
Programa de Governo do PSTU para Macaé-RJ 

1 - Introdução 

 A região de Macaé tem bastante história e queremos extrair algumas 

lições dela antes de entrar em nosso programa. É preciso resgatar nossa 

ancestralidade para saber para onde queremos ir.  

1.1 - Uma história de luta e resistência de negros e indígenas 

 Há 520 anos essa região foi invadida pelos europeus para expandir os 

negócios do capitalismo mercantil que acabava de nascer. Inicialmente se 

apresentaram como amigos das nações indígenas. Eles queriam aprender a 

sobreviver e conhecer as riquezas de nosso território, mas não tardou para 

mostrarem suas verdadeiras intenções: escravização de nosso povo e roubo 

de nossas riquezas e terras.  

 Os indígenas reagiram bravamente, os mais conhecidos do norte 

fluminense são os Goytacazes que sofreram um verdadeiro genocídio quando 

os portugueses de forma covarde espalharam nas matas roupas de doentes de 

varíola para matá-los deliberadamente, estimasse que pelo menos 12 mil 

Goytacazes foram mortos. 

 Após esse banho de sangue os portugueses com seus jesuítas e os 7 

capitães consolidaram a invasão e impuseram novamente pela força a 

escravidão negra, mais lucrativa que a indígena, mas é claro que os negros 

também resistiram a essa brutalidade. 

 Em 1814, um ano após Macaé alcançar o status de vila, a câmara da 

Macaé criou o cargo de Capitão do Mato, um dos primeiros cargos públicos 

criado por aqui, um indício que as fugas eram uma realidade incômoda e uma 

mostra que o poder público servia a casa grande e não a senzala. 

 Apesar de tudo, os negros escravizados organizaram fugas, mataram 

senhores de escravos e construíram quilombos. O moçambicano Carukango, 

foi o líder do quilombo mais conhecido das redondezas, este resistiu por 20 



anos e só foi destruído em 1831. Estima-se que nele vivessem 200 pessoas 

livres, entre negros, indígenas e brancos pobres. 

 O sangue e o suor negro foram os responsáveis por praticamente toda a 

riqueza produzida no norte fluminense até 1888, quando a escravidão foi 

abolida.  

 Estes quase 4 séculos de invasão, genocídio, escravidão, roubo de 

terras e riquezas promovido pelos super-ricos e poderosos que por um lado 

fizeram do Estado brasileiro uma ferramenta para manter seu domínio, e por 

outro lado a heroica resistência de nosso povo negro e indígena marcam ainda 

hoje nosso país e nosso município. 

1.2 – Romper com a lógica do capital em Macaé e no mundo 

 Hoje Macaé permanece dividida. A elite econômica e política atual são 

os descendentes dos traficantes de escravos e dos donos da casa grande. Eles 

seguem nesta posição não por mérito, mas por direito de herança de riquezas 

mergulhadas no sangue e no roubo dos tataravós daqueles que hoje são os 

mais pobres, como os desempregados e os sem terras, que nem direito ao 

trabalho possuem, e os operários, as donas de casa, os pequenos agricultores 

e pequenos empresários, os que movem de verdade a economia da cidade. 

 Como era antes, há hoje aqueles que se propõem a cumprir o papel de 

capitão do mato e mesmo vindos da senzala se vendem aos poderosos da 

cidade e ascendem socialmente em troca do sacrifício do seu próprio povo, 

temos muitos políticos cumprindo esse papel. 

 O capitalismo que um dia cumpriu um papel progressivo agora só tem 

gerado desemprego e miséria. A descoberta de petróleo na Bacia de Campos e 

a chegada da Petrobrás na década de 1970 apesar de terem mudando 

bastante a cidade mantiveram a lógica de concentração dos benefícios na mão 

de pouquíssimos acionistas da Petrobrás e grandes empresas que vieram para 

a cidade prestar os mais diversos serviços, enquanto que os operários e a 

massa trabalhadora tiveram que se contentar com uma pequena fração de tudo 

o que produzem, foram obrigados a morar em bairros com péssimos serviços 



públicos, em moradias apertadas e até repúblicas sem a mínima privacidade, 

com permanente falta de água e um serviço de transporte precário.  

 Agora com a crise econômica e a pandemia tudo piorou e as empresas 

que encheram os bolsos, demitiram dezenas de milhares de trabalhadores, 

muitas deram calote e não pagaram se quer os direitos trabalhistas. Com a 

ajuda dos governos as grandes empresas das diversas esferas ganharam 

isenções de impostos e diversos outros benefícios, enquanto que os 

trabalhadores tiveram retiradas de direitos, salários reduzidos e para piorar a 

nossa qualidade de vida, sofremos com a alta dos preços dos alimentos e das 

tarifas.  

