de água 

são municipais e contam com um abono para quem consome até 10m3 cúbicos 

mensais. 

 

AGROPECUÁRIA COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

1. Introdução 

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, durante anos de 

recebimento dos royalties, possuiu um orçamento bilionário e foi um grande 

gerador de empregos diretos e indiretos. Com a queda do valor do barril de 

petróleo, queda do volume de produção de petróleo e eminente redistribuição 

dos royalties para outros municípios (projeto no STF), a situação financeira do 

município ficou precarizada. 

Um dos maiores problemas, se não o maior, do município de Campos dos 

Goytacazes nos dias atuais é a falta de oportunidades de trabalho. Antes da 

Pandemia, essa questão já estava grave e após a pandemia se agravará mais 

ainda. 

Este trabalho se propõe discutir propostas para alavancar o desenvolvimento 

municipal, por meio da atividade agropecuária, com foco no agricultor familiar e, 

também no médio produtor. Após um breve histórico e levantamento de dados 

agropecuários mais atuais, serão sugeridas algumas ações para alavancar o 

setor e trazer dignidade para as famílias do campo. 

 

2. Breve histórico da agropecuária local 

A ocupação econômica das terras onde se localizam o município de Campos, no 

período colonial, foi feita por meio da pecuária e da cana de açúcar. 

A cana de açúcar foi matéria prima para os pequenos engenhos que, com o 

passar dos anos, se transformaram em grandes usinas produtoras de açúcar e 



etanol. Junto com as indústrias da cana, havia uma grande cadeia produtiva 

ligada ao setor, constituída de indústria de peças e equipamentos para as usinas 

e atividade agrícola, empresas de transporte, empresas de manutenção, 

distribuidoras de maquinas, equipamentos e insumos agrícolas, que expandiu o 

setor comercial e de outros serviços. 

A decadência da atividade sucroalcoleira com a falência das usinas gerou 

vultosas dívidas destas empresas com o governo federal. O movimento dos 

trabalhadores sem terra começou, então, a ocupar as fazendas destas usinas e 

vários assentamentos são criados pelo INCRA. 

O Ciclo da Cana foi o primeiro grande ciclo econômico local. O fim deste ciclo, 

no início da década de 80 do séc. 20, coincide com o surgimento de um novo 

ciclo, que foi a extração de petróleo em alto mar, com pagamento de royalties 

por produção extraída, aos municípios da Bacia de Campos. Com a entrada de 

expressivos recursos, as atividades agrícolas são relegadas a uma segundo 

plano. 

Várias tentativas de diversificar a produção agrícola foram tentadas pelos 

governos municipal e estadual, para minimizar a monocultura canavieira. Uma 

das mais importantes iniciativas foi o programa FRUTIFICAR.  

Lançado pelo governo do estado no ano 2000 este programa liberou 

financiamento aos produtores da região para aquisição de mudas 

(principalmente abacaxi e maracujá), equipamentos de irrigação e demais 

insumos; uma planta industrial foi instalada para o processamento dos frutos. O 

projeto não deu certo, a indústria encerrou suas atividades, os produtores 

acabaram com as plantações e muitos acumularam dívidas. Alguns motivos 

podem ser apontados para o fracasso: a velocidade que o governo exigia para 

implantação dos projetos levou a aquisição de mudas não certificadas, 

implantação de projetos onde não havia agua suficiente para irrigação, falta de 

cuidados sanitários na propriedade, falta de assistência técnica, falta de 

treinamento adequado ao produtor e trabalhadores. 

Em vários governos municipais outras ações foram desenvolvidas no intuito de 

apoiar os produtores rurais, mas de forma pontual, sem integração, sem fazer 

parte de um projeto de desenvolvimento rural integrado, que apresentaram 



poucos resultados econômicos aos produtores. Dentre estas, Feira da Roça, 

Projeto de hortas urbanas (com apoio da PETROBRAS), Projeto de Patrulhas 

mecanizadas (tratores, retroescavadeiras), Projeto de Capacitação rural, 

Pecuária Leiteira e Piscicultura. 

A Feira da Roça, localizada na Praça da República, e as feiras rurais de bairros, 

foi um marco importante para comercialização direta dos produtores rurais, com 

foco nos assentados, com os consumidores urbanos. Passados mais de 20 anos, 

a forma de comercialização continua a mesma; não houve melhoria na qualidade 

dos produtos, não houve melhoria no local de comercialização, não houve 

evolução dos produtores (como exemplo, no sentido de algum produtor de queijo 

que tenha ampliado seu negócio para uma queijaria legalizada), existem 

produtores que comercializam produtos que não são produzidos em nossa 

região, distorcendo o objetivo da feira.  

