Governar com o povo para inverter prioridades
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APRESENTAÇÃO
GOVERNAR COM O POVO E INVERTER PRIORIDADES
O PSOL é um partido coerente, que faz o que diz. Não entramos no jogo das alianças
sem critérios com os partidos da velha política. Também não aceitamos financiamento de
empreiteiras, bancos e multinacionais. Nossas campanhas eleitorais são baseadas na força
militante, voluntária, daqueles que atuam em seu dia a dia para ser a mudança que querem ver
na cidade.
O PSOL tem orgulho da luta de Luiza Erundina, Ivan Valente, Sâmia Bonfim, Guilherme
Boulos, Marcelo Freixo, entre outros quadros do partido e do conjunto de sua militância, além de
nossa querida lutadora Marielle Franco, executada pelas milícias no Rio, por lutar em defesa das
mulheres, das negras e negros, LGBTQIA+'s e de todo o povo das periferias.
Começamos, aqui, a apresentar o acúmulo programático, fruto de debates, que incluem:
ouvir os movimentos organizados, os trabalhadores e as trabalhadoras nas periferias, rodas de
conversa, lives, além das contribuições de simpatizantes e filiados ao PSOL. Nossa proposta
deve enfatizar a transversalidade, que garanta a centralidade das periferias e da população que
as representa territorial ou simbolicamente. Portanto, mulheres, negras e negros, jovens,
crianças, idosos, LGBTQIA+’s, pessoas com deficiência, indígenas, imigrantes, deverão ser
focados em todas os eixos de políticas públicas, como ações de governo que garantam a
transversalidade, sem depender apenas da intersetorialidade.
As trajetórias de Simone Carleto e Eliana Nunes unem-se em nossa chapa majoritária
feminista, socialista e de luta, em conjunto com a chapa de candidatas e candidatos a
vereadoras e vereadores do Psol, em defesa da educação, saúde pública, moradia, mobilidade
urbana, cultura, lazer e direito à cidade, junto às periferias de Guarulhos.
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INTRODUÇÃO
O povo brasileiro que sofre nas cidades
com a precarização dos serviços públicos,
enfrenta também no atual governo federal o
congelamento de investimentos nas áreas
sociais e o ataque à democracia.
Total desrespeito à imprensa e ameaças às
instituições são práticas costumeiras do
Presidente da República eleito em 2018. Além
disso, a crise sanitária agravada com a
pandemia do Covid-19 ceifou a vida de mais
de 120.000 brasileiros e brasileiras, diante da
omissão do Presidente da República com
apoio da base governista. O Partido
Socialismo e Liberdade, através de sua
militância e seus mandatos, se mostra firme
em defesa da democracia e dos direitos
sociais, não dando trégua ao governo
Bolsonaro. Enquanto isso, o governador de
São Paulo, Dória, e o prefeito de Guarulhos,
Guti, ao invés de tomarem medidas rigorosas
de enfrentamento à pandemia, protegendo o
povo, relaxaram os protocolos de saúde
atendendo pressões do mercado financeiro.
O distanciamento entre o poder público e a
sociedade civil ocorre em todas as esferas da
administração pública. Porém, a falta de
acesso à informação, controle social e meios
para que a população seja ouvida,
participando das decisões de interesse público
evidenciam-se no município, onde a população
enfrenta diretamente a ausência das políticas
públicas. Por isso, faz-se urgente a
radicalização da democracia, discussão do
direito à cidade e inversão de prioridades na
execução dos orçamentos públicos. Vamos
transformar a forma de fazer política na
cidade. Nossa cidade é a segunda maior do
estado em população (13ª mais populosa do
país) e 8ª cidade mais rica do Brasil, ocupando
o quarto lugar nos maiores PIBs do estado de
São Paulo. Essa pujança, no entanto, não é
refletida na qualidade de vida na cidade. A
velha política continua na gestão do atual
prefeito, a serviço de grandes empresas que
buscam o lucro a qualquer custo, financiam
campanhas eleitorais e esvaziam os
investimentos nos serviços públicos
fundamentais, especialmente ao povo pobre e
trabalhador. O PSOL combate radicalmente
essa forma de governar, que favorece
financiadores eleitorais nos contratos durante
a gestão.
O atual governo municipal é marcado pela
omissão frente aos problemas encontrados.
Priorizando a terceirização das políticas
públicas, em especial os serviços de saúde,