 Um governo que queira defender realmente os interesses da maioria da 

população de Macaé tem que romper com essa lógica capitalista que 

historicamente separou o trabalhador da riqueza produzida por ele e a 

concentrou na mão de 1% dos super-ricos da cidade e do mundo, afinal a 

indústria do petróleo é interconectada mundialmente. 

2 – Conselhos Populares: A cidade de fato nas mãos do povo trabalhador 

 Vivemos em uma das cidades mais ricas do país, Macaé tem recursos 

para ser um município modelo em todos os serviços públicos, mas para isso 

temos que colocar a maioria da população para de fato mandar no dia-a-dia e 

nas decisões políticas, econômicas culturais e em todos âmbitos.  Apesar de 

dizerem que vivemos em uma democracia, a prefeitura e câmara de 

vereadores são governadas pelos interesses das grandes empresas, como a 

Petrobras, as demais petrolíferas, a SIT/JCA Holding, a Unimed, os 

latifundiários, os grandes especuladores imobiliários, as grandes redes de 

distribuição de alimentos como o Wallmart (BIG), Extra e Carrefour (Atacadão). 

Empresas globais que encaram nossa cidade apenas como uma fonte de 

lucros e pouco se importam com o bem estar dos trabalhadores, do povo 

pobre, dos pequenos agricultores ou pequenos empresários. 

 Para as multinacionais se o meio ambiente da cidade for destruído não 

há problemas, afinal os acionistas ou donos dessas empresas não moram aqui 

e não sofrerão as consequências de forma imediata. Se o desemprego explode 



as grandes empresas comemoram, pois terão uma fila de desesperados que 

facilmente aceitarão salários menores e direitos piores; se o mercadinho do 

bairro fecha ou o pequeno agricultor é obrigado a deixar sua terra e vir para o 

centro urbano, melhor para os grandes mercados e latifundiários. Para a SIT o 

melhor é que os ônibus andem lotados, é mais gente pagando. Enquanto as 

grandes empresas mandarem nos políticos de Macaé, a maioria dos 

macaenses irão sofrer. 

 Defendemos deslocar o eixo de poder de nossa cidade. Queremos que 

os trabalhadores, o povo pobre, os pequenos agricultores e pequenos 

empresários mandem de fato na cidade através dos conselhos populares. A 

prefeitura, as secretarias e a câmara de vereadores estariam a serviço dos 

conselhos populares. 

 Propomos organizar cada bairro e local de trabalho, para realizar 

assembleias e debaterem os mais diferentes temas de interesse da população: 

emprego, saúde, moradia, violência, transporte, saneamento básico, meio 

ambiente, agricultura familiar, a situação das mulheres, negros e LGBTs, e etc. 

A população dessa forma seria chamada a participar da vida política 

cotidianamente e não apenas de 4 em 4 anos, período em que prefeitos e 

vereadores se esquecem das promessas e fazem o que bem querem. 

 Os conselhos populares de cada bairro e local de trabalho elegeriam 

delegados para levar o que foi decidido na assembleia local para o grande 

conselho popular de toda Macaé, diferente do que ocorre hoje com os 

vereadores, estes delegados teriam mandatos revogáveis, a assembleia local 

pode trocar ele a qualquer momento se este representante não mais defender 

realmente os interesses da assembleia a qual o elegeu. 

 O auxílio dos técnicos concursados da prefeitura, dos acadêmicos das 

diversas universidades e de intelectuais serão indispensáveis para orientar a 

tomada de decisão dos conselhos, mas a última palavra será dos 

trabalhadores, do povo pobre, pequenos agricultores e pequenos empresários 

organizados. 



 O prefeito e os vereadores quando eleitos passam a ter uma vida repleta 

de regalias. Se já não forem bem ricos, passam a ter uma vida com tudo do 

bom e do melhor, bancado com o dinheiro público: altos salários, carro com 

motorista, diversos assessores etc. É preciso acabar com essa ‘farra’, isso faz 

com que eles percam a noção da realidade e se um dia foram um trabalhador 

normal, esqueceram-se de nossas reais necessidades, por isso o delegado 

eleito pelo conselho popular não poderá ter essa mudança de vida, ser um 

representante do coletivo já é uma grande recompensa. O delegado em regra 

manterá o salário que anteriormente ganhava, se for um salário muito ruim que 

comprometa sua atividade de representante, propomos que ele passe a ganhar 

o salário médio de um operário da indústria petrolífera da cidade. 

 É com a perspectiva histórica que apresentamos aqui e com os 

trabalhadores, o povo pobre, os pequenos agricultores e pequenos 

empresários organizados em conselhos populares que responderemos todos 

os problemas que nossa querida cidade possui. 