O governo municipal criou um fundo, FUNDECAM, com objetivo de usar parte 

dos recursos dos royalties para financiar projetos no município. Iniciou com o 

financiamento de grandes indústrias (que grande parte já fechou as portas e não 

pagaram a divida) e já a partir do governo passado redirecionou os investimentos 

para pequenos negócios. Criou o FundeCana, para financiar novas lavouras de 

cana de açúcar, mas não houve continuidade.  

Por vários governos, a Secretaria Municipal de Agricultura tem servido de 

“moeda” de troca política, alternando vários secretários numa mesma 

administração, não criando assim condições para o planejamento no médio e 

longo prazo. Existe também falta de estrutura desta secretaria, para executar 

projetos mais complexos. 

 

3. Situação atual de agropecuária em Campos  

O que sobrou da atividade sucroalcooleira não possui condições de atender a 

demanda por empregos e empregos qualificados. O município possui três usinas 

em condições de operar; Usina Sapucaia é gerida pela COAGRO irá moer a 

produção de cana em 2020; a Usina São José em Goytacazes foi desocupada 



pela COAGRO e dificilmente voltará a funcionar; a Usina Paraiso em Tocos seria 

reformada pela COAGRO, mas, após a pandemia, ainda é uma incógnita. 

Nosso município possui vários produtores que processam produtos agrícolas, 

mas, em sua grande maioria, não legalizados, com poucas técnicas e baixa 

escala de produção. Produzimos leite, manteiga, queijos, embutidos, cachaça, 

melado, rapadura, farinhas, mel, pães, biscoitos, porém, de forma informal, 

muitas vezes com baixa qualidade e pequena quantidade, dificultando a inserção 

destes produtos em supermercados e em grandes redes, bem como a venda 

para fora do município. 

O FUNDECAM possui linhas de crédito para FUNDECAM Economia Solidária 

(de R$ 1000 a R$ 30.000) e FUNDECAM Agricultura Familiar. Na página 

eletrônica do fundo, não foi encontrada relação de empréstimos disponibilizados 

nos últimos anos. 

O Orçamento Municipal destinado para Secretaria Municipal de Agricultura 

(SMA) tem variado nos últimos anos de 1 a 5% do orçamento total geral, 

conforme Tabela 1. Dos valores alocados nestes anos, não foi possível 

determinar o que realmente foi empenhado e executado. 

Tabela 1: LOA 

 Lei Orçamentaria Anual - Demonstrativo da Despesa segundo Categorias 

- Secretaria de Agricultura 

Fonte: PMCG (2020). Acesso em jul. 2020. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Agric

. 

11.900.00

0 (2%) 

11.900.00

0 (2%) 

8.489.10

0 (3%) 

3.800.00

0 (5%) 

4.591.40

0 (4%) 

17.881.09

6 (1%) 

15.394.50

0 (1%) 

6.842.

553 

(3%) 

Total 

Gera

l 

2.410.000

.000 

2.484.532

.000 

2.137.71

0.200 

1.690.34

6.800 

1.585.39

5.968 

2.039.720

.748 

2.021.745

.963 

1.887.

303.25

9 

         

 



Fonte: PMCG (2020). Acesso em jul. 2020. 

A Secretaria Municipal de Agricultura (SMA), instalada no Horto Municipal, 

continua desenvolvendo ações de patrulha mecanizada, vacinação de bovinos, 

apoio a projeto de criação de frangos, distribuição de mudas frutíferas. 

Outro projeto da SMA é a construção da Central de Abastecimento de Campos 

(Ceascam) – Polo Agroalimentar do Norte e Noroeste Fluminenses, localizado 

na antiga CEASA (desativada há mais de 20 anos), com custo de um milhão 

para primeira fase do projeto. Este projeto teria sentido se a produção agrícola 

do município fosse significativa, conforme tabelas 2 e 3; faço aqui uma 

observação de que os dados sobre a produção de mandioca e abacaxi devem 

estar subestimados; também faltam dados confiáveis sobre a produção de 

quiabo e maxixe do distrito de Mussurepe (Ilha, Grande, Che Guevara, Marrecas, 

Quixaba).  