piorou a qualidade de vida do povo de
Guarulhos. Para recuperar a capacidade de
gestão, é preciso adotar um programa que
dialogue com as organizações da sociedade
civil, os movimentos organizados e setoriais
que apresentam acúmulos demandados pela
população, construindo instrumentos políticos,
administrativos e financeiros para
democratizar a gestão pública guarulhense.
Guarulhos conta com técnicos de carreira
qualificados, além de dispor de universidades
públicas e privadas com acúmulo histórico de
estudos. É a este patrimônio que devemos
recorrer para reorganizar nossos órgãos de
planejamento, aprimorando o monitoramento
de indicadores, elaboração das projeções e
integração dos diferentes setores da
administração pública, com ênfase na
produção de modelos técnicos para a
organização de mecanismos democráticos de
gestão. Ampliar e fortalecer os investimentos
financeiros nos serviços públicos.
Devemos priorizar a transparência pública e a
participação popular, orientando o governo
municipal pela interseccionalidade na
condução política de todas as áreas, com a
promoção da liberdade, diversidade e justiça
socioambiental. Só conseguiremos
democratizar a cidade construindo alternativas
sustentáveis que respeitem as vozes das ruas.
O poder público deve ser instrumento de
promoção do interesse público, e não pode se
comportar como balcão de negócios. Da
saúde à educação, da segurança à
mobilidade, do esporte à habitação, da arte ao
lazer, nossa meta é trabalhar por uma cultura
de direitos que permita superar o atual modelo
de desenvolvimento, construindo perspectivas
de futuro com e para o povo de Guarulhos.
Além do prefeito hoje no poder, outras
candidaturas continuam se propondo a
representar os setores mais ricos da cidade,
governando do centro para os bairros já
favorecidos. Esses candidatos e candidatas
representam famílias de grandes proprietários
da cidade ou grupos políticos que sempre
comandaram a máquina pública, sem colocar
a gestão a serviço de quem mais contribui com
a riqueza da cidade, os trabalhadores e as
trabalhadoras. Assim, o PSOL representa a
única alternativa para a construção de uma
sociedade socialista, livre e fraterna.
PSOL - GUARULHOS
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Simone Carleto - Prefeita
Educadora, artista, servidora municipal,
mãe e militante feminista, é nossa candidata a
prefeita. Simone traz na apresentação do
programa de governo para Guarulhos as
inspirações que recebeu desde a infância,
quando acompanhou o ativismo comunitário
de sua mãe, Elisabetta Carleto, e seu pai,
Valdir Carleto. Estimularam-na ao ativismo
social tanto a veia educacional materna, que
liderou a implantação da escola comunitária
Nossa Escola, do Clube de Mães, no Parque
Cecap, como a combatividade do Jornal Olho
Vivo, editado pelo jornalista Carleto.
Como educadora, Simone Carleto
acumula experiência de mais de 20 anos como
docente, com vivência desde a educação
infantil à Educação de Jovens e Adultos, nas
redes pública e privada, além de sua atuação
como professora de Arte e Teatro. Já na
Prefeitura de Guarulhos desde 2001, como
servidora, integrou e coordenou equipes de
implementação de políticas públicas para a
juventude, mulheres e para a população em
geral, o que a tornou conhecedora de vários
bairros e de suas deficiências quanto à
ausência de serviços públicos de qualidade
para atendimento da população, sobretudo
das periferias. Destacam-se em seu trabalho
ao longo dos anos a Escola Viva de Artes
Cênicas, o Programa de Oficinas Culturais e
os Pontos de Cultura, abrangendo Vila São
Rafael, Cabuçu, Cocaia, Jardim Rosa de
França, Jardim Carmela, Vila Any, Pimentas,
Bonsucesso, Tranquilidade, Centro, Jardim
Aracília, entre outros, além de ter sido gestora
escolar nos bairros Jardim São João,
Presidente Dutra, Cumbica, Jardim Fortaleza,
Bananal, Parque Santos Dumont e Flor da
Montanha. Integrou o espaço cultural
Florestan Fernandes, no qual coordenou a
formação de um grupo de Teatro de mulheres
do movimento de moradia, o Rosas do Povo.
É militante da Frente Povo Sem Medo
Guarulhos e presidente do Conselho do
Fundeb.
Sua formação é composta por
Magistério, Pedagogia, Licenciatura em Artes
pela Unesp, Especialização em Ética, Valores
e Cidadania pela USP, Especialização em
Gestão da Educação Pública pela Unifesp,
Curso de Fé e Política pela Escola de Fé e
Política Waldemar Rossi - Unifesp, Mestrado e
Doutorado em Artes pela Unesp e Pósdoutoranda, também pela Unesp.
Com sua trajetória dedicada à
educação, movimentos sociais e o serviço
público, Simone Carleto coloca-se como a
alternativa política apresentada pelo PSOL

para a cidade de Guarulhos, para construir
com e para o povo políticas públicas que
garantam o direito à cidade, a inversão de
prioridades transformando a periferia no centro
das decisões e investimentos sociais e
radicalizar a democracia, garantindo
mecanismos de participação popular e
controle social, transformando a forma de
fazer política na cidade e coletivamente
tornando Guarulhos na cidade dos nossos
sonhos. Sim, uma outra cidade é possível,
com Simone Carleto Prefeita e Eliana Nunes
Vice-prefeita.
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Eliana Nunes – Vice-Prefeita
Eliana Nunes tem 50 anos e é
Professora de Lingua Portuguesa na rede
estadual de ensino. Sua história política se
inicia nos anos 1990 no movimento sindical
atuando na Apeoesp, Sindicato dos
Professores, e nos movimentos sociais da
cidade.
Foi liderança de todas as greves da
educação estadual desde sua entrada no
magistério apoiando inclusive a luta estudantil
vitoriosa contra o fechamento de 1000 escolas
proposta por Alckmin em 2015. Atualmente
trava luta em defesa da Educação de Jovens e
Adultos e contra a reabertura das escolas
durante a pandemia.
Sua militância é marcada pela luta
contra o machismo e todas as formas de
opressão, organizando e dando formação para
mulheres trabalhadoras. Esteve presente em
todos os atos #EleNão e Mulheres contra
Bolsonaro além de atuar pela unidade das
mulheres trabalhadoras em Guarulhos.
Te m s u a v i d a d e d i c a d a à l u t a
anticapitalista e antifascista, incentivando e
organizando com a Apeoesp e a Frente Povo
Sem Medo as lutas unitárias atuais que levem
à superação do governo Bolsonaro nas ruas.
Eliana disputou as eleições de 2004,
2008, 2010 e 2012 e atualmente é da
Executiva Municipal do Psol. É Militante da
Resistência, da Travessia - Coletivo Sindical e
Popular e organiza a Resistência Feminista.
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EIXO 1 DIREITO À CIDADE
REFORMA URBANA, SAÚDE, EDUCAÇÃO,
HABITAÇÃO, MOBILIDADE URBANA,
SEGURANÇA PÚBLICA E SANEAMENTO
A reforma urbana é um desafio
fundamental na construção de uma sociedade
mais justa à medida que, por um lado, temos
cada vez mais a população vivendo em
cidades e, por outro, propõe-se a corrigir um
processo histórico excludente e perverso.
Nesse sentido, o acesso universal à moradia e
à toda urbanidade deve ser incansavelmente
buscado e, em Guarulhos, isso significa um
amplo processo de regularização em relação
às ocupações nas periferias, além de garantir
infraestrutura urbana com equipamentos
públicos nos bairros.
A especulação imobiliária tem sido
voraz na cidade nas últimas décadas. Como
consequência, moradores de baixa renda são
cada vez mais expulsos para as periferias da
cidade, para áreas sem condições básicas de
habitação e acesso aos serviços públicos. O
PSOL na Prefeitura de Guarulhos inverterá as
prioridades, dando centralidade à periferia.
Nossa cidade deverá ser governada por uma
política urbana integradora, implementando o
Plano Diretor que garanta direito à cidade a
todas, ampliando investimentos em
infraestrutura, programas habitacionais,
transportes públicos e mapeando imóveis
desocupados das áreas centrais para
utilização de interesse social.
Na gestão atual, privatizações
sucatearam os sistemas de saúde pública, o
saneamento e a educação. Portanto o PSOL
virá para devolver os equipamentos, a gestão
e a execução dos serviços públicos para o
sistema público. Desse modo, fortalecerá
servidores desses setores, o SUS, o
Saneamento e a Educação Municipal. O
planejamento das cidades modernas tem
como base essas pautas, e o acesso aos bens
e serviços públicos passa necessariamente
por um plano de mobilidade urbana.
Como todas as cidades que tiveram uma
explosão de crescimento em um tempo muito
curto, e em especial aquelas nascidas como
periferia dos grandes polos metropolitanos, ou
conhecidas como cidades dormitórios, onde
50% dá sua população se desloca para
realizar atividades em outras cidades;
Guarulhos vive a falta de um planejamento
coerente e também da ausência de uma rede
viária mais ampla, de estudos com
embasamentos técnicos para a reformulação
de forma de se locomover na cidade. Hoje a
cidade de Guarulhos possui uma população de