Tabela 2: Produção agrícola em lavouras permanentes 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA – LAVOURA PERMANENTE Ano de Referência 

Abacate   

Quantidade Produzida 110 t 2018 

Valor da Produção R$ 110.000 2018 

Área Colhida 8 ha 2018 

Banana  

 Quantidade Produzida 550 t 2018 

 Valor da Produção R$ 484.000 2018 

 Área Colhida 50 ha 2018 

Café   

Quantidade Produzida 23 t 2018 

 Valor da Produção R$ 109.000 2018 



 Área Colhida 23 ha 2018 

Coco   

Quantidade Produzida 420.000 frutos 2018 

 Valor da Produção R$ 420.000 2018 

 Área Colhida 35 ha 2018 

Goiaba   

Quantidade Produzida 78 t 2018 

 Valor da Produção R$ 61.000 2018 

 Área Colhida 6 ha 2018 

Laranja   

Quantidade Produzida 115 t 2018 

 Valor da Produção R$140.000 2018 

 Área Colhida 10 ha 2018 

Limão  Quantidade  

Produzida 112t 2018 

 Valor da Produção R$146.000 2018 

 Área Colhida 11ha 2018 

Manga   

Quantidade Produzida 285t 2018 

 Valor da Produção R$207.000 2018 

 Área Colhida 25ha 2018 

Maracujá   



Quantidade Produzida 152t 2018 

 Valor da Produção R$255.000 2018 

 Área Colhida 11ha 2018 

Tangerina  

Quantidade Produzida 47t 2018 

 Valor da Produção R$ 50.000 2018 

 Área Colhida 4ha 2018 

Fonte: IBGE (2020). Acesso em jul. 2020. 

Tabela 3: Produção agrícola em lavouras temporárias 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA  LAVOURA TEMPORÁRIA  Ano de Referência 

Abacaxi  

Quantidade Produzida 4.140.000 frutos 2018 

 Valor da Produção R$ 4.388.000 2018 

 Área Colhida 230 ha 2018 

Batata-Doce  

Quantidade Produzida 88 t 2018 

 Valor da Produção R$ 81.000 2018 

 Área Colhida 8 ha 2018 

Cana-de-Açúcar  

Quantidade Produzida 1.200.000 t 2018 

 Valor da Produção R$ 69.000.000 2018 

 Área Colhida 30.000 ha 2018 

Mandioca  



Quantidade Produzida 2.590 t 2018 

 Valor da Produção R$ 253.000 2018 

 Área Colhida 4 ha 2018 

Tomate  

Quantidade Produzida 200 t 2018 

 Valor da Produção R$ 61.000 2018 

 Área Colhida 6 ha 2018 

Abóbora  

Quantidade Produzida 560 t 2017 

 Valor da Produção R$594.000 2017 

 Área Colhida 171 ha 2017 

Fonte: IBGE (2020). Acesso em jul. 2020. 

Outro projeto desta atual gestão municipal é o TOMATEC, um projeto elaborado 

pela EMBRAPA e inserido em Campos por meio da CODENCA. Este projeto 

utiliza carga mínima de agrotóxicos para produção de tomates. Por demandar 

mais mão de obra para o controle de pragas, o preço final do produto é superior 

ao convencional, que pode dificultar a comercialização. Estranha-se que um 

projeto da área agrícola seja executado pela CODENCA, órgão que até bem 

pouco tempo, cuidava de cemitérios e terminais rodoviários, mostrando falta de 

planejamento, permitindo que vários órgãos atuem numa mesma área. 

Conforme já comentado, os assentamentos rurais de Campos surgem com o 

declínio das usinas, sendo que possuímos mais de mil famílias assentadas, de 

acordo com a tabela 4, em várias regiões do município. Além de lavouras e 

pecuária, em alguns destes assentamentos foram construídas instalações 

industriais para processamento de produtos agrícolas, que hoje se encontram 

desativadas, como fabricas de farinha, fábrica de rapadura/melado/açúcar e 

instalações para suinocultura. 



A situação pluviométrica do município, com chuvas mal distribuídas durante o 

ano e altas concentrações pluviométricas em poucos dias, não é um problema 

novo, é recorrente e vem dificultado a pratica agrícola em nossa região. O uso 

de tecnologia para implantação de projetos irrigados deve ser feito de forma 

criteriosa, escolhendo culturas mais rentáveis, com uso legal e racional dos 

recursos hídricos. Existem varias discussões para utilização de água 

subterrânea e construção de barragem no Rio Paraíba (para elevar o nível e 

permitir entrada de água nos canais) que precisam ser analisadas não somente 

na ótica produtiva mais também sob os aspectos ambientais. 

Neste item serão enumeradas algumas propostas de desenvolvimento para o 

setor agropecuário. Qualquer ideia deve ser discutida em primeiro lugar com os 

principais interessados, que são os agricultores familiares. O envolvimento de 

outras instituições, mais que bem vinda, é de muita importância para garantir o 

sucesso destas ações. Deve ser lembrado, sempre, que vários projetos 

decididos em instâncias superiores, como política pública para o campo, imposto 

aos produtores não tiveram o resultado esperado ou fracassaram. 

A cana de açúcar já foi vista como vilã da agricultura, do desenvolvimento local, 

relacionada com precarização do trabalho na nossa região. Tudo isso é 

verdadeiro. Porém, abandonar essa cultura que já é conhecida dos produtores, 

sua técnica de plantio, colheita e processamento seria desperdiçar um bem 

cultural e econômico local. A cana pode ser a solução para criação de pequenas 

e medias unidades processadoras de melado, açúcar, rapadura, cachaça e 

etanol. Também há uma demanda considerável por cana para caldo na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

Devemos apoiar atividades tradicionais e também a introdução de novas culturas 

e criações. Há espaço para o crescimento dos produtores locais, pois Campos 

importa a maior parte do que consome de hortifrutigranjeiros do Espirito Santo, 

Região Serrana do Rio e São Paulo. Mas os produtores só conseguirão alcançar 

os mercados mais rentáveis com a sua organização e a organização da 

produção. 

Desejamos que a agricultura familiar seja fortalecida, ampliada, traga mais 

recursos para os produtores, impulsione o desenvolvimento local com mais 



renda e trabalho, mas tudo isso deve ser feito praticando uma agricultura 

sustentável, sem destruir mais ainda os recursos hídricos e a pouca fauna e flora 

remanescentes. A agricultura orgânica e natural devem ser prioritárias, 

incentivadas e sua tecnologia seja disponibilizada para os produtores. 

 

 Reestruturação da Secretaria Municipal de Agricultura 

a. Dar a importância necessária para a SMA, elevando a categoria de indutora 

do desenvolvimento municipal;  reduzir a influencia politica nesta secretaria 

permitindo que o gestor possa planejar ações de médio e longo prazo. 

b. Capacitá-la com pessoal técnico qualificado e concursado. 

c. Dar meios estruturais para esta secretaria ter condições de desenvolver 

projetos: recursos no orçamento, instalações adequadas, veículos. 

d. Promover o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para que o mesmo possa 

registrar produtores ainda não legalizados. 

e. Manter e ampliar a participação de estágio de estudantes universitários. 

 

 Articulação do Poder Público com outras Instituições 

a. Articulação com as universidades publicas e privadas, Centros de pesquisa, 

Escolas Técnicas. 

b. Articulação com instituições de apoio, como SEBRAE, TECampos, ITEP, 

Emater, Empresas Junior. 

 

 Criação do Selo Municipal de Qualidade 

a. Com apoio de universidades, criar um selo de qualidade para os produtos do 

município, garantindo segurança para o consumidor, criando uma identidade 

para produção local, agregando valor para os produtos e facilitando a 

comercialização fora do município. 



 

 Organização dos Produtores 

a. Auxiliar a reorganização das associações e cooperativas existentes, por meio 

de capacitação, visitas a outras organizações exitosas. 

b. Auxiliar a criação de novas associações e cooperativas. 

c. Auxiliar na gestão de associações e cooperativas, por meio de capacitação e 

estagio de estudantes universitários. 

d. Apoiar a criação de uma rede de associações e cooperativas, para facilitar 

disseminação de tecnologia e promover a comercialização. 

 

 Melhorias na Feira da Roça e Feiras de Bairros 

a. Capacitar os produtores. 

b. Cobertura do local onde é realizada a feira; instalação de banheiros com 

vestiário; melhoria nas bancas; inclusão de expositores refrigerados. 

c. Garantir a segurança do local. 

d. Priorizar a produção do município. 

e. Garantir o transporte dos produtores e mercadorias. 

f. Melhorar as condições das feiras de bairros, com coberturas móveis, novas 

bancas, banheiros químicos. 

 

 Apoio à produção de alimentos  

a. Incentivar e apoiar a instalação de hortas e criação de pequenos animais, para 

subsistência e comercialização;  

b. A SMA deverá apresentar um projeto de um módulo contendo: área 

necessária, água necessária, sombrite, tipos de hortaliças, temperos, plantas 

medicinais, fruteiras, tipos de pequenos animais, instalações para animais; além 

de fornecer treinamento e assistência técnica. 



c. A SMA, após seleção criteriosa de famílias, disponibilizará alguns “kits” deste 

projeto para servirem de unidades demonstrativas; para demais produtores 

interessados, auxiliará acesso a linha de financiamento via FUNDECAM. 

d. Incentivar a produção orgânica. 