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – (IBGE) População estimada
1.379.182 [2019] pessoas, em uma Área
Territorial de 318,675 km² [2019].
Nossa cidade deve ter calçadas, áreas
de convivência coletiva, áreas verdes,
ciclovias e transporte público de qualidade,
garantindo a toda população acesso ao
trabalho, ao lazer e à vida na cidade, que seja
humana, equitativas e contribua para a saúde
e segurança de todas. A segurança dos
munícipes de uma cidade é responsabilidade
de todas e a questão da violência deve ser
combatida investindo em políticas sociais e de
geração de emprego, dando à GCM um status
cada vez mais civil, com um caráter preventivo
e comunitário.
Em um contexto que poderíamos
nomear hipermodernidade, somado à crise
pandêmica e as discussões acerca do cenário
pós-pandemia, buscamos o dialogismo, o
acolhimento, que possibilite a construção
coletiva que potencialize os projetos
educacionais. Considerando a educação como
estruturante do direito à cidade, seus
pressupostos devem enfatizar a educação na
cidadania, construindo a nossa cidade.
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REFORMA URBANA
☼ Restabelecer a função social da
propriedade como a diretriz fundamental
do sistema de planejamento
socioambiental da cidade, colocando em
prática a legislação;
☼ Implantar projetos de planejamento
urbano inclusivos estabelecendo uma
agenda de leituras técnicas e comunitárias,
visando embasar futuras revisões com
efetiva participação da sociedade;
☼ Fortalecer o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano com vistas a
financiar projetos de requalificação de áreas
degradadas, aquisição de áreas para
implantação de equipamentos públicos,
reforma e manutenção de mobiliário
urbano, entre outras funções;
☼Planejamento Urbano com
estabelecimento de diretrizes de
crescimento: outorga onerosa garantindo
recursos para serviços de moradia e
equipamentos de mobilidade;
☼Cidade menos esparsa com adensamento
vinculado à estruturas urbanas
(reequilibrar moradia e emprego);
☼Racionalidade nos processos de
aprovação de obras habitacionais: rigidez
nas questões essenciais, responsabilização
dos profissionais que apresentam os
projetos, civil e criminalmente;
☼Estruturação do território: a partir das
estruturas de mobilidade, da rede de
equipamentos públicos (incluindo
educacionais), a partir dos imóveis públicos
vazios;
☼Trazer “cidade” para regiões dormitórios:
implantando equipamentos de transporte
integrados a outros usos, prioridade para o
transporte coletivo e corredores de ônibus
integrando as regiões com terminais e
metrô;
☼Garantir ao acesso às pessoas excluídas
da dinâmica imobiliária às
oportunidades urbanas: produção focada
para serviço de moradia social e população
com renda até 1 salário mínimo;
☼Inibir a cidade segregada: Criação de
praças e espaços de convívio com

promoção da diversidade. Os espaços de
educação devem assumir esse papel;
☼Induzir uma cidade mais compacta e
ambientalmente equilibrada: impedir a
proliferação de periferias cada vez mais
distantes, com políticas de inclusão social;
☼Vincular adensamento com infraestrutura
de transporte: Criação de cota mínima de
terreno garantindo que a produção
imobiliária não promova a gentrificação;
☼Reforçar o papel na dinâmica
metropolitana: assumindo um papel de
centro da parte Nordeste da Região
Metropolitana de São Paulo e segunda
maior cidade da Região Metropolitana de
São Paulo;
☼Garantir a melhora dos acessos com a
capital, viabilizando a obra prevista na
região de Cumbica para acesso à Via Dutra
e Rodovia dos Trabalhadores;
☼Prioridade na execução de proposta de
habitação com participação dos
movimentos: seguindo os moldes do
projeto habitacional Minha Casa Minha Vida
entidades;
☼Prioridade de ZEIS (Zona Especial de
Interesse Social) vazio na Macrozona de
Urbanização Consolidada: de preferência
inseridas na mancha urbana;
☼Assessoria técnica para urbanização de
ocupações
HABITAÇÃO
☼ Diversidade de programas habitacionais e
urbanização de áreas, apoiando com imóveis
públicos e produção de terra urbanizada a
construção de casas por cooperativas e
autogestão;
☼ Ação emergencial na habitação apoiando a
criação de serviços sociais de moradia nos
bairros em situação de emergência
habitacional, incluindo programas de locação
social, reforma e reabilitação de edifícios e
imóveis vazios para moradia, assim como
intervenções em áreas de risco;
☼ Planejamento e Gestão integrada por meio
de processos democráticos e participativos de
planejamento e gestão dos programas e
projetos. O planejamento e as ações devem
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ser propostos de forma integrada,
concatenando os esforços e recursos, através
de fundos específicos, das três esferas
públicas;
☼ Promover assistência técnica pública com
profissionais de diferentes formações junto aos
aos bairros e às comunidades locais, visando
o planejamento urbano e desenvolvimento
local integrado, com regularização fundiária e
a urbanização de assentamentos precários;
☼ Reestruturar a capacidade da Secretaria
Municipal de Habitação nas ações de
regularização urbanística e fundiária de
favelas, loteamentos e ocupações
consolidadas, focando no reconhecimento da
posse mansa e pacífica, na manutenção das
redes de solidariedade dos bairros, e
integrando essa política às de mobilidade,
educação, cultura, lazer, saneamento, saúde,
assistência social, segurança pública, geração
de emprego e distribuição de renda;

☼ Promover ações em conjunto com a
Atenção Primária, CAPS Álcool e Drogas
e consultórios de rua; com atividades
educativas intersetoriais, atendimentos
interdisciplinares - com usuários e
familiares - e implementar medidas de
redução de danos;
☼ Garantir a prevenção e atendimento à
saúde com equipes completas e
multidisciplinares nas UBSs, com médicas
(os), enfermeiras(os), psicólogas (os),
dentistas, e obstetrizes e enfermeiras(os)
obstétricas (os), priorizando o atendimento
da saúde da mulher, com realização dos
exames ginecológicos (Papanicolau), além
de aconselhamento de Planejamento
Familiar, orientação no processo de
amamentação, projetos de educação sexual
e prevenção aos abusos e violência sexual
contra crianças e adolescentes;

☼Recuperar o caráter público dos
equipamentos de saúde para o SUS com
controle social, aumento dos
investimentos e serviços de qualidade a
quem mais precisa;

☼Promover acesso ao pré-natal de
qualidade, atendimento digno durante o
trabalho de parto e puerpério, inclusive
em situações de abortamento, promovendo
o protagonismo feminino; garantir meios de
acesso ao hospital de referência da
gestante em situações de emergência,
como ambulâncias em cada unidade de
saúde;

☼Revogar terceirizações e privatizações
feitas nas últimas gestões, investindo na
recomposição das equipes
multiprofissionais, através de concursos
públicos, valorizando o trabalhador e a
trabalhadora dos serviços de saúde, com
garantia de condições dignas de trabalho;

☼ Abertura do Hospital da Mulher, com
Implantação de programa de atenção ao
parto normal nas unidades de
atendimento, com inserção das Obstetrizes
e Enfermeiras Obstétricas, garantindo a
humanização dos processos e combate à
violência Obstétrica;

☼Formar um Comitê de Qualidade de Vida
vinculado à Secretaria de Governo que
integre ações de várias secretarias com
diminuição do adoecimento da população;

☼ Garantir acesso e atendimento
respeitoso a quem busca a realização de
aborto legal, com o devido
encaminhamento para os serviços
capacitados para a realização do
procedimento, além de treinamento de
pessoal;

SAÚDE

☼Promover espaços de Educação Popular
em Saúde, nas unidades de saúde com
incorporação de Práticas Integrativas e
Complementares no rol de serviços
oferecidos, com capacitação e contratação
de profissionais;
☼Ampliar e articular as Redes de Atenção
Psicossocial (RAPS) no cuidado de
pessoas com sofrimento psíquico através
de suporte qualificado aos profissionais,
valorizando práticas de inserção nos
bairros;

☼ Integrar os serviços de Assistência
Social e dos Centros de Referência em
Saúde do Trabalhador à Atenção
Primária, com matriciamento entre as
equipes e atividades nos locais de trabalho.
Criar políticas de acolhimento relacionadas
à saúde do trabalhador em Saúde;
☼Articular e fortalecer as intervenções de
vigilância em Saúde do Trabalhador,
combatendo condições precárias de
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trabalho e contribuindo para a prevenção de
acidentes e doenças profissionais;
☼Incentivar e dar suporte para os
trabalhadores da saúde atuarem em rede
com profissionais de outras áreas, como
em relação aos Centros de Referência da
Mulher e com os profissionais da
educação;
☼Incentivar o debate intersetorial sobre a
medicalização da vida e incentivar,
quando possível, a desmedicalização;
☼ Humanizar o atendimento pediátrico em
regime de internação nas unidades de
saúde, por exemplo com atividades lúdicas;
☼ Efetivar e fortalecer o Programa Saúde
na Escola, com incentivo ao esporte, lazer,
plantio em hortas e outras atividades
educativas com a comunidade escolar e a
população;
☼ Democratizar a gestão das políticas
públicas de saúde, incentivando a atuação
de conselhos gestores ativos e efetivos;
☼ Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde,
garantindo-lhe estrutura, autonomia e
capacidade de avaliação, consulta e
deliberação sobre as políticas públicas de
saúde;
☼ Desenvolver estratégias de articulação
técnica e planejamento territorial com
outras secretarias, como Cultura,
Habitação, Trabalho, Educação, Esportes e
Meio Ambiente, visando ações de
promoção da saúde e qualidade de vida;
☼ Implementar um plano de transição do
sistema atual, que prioriza a gestão privada,
para um sistema de gestão pública,
evitando a desorganização do serviço e a
desassistência, garantindo, em acordo com
estrutura orçamentária do município, o
progressivo encerramento de todas essas
formas de privatização e terceirização da
Saúde: OS’s e OSCIP’s, Fundações
Estatais de Direito Privado, Empresas
Públicas de Direito Privado e Parcerias
Público-Privadas;
☼. Promover a revisão e auditoria de todos os
contratos de terceirização de serviços e
privatização da gestão celebrados pelo
governo anterior;