 

 Apoio à aquisição de alimentos 

a. Garantir que escolas públicas da rede municipal e estadual adquiram a 

produção local. 

b. Realizar convênios com instituições de saúde municipais e contratadas para 

aquisição da produção. 

c. Realizar rodas de negócio dos produtores com empresas locais e regionais, 

facilitando acesso dos produtores com grandes compradores. 

 

 

 FUNDECAM 

a. Garantir percentual dos recursos do orçamento anual, para financiamento da 

agricultura familiar e pequenos e médios produtores. 

 

4.9 Instalação de Centro de Treinamento 

a. Apoio a E.E.T. Agrícola Antônio Sarlo (em processo de transferência para 

UENF), patrimônio da educação rural campista. 

b. Por meio de parceria, o Antônio Sarlo poderá ser a base de um Centro de 

Treinamento, pois possui instalações adequadas para capacitação de 

produtores: salas de aula, laboratórios de processamento de alimentos, 

alojamentos e refeitório. 

 

 Apoio à agroindustrialização 



a. Levantar produtores potenciais que poderiam expandir sua produção de 

queijo, cachaça, açúcar mascavo, melado, rapadura, etanol, farinhas, tapioca, 

doces, biscoitos, pimentas, mel, embutidos e defumados, etc; incentivar e apoiar 

legalização, capacitação, acesso a crédito. 

b. Criação ou melhoria na legislação municipal, facilitando a criação destes 

empreendimentos rurais; orientação para abertura e legalização do negócio. 

c. Readequação da Vigilância Municipal e do SIM para dar treinamento, 

orientação aos produtores; 

d. Apoio das instituições de ensino e pesquisa aos produtores transferindo 

tecnologia e fornecendo acompanhamento técnico por meio de estágios. 

e. Realizar convênios com instituições públicas e privadas locais para aquisição 

da produção. 

 

 Apoio na Reativação de Instalações Agroindustriais em Assentamentos 

a. Unidade de produção de suínos/biogás/biofertilizante: instalada no 

assentamento Josué de Castro/Seis Marias, 12º Distrito - Morro do Coco, em 

2014; projeto desenvolvido pela UENF; o projeto previa produção de biogás em 

bodigestor, para atender as famílias do assentamento, por meio de dejetos de 

suínos criados em instalações próprias; além do biogás, que substituiria o gás 

engarrafado, a unidade produziria carne para as famílias com o excedente sendo 

comercializado; o resíduo do biodigestor seria utilizado como biofertilizante nas 

lavouras dos assentados. 

b. Unidade de produção de derivados da cana: instalada no assentamento de 

Ilha Grande, 5º Distrito-Mussurepe, em 2014; projeto desenvolvido pelo INCRA 

e EMBRAPA Alimentos; o projeto previa o processamento de cana-de-açúcar 

produzida pelas famílias dos assentamentos de Ilha Grande e Che Guevara, 

para produzir melado, rapadura e açúcar mascavo. 

c. Apoio na reorganização dos produtores, reforma das instalações, acesso a 

linhas de credito, garantia de aquisição de parte da produção, promoção do 

produto para empresas locais. 



 

 Apoio a Pecuária Leiteira 

a. Fortalecimento das bacias leiteiras por meio de capacitação dos produtores, 

promoção de melhoria genética, acesso a linhas de crédito, incentivo a 

processamento da produção (fabricação de queijo, manteiga, iogurte, etc), 

promoção de visitas técnicas. 

b. Garantir que parte da produção seja adquirida para merenda da rede publica.  

 

 Apoio a Piscicultura 

a. Identificação de locais potenciais para criação de peixes em cativeiro. 

b. Identificação de produtores e incentivo e apoio a piscicultura. 

c. Apoio a criação de cooperativa de pescadores e marisqueiras no Farol. 

d. Garantir que parte da produção seja adquirida para merenda da rede publica. 

 

 Apoio aos Produtores de Frango 

a. Identificação de locais potenciais para produção. 

b. Identificação de produtores, incentivo e apoio. 

c. Apoio com capacitação, acesso a tecnologia, estímulo a organização, acesso 

a linhas de crédito, visita a locais de produção. 

 

 Apoio a Proteção de Nascentes e Agricultura Sustentável 

a. Orientar os produtores na necessidade de proteger suas nascentes e recursos 

hídricos. 

b. Distribuir mudas de espécies nativas para os produtores. 

c. Incentivar e disseminar práticas sustentáveis de produção. 



 

 Apoio a Melhoria das Moradias Rurais 

a. Desenvolver projeto e distribuir “Kit” de captação de água da chuva de 

telhados para cisternas impermeáveis. 

b. Identificar e promover acesso a água potável para os produtores. 

 

 Apoio a Melhoria da Infraestrutura Rural 

a. Promover melhoria em estradas rurais. 

b. Promover acesso a rede elétrica. 

c. Garantir o transporte coletivo adequado nos Distritos rurais. 

d. Garantir que a rede educacional publica ofereça vagas nas escolas distritais. 

e. Garantir que os postos de saúde dos Distritos funcionem adequadamente. 

 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E NOVOS CAMINHOS DE USO DA TERRA 

 Campos é uma das localidades historicamente mais importantes para a 

consolidação do plantation no Brasil, modelo agrário implementado durante o 

período colonial e que perdura até hoje, caracterizado pelo latifúndio, a 

monocultura e o trabalho escravo. O município, assim como toda a Região Norte-

Fluminense, possui características mais perceptíveis e contraditórias do 

capitalismo do que as outras regiões do Estado, com índices altos de 

desigualdade, taxa alta de analfabetismo e a manutenção do trabalho escravo, 

já citado anteriormente. 

 O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) já está há 25 

anos no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro assentamento em Campos foi o 

Zumbi dos Palmares. Hoje, os assentamentos ligados ao MST estão presentes 

em quase todos os distritos do município e já totalizam uma área de 15000 

hectares . Em todo o Norte-Fluminense cerca de duas mil famílias vivem em onze 

assentamentos. 



 Desde que o MST chegou na cidade, alguns setores da sociedade, como 

os sindicatos e as universidades, deram suporte. Contudo, houve poucas 

políticas públicas. O poder público sempre esteve ausente. O Governo Arnaldo 

Viana foi um dos poucos que teve o mínimo olhar para o interior do município. 

 No contexto federal, O MST tem combatido o desmonte total da Reforma 

Agrária, implementado no Governo Temer, com a Lei 13.465, que permite a 

titularização dos assentamentos (Privatização), indo contra o ideal da luta, que 

é o Estado assumir a Terra improdutiva e conceder para os produtores que 

lutaram por ela. Agora, a Terra será concedida aos que participarem do Edital de 

Seleção, organizado pelos municípios, com um claro risco de corrupção.  

 Além disso, temos o INCRA dominado pela ala militar e que sofreu com a 

extinção do Departamento de Obtenção de Novas Terras. Hoje, as obtenções 

são serão permitidas para os processos já em curso. A Lei Emergencial para o 

crédito e renegociação de dívidas para a agricultura durante a pandemia, que foi 

aprovada pelo Congresso, acabou sendo vetada pela Presidência da República. 

Nesse contexto, O MST construiu documentos para entregar as candidaturas. 

Ainda a nível federal, só no ano passado o Governo autorizou a liberação 

de 700 agrotóxicos. Além disso, duas PLs têm se destacado no desmonte da 

Reforma Agrária, a da Grilagem, que legalizará a mesma, permitindo que o 

cadastro rural seja feito por auto-declaração, e a do deputado Eduardo 

Bolsonaro, que pretende mudar a função social da terra, acabando com a 

jurisprudência usada pelo MST.   

No Estado do Rio de Janeiro tem aumentado o número de pequenas 

propriedades privadas, no caso, chácaras. Cada vez mais os assentados estão 

em perigo por conta pressão pela venda das terras. Conflitos emblemáticos 

aconteceram em Resende, São Pedro da Aldeia e Macaé, onde o MST 

entregava 1 tonelada de comida por semana para a alimentação escolar 

municipal. 

Campos tem uma situação bem particular. O histórico da região traz para 

dentro dos assentamentos um processo de exploração do trabalho. Além disso, 



a maioria dos assentados da região não são agricultores em sua essência, e sim, 

cortadores de cana.  

Por opção da elite campista de viver da renda do petróleo, cada vez mais 

a zona rural da cidade carece de políticas públicas. Os últimos quatro 

presidentes da Câmara Municipal mal falaram na agricultura familiar, mesmo a 

cidade tendo 7 mil pequenos produtores e mil famílias assentadas. Hoje, só 0,7% 

do orçamento municipal é destinado a agricultura. 