☼ Estabelecer metas, para realizar concursos
públicos para a recomposição do quadro de
servidores, especialmente na rede básica
de saúde e nos hospitais, em gradual
substituição do trabalho terceirizado;
☼ Fortalecer uma nova cultura de atenção ao
cidadão e de condições dignas de trabalho
nas unidades de saúde, valorizando estes
trabalhadores através da criação de
instrumentos de educação permanente,
democratizando os mecanismos de
produção, acesso e circulação de
informações em saúde para a redução das
desigualdades sociais;
☼ Reestruturar e ampliar o atendimento
prestado pelo Projeto Tear, fundamental
para formação e socialização para a
população atendida, bem como gera
trabalho e renda, além de se configurar
como uma proposta inovadora em saúde
mental, devendo destacar-se, ainda, sua
transversalidade e simbologia na luta
antimanicomial;
☼ Unificar as ações das secretarias
municipais de Saúde e de Educação no
sentido de reforçar os setores de
documentação, informação, comunicação,
informática (com uso intensivo de softwares
livres) e educação em saúde em toda a
rede de ensino e nas unidades de saúde,
com base na Política Nacional de
Promoção da Saúde, incluindo o direito à
saúde, as formas de participação e de
controle social do SUS na grade curricular
do ensino fundamental e médio;
☼ Criar, na Secretaria Municipal de Saúde, a
Comissão de Comunicação e Informação
em Saúde, que vai trabalhar de forma
articulada com os demais conselhos de
direitos e de políticas setoriais, estruturando
uma política de informação e comunicação
em saúde direcionada às comunidades,
atuando em defesa do SUS e mobilizando a
sociedade com vistas ao fortalecimento do
controle social;
☼ Capacitar os trabalhadores do SUS,
incluindo os gestores e os formuladores de
políticas, no acesso, processamento e
análise dos dados de interesse da saúde no
município, para que a informação em saúde
sirva à tomada de decisão, incluindo acesso
a bases de dados especializados com
protocolos clínicos, literaturas setoriais e
redes bibliográfica (BVS, BiblioSUS,
SaúdeLegis, ColecionaSUS, entre outros);
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☼ Fortalecer a educação permanente dos
profissionais que executam os programas
de saúde existentes no município, de forma
a garantir um atendimento de qualidade,
com foco no cuidado ao cidadão;
☼ Organizar um sistema de monitoramento,
avaliação e supervisão da Estratégia de
Saúde da Família e Atenção Básica, com o
intuito de acompanhar o seu
desenvolvimento, a fim de consubstanciar
esforços e recursos municipais para a
melhoria das ações;
☼ Estabelecer metas, dentro das
possibilidades orçamentárias do município,
para ampliar a Atenção Básica e a
Estratégia de Saúde da Família (ESF),
fortalecendo e ampliando os NASF
(Núcleos de Apoio à Saúde da Família) e
NAAB (Núcleos de Apoio à Atenção
Básica);
☼ Estabelecer metas, para ampliar as equipes
da Estratégia de Saúde da Família, com a
inclusão imediata do profissional de Serviço
Social em cada equipe, e criar meios de
transporte específico para locomoção das
equipes;

☼ Implementar no âmbito municipal os
parâmetros estabelecidos pela Política
Nacional de Saúde Integral da População
Negra, com o objetivo de promover a
equidade etnicorracial nas políticas de
saúde da cidade;
☼. Promover cursos de formação sobre as
especificidades das minorias etnicorraciais,
capacitando os servidores e gestores da
saúde para lidar com as questões
específicas dessa população;
☼ Garantir, em todos os hospitais públicos do
município, a informação e o
acompanhamento necessários para a
prática do aborto nos casos autorizados
pela lei, respeitando o princípio de
autodeterminação da mulher sobre seu
próprio corpo;
☼. Estabelecer metas, para garantir o
atendimento integral, humanizado,
transdisciplinar e de qualidade em toda a
rede de atenção maternoinfantil desde o
pré-natal até a atenção ao recém-nascido;
☼ Estabelecer metas, para investir em
pessoal e equipamentos (salas e quartos)
que facilitem o parto humanizado;

☼ Estabelecer metas, dentro das
possibilidades orçamentárias do município,
para construir unidades de atendimento a
partir das necessidades de saúde dos
territórios;

☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
abrir concurso público para obstetrizes e
enfermeiras obstétricas, em todas as
unidades hospitalares que atendam partos;

☼ Estabelecer metas, para ampliar o quadro
técnico das UPAs com pediatras e
ortopedistas em todas as unidades;

☼ Contratar doulas para compor equipes de
parto humanizado, além de fortalecer
programas de estágio de doulas para
garantir formação dessas profissionais;

☼ Articular redes de atenção integral nas
unidades já existentes, a partir da
pactuação e intervenção conjunta entre
Estratégia de Saúde da Família, UPAs e
unidades hospitalares;
☼.

Estabelecer metas, para ampliar o
acesso às consultas da atenção
primária e dos centros de
especialidades (consultas e exames);

☼ Melhorar a qualidade dos indicadores que
orientam as políticas públicas de saúde,
construindo um mecanismo de participação
social na aplicação e fiscalização dos
indicadores, priorizando indicadores de
efetividade (metas ancoradas na melhoria
de
indicadores
de
morbimortalidade,condições de vida e IDH
da população-alvo);

☼ Direcionar as verbas da Prefeitura com os
abrigos especializados para usuários de
álcool e outras drogas/Comunidades
Terapêuticas, para os CAPS ADII visando o
progressivo fim dessa política
institucionalizadora, com a reorientação dos
recursos para o financiamento de unidades
de acolhimento e CAPS ADIII para a
atenção aos usuários de álcool e outras
drogas na rede de saúde mental;
☼ Implementar uma política municipal
intersetorial de atenção integral a pessoas
q u e u s a m á l co o l e o u tra s d r o g a s ,
coordenada pela Secretaria Municipal de
Saúde;
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Efetivar a aplicação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais
(PNPCT)
visando facilitar e ampliar o
acesso à saúde para comunidades tradicionais e povos indígenas localizados no
município;
☼

Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para garantir recursos financeiros para ações municipais de vigilância sanitária e ambiental, prestando assessoria técnica e estabelecendo um
plano de ação articulado e intersetorial, que dê
respostas aos problemas sanitários e ambientais do município;
☼ Promover a formação, a capacitação e o
desenvolvimento de recursos humanos em
vigilância sanitária e ambiental, buscando a
fixação desses profissionais e a garantia de
condições dignas de trabalho e salário;
☼ Qualificar o trabalho de vigilância sanitária e
ambiental por meio da incorporação de
tecnologias de informação e do
aprimoramento do uso daquelas que estão
disponíveis;
☼ Submeter, periodicamente, ao controle
social do SUS, o resultado das ações de
vigilância sanitária e ambiental;
☼ Desenvolver um programa de comunicação
com informações de interesse público sobre
situações de risco à saúde da população;
☼ Incentivar a participação de representantes
da sociedade civil organizada para o
acompanhamento das inspeções de
vigilância sanitária e ambiental;
☼ Estimular que os serviços de saúde adotem
medidas e incorporem práticas para o
controle de risco, por meio de ações
educativas e divulgação de material de
apoio;
☼ Promover propagandas sobre o uso
racional de medicamentos e a alimentação
saudável e segura, de acordo com o Guia
Alimentar da População Brasileira
(Ministério da Saúde);
☼ Implementar ações para fazer cumprir a
legislação sobre propaganda de bebidas

alcoólicas, tabaco, medicamentos e outras
áreas da saúde.
☼Implantação de políticas públicas de
redução de danos para tratamento
especializado, digno e laico àqueles que
sofram de transtornos causados pelo abuso
de álcool e outras drogas;
EDUCAÇÃO
É importante acentuar que o PSOL
sempre se pautou pelo legado de Paulo Freire.
Sendo assim, concebemos a educação, como
uma ferramenta imprescindível para a
conquista e fortalecimento de autonomia de
todos e todas. Esse sentido passa pela
compreensão de que o conhecimento é a
síntese da apreensão do mundo constituído
pelas contradições de classe e diversidades
de raça e de gênero e de crenças religiosas.
Logo os processos educacionais precisam ser
instrumentos de democratização dos
conhecimentos produzidos pela humanidade,
e consequentemente , os currículos precisam
ser elevados ao status científicos, desde a
educação infantil até a educação de jovens e
adultos, de maneira a incorporar como eixo
norteador
da política curricular a histórica
desigualdade social que impediram à maioria
das populações pobres e pretas o acesso à
educação e a cultura em geral;
As diretrizes educacionais do nosso
Programa proporcionarão a construção do
Projeto Político Pedagógico de cada escola ,
construído com a comunidade escolar, os
profissionais da educação e as universidades
públicas, em contraposição a intervenção de
fundações que representam o mercado
educacional e que operam nas entranhas da
esfera administrativas das secretarias de
educação para favorecer a venda de manuais
didáticos e plataformas digitais;
Realizar de um censo escolar do
município que objetive o levantamento
detalhado das condições de atendimento da
população, de modo que o Plano Municipal de
Educação responda os desafios apresentados;
- Aumentar para 30% do orçamento
para educação e adequação a nossa política
orçamentária;
- Considerar nas estratégias de atendimento as novas exigências conquistadas
pelos setores organizados dos movimentos
de educação no plano nacional, com a aprovação do novo Fundeb- Fundo de Manuten-
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ção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica, a partir da instituição do CAQ,
Custo Aluno Qualidade, que impõe a ampliação de mais investimentos na educação do
município. Desse modo, nosso governo se
compromete assegurar que as verbas públicas sejam destinadas para as escolas públicas;
- Reafirmar a defesa de processo dialógicos e participativos em contraposição a
uma concepção autoritária de gestão do sistema e que tem incorporado no mundo contemporâneo o viés meritocrático, que valoriza o conceito de sucesso e desempenhos
individuais. Essa escolha política privatista
tem determinado a imposição de avaliações
educacionais padronizadas e cartilhas curriculares de modo a beneficiar o mercado
educacional;
- Viabilizar o direito pleno a educação
será através de um conjunto de esforços de
diferentes esferas da gestão municipal, de
modo a resgatar o sentido público da escola
e enfrentar os interesses privatistas, que tem
se beneficiado com a expansão do oferecimento de atendimento na rede de ensino,
sobretudo na educação infantil;
- Para que nosso programa tenha êxito
é fundamental o papel das comunidades escolares, setores e movimentos educacionais
nos processos de formulação e decisão das
políticas a serem implementadas. O governo
do PSOL garantirá a autonomia dos sujeitos
sociais de modo a legitimar instrumentos
participativos para a formulação e acompanhamento das metas e prioridades do governo, sejam através dos conselhos escolares,
dos conselhos municipais e das entidades de
representação dos trabalhadores , de maneira a romper com a tutela do governo junto
aos setores organizados fator que suprime o
efetivo protagonismo da população;
- Respeito à autonomia dos Conselhos
de Educação como organismos de representação da sociedade civil, conforme estabelece a lei municipal
n°5.537/2000;
- Incentivo à formação de Conselhos
Escolares e Grêmios Estudantis autônomos, de modo a garantir a diversidade do Projeto Político Pedagógico de
cada escola, bem como a avaliação da
gestão pela comunidade escolar.