Contudo, para resolvermos os problemas de desigualdade na cidade, 

precisamos resolver os problemas do campo. O município possui um grande 

potencial produtivo, com o MST realizando anualmente na cidade a Feira 

Territorial da Agricultura Familiar. À margem do Rio Paraíba do Sul, temos uma 

significativa produção de banana e coco. Os assentamentos de Zumbi IV e V são 

os maiores produtores de abacaxi da região. Já o Antônio é o líder na produção 

de maracujá.  

PILARES 

  A Reforma Agrária tem que trazer condições de vida para o assentado. A 

situação das escolas nos assentamentos é uns dos exemplos da precariedade 

atual. Só nos Governos Rosinha e Rafael Diniz, 25 escolas foram fechadas no 

interior do munícipio. Precisamos de um programa pautado na construção de 

escolas de qualidade em que professores consigam chegar. 

  

Há também um sério problema de infraestrutura. Não temos estradas na 

zona rural. Isso dificulta a chegada dos profissionais da educação e o 

escoamento da produção.    

Precisamos estabelecer políticas públicas que garantam crédito, o 

escoamento e a venda da produção. Além disso, há a necessidade de uma 

assistência técnica para a especialização da produção. O cumprimento da PA e 

da PNAG (Lei da merenda escolar) é crucial para o nosso avanço. 

  A proposta de Reforma Agrária Popular defendia pelo MST enfrenta a 

desigualdade no acesso à terra. A mesma precisa ser um espaço de moradia e 



trabalho digno, que atenda sua função social, de produzir alimentos 

agroecológicos a preços acessíveis.  

 Além disso, necessitamos da melhoria da qualidade de vida dos 

assentados, com políticas públicas que promovam a melhoria do acesso à saúde 

(incluindo a oferta ao tratamento fitoterápico pelo SUS), a educação, ao lazer e 

a criação de hortas pela cidade. 

ESPORTE E LAZER 

São propostas do PT: 

 Afirmar o esporte e outras formas da cultura corporal no reforço escolar 

 Inserir como proposta metodológica e pedagógica o esporte nas escolas, 

afim de estimular o corpo, fortalecer a cooperação e a solidariedade 

social.  

 Estimular a construção de uma ética civil rumo ao sonho da felicidade. 

  Disseminar uma metodologia específica que viabilize o desenvolvimento 

do esporte na formação do caráter. 

 Efetivação de parcerias com clubes localizados nos bairros e distritos 

para modernização de suas instalações e para a construção de novas 

piscinas, quadras poliesportivas e campos de futebol, como finalidade de 

ofertar a prática do esporte e o lazer aos cidadãos. 

 Implantação das Vilas Olímpicas, que são centros esportivos das 

comunidades, com todos os serviços de um clube: piscinas, campos de 

futebol, quadras poliesportivas e monitores oferecendo escolinhas de 

esportes. Com as vilas atuando em parceria com as escolas municipais, 

é possível potencializar a prática do esporte e o exercício do lazer. 

 Apoio na formação e desenvolvimento de atletas das mais variadas 

modalidades.  

 Valorização da atividade capoeirista 

 

TURISMO 



São propostas do PT: 

 Revitalização do patrimônio histórico de Campos 

 Recuperação paisagística e estrutural do centro histórico. 

 Aproveitamento do potencial turístico dos distritos 

 Promoção e apoio aos eventos que valorizem as tradições do município 

 Incentivo ao ecoturismo nas áreas de mata atlântica preservada. 

 Revitalização do carnaval de Rua 

 Investimento no Carnaval Fora de Época  

 Investimento e revitalização do CEPOP 

 Criação do catálogo informativo do turismo Municipal, a ser distribuído 

em agências de viagens e órgãos especializados. 

PROGRAMA DE PROTEÇÃO À MULHER E COMBATE AS 

DESIGUALDADES DE GÊNERO 

São propostas do PT para a promoção da igualdade: 

 Ampliar o acesso das mulheres no mercado de trabalho 

 Promover autonomia financeira das mulheres 

 Promover a oferta de equipamentos sociais para aumentar o tempo 

disponível das mulheres 

 Promover a proteção social das mulheres em situação de vulnerabilidade 

 Garantir o cumprimento da legislação e promover a valorização do 

trabalho doméstico remunerado e não remunerado 

 Promover relações de trabalho não discriminatórias em razão de sexo, 

raça, etnia ou orientação sexual 

 Promover políticas de previdência social inclusiva para as mulheres 

 Promover o acesso das mulheres à documentação civil 

 Promover campanhas de conscientização de igualdade 

 Promover políticas de proteção à população LGBTQI+ 

 Combater a violência fruto das opressões 

 