- Realização da Conferência Municipal
de Educação conforme estabelece lei
municipal;
- Resgate do plano municipal de educação como instrumento referência da
política educacional;
-Valorização das profissionais da Educação;
- Redução do número de alunos em
salas em todos os ciclos, criando um
plano de reforma e construção de novas escolas;
- Capacitação e formação em direitos
humanos e combate às opressões para
todos os profissionais da educação;
- Educação sexual e de gênero nas escolas;
-Programa de implementação das leis
n° 10639 e n°11.645 sobre o ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira nas
escolas e centros educacionais unificados;
- Ampliação e fortalecimento da rede
de proteção social; ponte entre as
escolas e a assistência para atendimento de estudantes LGBTI+ expulsos de casa;
- - implementação de projetos de “espaços corujas”, com horários noturnos de atendimento das creches públicas para mães que trabalham e
estudam em jornadas noturnas;
-Programa de alimentação escolar à
rede de escolas municipais com alimentos da reforma agrária e de pequenos produtores;
- Inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras da alimentação escolar na
formulação de ações pedagógicas alimentares da rede;
- Obras de recuperação e garantia de
condições sanitárias nas escolas atuais, além de construção de novas unidades escolares sempre que necessário;
-Ampliação da oferta de vagas na Educação de Jovens e adultos, com formação de turmas a partir das demandas
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com ênfase na politica de combate ao
analfabetismo e a evasão escolar ;

unidades escolares, enfatizando a função
pedagógica da gestão escolar;

Incentivo as experiências comunitárias
que visam a integração das crianças,
jovens e adultos às múltiplas expressões culturais e educacionais a partir
dos pressupostos de defesa dos direitos humanos;

☼ Participação, controle social e transparência
na gestão dos recursos garantem a efetividade
do processo educacional, envolvendo a
comunidade, que se apropria da educação e
dos bens públicos;

- Ampliar o atendimento à primeira infância, em uma perspectiva de educação integral, em escolas próprias;
- Promover formação de base sobre o
processo educacional para que a comunidade efetivamente se apropie da
organização e direção de escolas comunitárias voltadas para atendimento
das demandas e necessidades da coletividade, das crianças e suas famílias;
☼ Incentivar experiências comunitárias
e interseccionais de engajamento educacional a serviço dos estudantes e da
educação integral, bem como incentivar
a criação de cursinhos comunitários
populares;
- Promover a regularização e acompanhamento das escolas particulares,
comunitárias, filantrópicas e confessionais em exercício irregular para que
todos os espaços educacionais da cidade ofereçam as condições adequadas o desenvolvimento integral das crianças;

☼ A cultura de paz deve ser cosntruída na
escola, promovendo valorização da
diversidade, segurança, saúde mental,
enfrentamento das injustiças e reafirmação do
direito à vida na cidade;
☼ A escola é muitas vezes o principal
equipamento público na cidade. Assim,
Educação, Esporte e Cultura apontam para um
bem-viver e uma outra cidade possível,
atuando em prol do desenvolvimento real nos
territórios;
☼ A revolução necessária e possível passa
pela garantia da estrutura adequada para que
seja garantido ao público seus direitos, desse
modo, é fundamental o poder público se
comprometer com a manutenção dos prédios
públicos, assim como efetivar o quadro de
recursos humanos de acordo com o porte das

☼ As escolas configuram-se como
equipamentos que concentram as demandas
sociais nos bairros. Assim, criaremos nos
bairros Centros de Cidadania, com articulação
dos serviços de promoção, proteção e defesa
dos direitos das crianças, jovens, idosos e
mulheres;
☼ Fortalecer a educação pública, plural,
gratuita e laica contra o assédio e interesses
privados, fortalecendo as equipes escolares e
a tomada de decisões horizontalizadas;
☼ Ampliar o atendimento à primeira infância,
em uma perspectiva de educação integral, em
escolas próprias;
☼ Incentivar e acompanhar a criação de
escolas comunitárias, garantindo sua
característica de equipamento educacional;
☼ Nenhum retrocesso, nenhum direito a
menos – Profundo respeito ao trabalho das
servidoras e servidores, história e trajetória de
rede;
☼ Construir um programa completo de arteeducação, articulado à iniciação artística,
como também à educação física que enfatize
as possibilidades corpóreas de percepção do
mundo e expressão, sobretudo a partir dos
CEUs com uma proposta coerente com os
pressupostos de sua criação no Brasil com as
escolas-parque no Nordeste e com os Centros
de Educação Unificados em São Paulo como
foram criados, enfatizando sua função de
irradiação cultural nos bairros.
☼ Incentivar progressiva autonomia
pedagógica, administrativa e financeira
conforme LDB;
☼ Garantir a autonomia do Projeto PolíticoPedagógico (PPP) das unidades tal qual
previsto em legislação federal, conforme artigo
17 da Constituição; Continuidade ao Quadro
de Saberes Necessários (QSN);
☼ Programar formação permanente de acordo
com as demandas apontadas pelos coletivos
escolares, e devolver à esfera pública a
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formação. Trabalhar com a abordagem da
formação centrada na escola e nas reais
necessidades dos estudantes, considerando
os diferentes tempos formativos e múltiplas
realidades. Garantir a dialogicidade, ampliar
recursos do Prorede Projeto para essa
finalidade e incentivar a pós-graduação. Na
atual gestão diversas fundações de direito
privado foram adotadas aprofundando o
perigoso conceito de estado mínimo nas suas
responsabilidades. Essa opção prejudicou as
equipes e seus projetos pois desperdiçou
tempo ao tentarem romper com a identidade
pedagógica da rede além de promoverem
formações
descontextualizadas e
massificadas;

transtorno déficit de atenção e hiperatividade,
TEA- transtorno do espectro autista, Dislexia,
Discalculia ou dificuldades físicas, cognitivas e
psíquicas como paralisia cerebral, Síndrome
de Down e outras que afetam o
desenvolvimento infantil;

☼ Extinguir os períodos intermediários
equiparando o tempo de aula e
progressivamente ampliar as atividades de
contraturno, além de diminuir a quantidade de
estudantes por classe;