SEGURANÇA PÚBLICA 

Apesar do conjunto da segurança pública não ser de todo da alçada municipal, 

a prefeitura pode implementar ações de defesa estratégica e valorizar seus 

servidores da segurança. São propostas do PT: 

 Reequipar a Guarda Municipal e ampliar o efetivo, proibindo e 

desestimulando desvios de função em razão da ingerência de outras 

secretarias do poder público 

 Diálogo e valorização dos servidores municipais da Guarda 

 Treinamentos específicos e ofertas de cursos para os servidores 

 

CULTURA 

 

A primeira questão a se colocar quando se trata da concepção e implementação 

de uma política de cultura, no âmbito da administração municipal, e mesmo no 

universo das organizações não-governamentais, é que a iniciativa jamais se 

processará de maneira isolada. Nosso programa de cultura constitui-se na forma 

de política pública, envolvendo tanto órgãos da administração municipal quanto 

as instituições da área privada, com amplo acompanhamento do Conselho 

Municipal de Cultura, de modo que os agentes políticos, os cidadãos e a 

sociedade estejam todos concernidos e convocados à participação. 

Essa integração deverá manifestar-se por meio de uma interlocução 

permanente, que se expresse menos em agendamentos e simpósios e mais na 

implementação de medidas e desenvolvimento de programas e projetos que 

busquem a complementaridade de ações espaço geográfico e humano. 

É condição para o sucesso de qualquer política que se quer moderna e atual 

romper o isolamento que condena cada setor da administração municipal aos 

limites da própria vocação institucional, especialmente aqueles que se avizinham 

em sua missão de promover o desenvolvimento integral dos indivíduos e sua 

inserção mais ampla. 



Se for possível dizer que desenvolvimento socioeconômico expressa o bem-

estar material de povo, é o desenvolvimento cultural que define sua qualidade. 

Implantaremos programas de Cultura Popular, valorizando as formas de 

expressão não-convencionais e/ou não padronizadas; incorporando-as ao 

exercício e as ações pedagógicas nas áreas e estruturas seguintes: 

psicomotricidade, estruturas lógicas, estruturas linguísticas e artes, observando 

que essas áreas e estruturas se completam e devem ser trabalhadas 

concomitantes. Dentro de cada uma delas é indicada uma sequência evolutiva 

que será integrada às atividades pedagógicas assim, em resumo, serão tomadas 

medidas práticas no sentido de lograr êxito na busca do resgate dos direitos 

culturais, educacionais e autoestima do povo campista. 

A cultura é, reconhecidamente, uma formada e agregação, identificação e 

manifestação de um povo. Vamos procurar resgatar e prestigiar os valores da 

nossa terra, e projetá-los no cenário nacional. Apresentamos a seguir algumas 

das nossas proposições: 

• Implementar a Lei Municipal de incentivo à Cultura. 

• Apoio às atividades artísticas ao teatro, à música, à dança e às artes 

plásticas desenvolvidas nas escolas e instituições existentes no Município. 

• Incentivo aos trabalhos vinculados ao resgate da história e das 

expressões culturais do município. 

• Realização de concursos literários e de artes plásticas nas escolas e nas 

comunidades 

• Criação de uma Escola de Artes onde serão realizados cursos de desenho 

artístico, pintura, restauração, etc. 

• Apoio à academia Campista de Letras. 

• Efetivação de parcerias com as Escolas de Música, Conservatórios e 

Bandas que receberão apoio financeiro da Prefeitura Municipal, e como 

contrapartida oferecerão a oportunidade para aprendizado aos alunos carentes. 



• Criação da Orquestra e Coro do Teatro Municipal Trianon. 

• Revisão da atual política de eventos e shows, que será ajustada às 

prioridades definidas pelos cidadãos. As contratações de artistas e os 

respectivos valores serão informados previamente através dos meios de 

divulgação disponíveis, para dar ampla transparência aos contratos. Na medida 

do possível, as contratações serão feitas em conjunto com outros Municípios da 

região, com a finalidade de reduzir custos 

• Implantar museus temáticos, que resgatem e preservem nossa memória. 

UR 

 

 

O PT propõe-se suceder a atual administração municipal, e neste objetivo 

apresenta suas propostas para a sociedade campista. Integrando a sociedade, 

a maior vitória não será a eleitoral, e sim a emancipação do povo campista de 

um regime arcaico, e sua transformação em uma cidade melhor.  
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