☼ Valorizar as servidoras e servidores da
educação, tanto financeiramente com a
correção do plano de carreira e progressão
horizontal, quanto com relação às condições
de trabalho – disponibilidade de recursos,
valorização do serviço público, segurança do
trabalho preventiva e humana, inspirando a
solidariedade e união da categoria e
crescimento coletivo;

☼ Implantar política de formação continuada
de professores e professoras da rede
municipal, em parceria com as instituições de
ensino existentes na cidade (Instituto Federal,
UNIFESP, UNIVESP e FATEC) com oferta de
programas de pós-graduação e cursos de
formação e aperfeiçoamento pedagógico;
☼ Criar o Centro Multidisciplinar e Transversal
(CMT), que garanta o atendimento prioritário
das demandas relacionadas à periferização e
vulnerabilidades detectadas pelas equipes
escolares. Assim, deve ser garantida a equipe
de acolhimento, psicólogas (os), em conjunto
com as UBSs, Casas de Cidadania, Casas de
Cultura,CEUs, Secretaria de Cultura,
Secretaria de Esportes, entre outras;
☼ Implantar a Gestão Coletiva de prioridades,
composto por Conselho Estratégico (SE) e
Conselho Popular a partir de representação
das escolas;
☼ Ampliar Polos de AEE e o número de
professores, estagiárias (os), e outras
profissionais, acompanhando cada estudante
para promover a socialização, com um
programa de formação permanente em serviço
para as equipes pedagógicas;
Investimento nas escolas municipais para
contratar psicólogas (os), assistentes sociais,
fonoaudiólogas (os), terapeutas ocupacionais,
psicopedagogas (os) e professores, com
objetivo de auxiliar o desenvolvimento
pedagógico das crianças que apresentam
dificuldades de aprendizagem como TDAH -

Promover programa de residência pedagógica,
a partir de projetos inovadores em educação,
em parceria com as universidades;
☼ Humanizar o atendimento de RH e SESMT
para o funcionalismo; além de incorporar o
adicional de insalubridade para todas as
cozinheiras;

MOBILIDADE URBANA
☼ Revisão do Plano de Mobilidade Urbana de
Guarulhos (PMUG), atendendo as regiões
com maiores adensamentos;
☼ Estabelecer uma política de mobilidade
urbana sustentável, pautada na
estruturação de uma rede hierarquizada e
equilibrada com a acessibilidade e
mobilidade para a cidade, priorizando os
deslocamentos a pé, os modos não
motorizados e o transporte público;
☼ Implantar o programa Cicloviário, não
apenas na região do Parque Cecap onde se
encontra a única ciclofaixa conforme dados
dos obtidos no ciclomapa, e também na
região da Vila Galvão, ao qual se encontra
um pequeno trecho de calçada
compartilhada e estruturando um setor
específico para deslocamentos a pé;
☼ Reestruturar e fortalecer o Conselho
Municipal de Transporte transformando-o
em um Conselho Municipal de Mobilidade
Urbana Sustentável, com autonomia e
composição plural, dando-lhe estrutura e
capacidade de avaliações técnicas,
consulta e deliberação sobre as políticas
públicas de mobilidade urbana junto com a
população;
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☼ Democratizar a gestão do Fundo Municipal
para a Mobilidade Urbana Sustentável e
priorizar investimentos para melhorar a
qualidade do transporte público, do
transporte não motorizado e estruturantes
da mobilidade peatonal, e da educação
assertiva para o transito;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
criar um Laboratório de Inovação para a
Mobilidade vinculado à Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, com convênio com
as universidades particulares da cidade e
apoio do Fundo Municipal de Amparo à
Pesquisa, para realizar pesquisas, produzir
análises de dados e propor sugestões para
melhorar a mobilidade na cidade, assim
como também as instituições públicas como
Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), a Faculdade de Tecnologia de
São Paulo, campus em Guarulhos (FATECGUARULHOS) e incentivar o estudos nas
Escolas Técnicas da cidades (ETEC).
Incentivar o desenvolvimento de
tecnologias nacionais inovadoras de
mobilidade urbana sustentável, como o
ônibus movidos a hidrogênio e energia
elétrica, desenvolvido na COPPE/UFRJ,
com o objetivo de reduzir a carga poluidora
gerada pelo atual sistema de transportes;
☼ 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;
☼ Criar uma Empresa Pública de Transporte e
Mobilidade, como previsto na Lei Orgânica
do Município, para realizar a gestão do
transporte na cidade, planejar e fiscalizar a
operação dos modais de transporte, criar e
realizar estudos para implantação de novas
linhas na cidades redesenhando os
itinerários; planejar a integração com do
sistema de transporte, alimentando-os com
micro-ônibus na cidade, propondo linhas
noturnas em locais de grandes fluxos que
necessitam, nomear as paradas de ônibus,
no sentido de facilitar a localização do
usuário, e a integração com a mobilidade
por meio de uma comunicação visual
simples e objetiva, ao qual fica a cargo da

prefeitura e garantir o domínio público sobre
a administração logística e os fluxos
financeiros do sistema;
☼ Extinguir, imediatamente, a dupla função de
motorista-cobrador de ônibus garantindo,
com presença de um profissional próprio
para a função de cobrador, menos estresse
ao motorista e mais segurança na
condução do veículo;
☼ Instituir o primeiro Plano Municipal de
Transporte de Cargas, consolidando as
diretrizes e as políticas municipais para
orientar o deslocamento de veículos de
transporte de bens de modo a não impactar
negativamente no tráfego nas regiões mais
adensadas da cidade;
☼ Instituir o primeiro Plano Municipal Peatonal
e Cicloviário, com o objetivo de qualificar e
integrar as vias cicloviárias e as calçadas
com os outros modais de transporte na
cidade, de acordo com a real demanda da
população;
☼ Revisar a Política Tarifária dos Transportes
Públicos, a partir do Plano Municipal de
Linhas Urbanas, dissociando a tarifa paga
pelos usuários (quando houver) do custo de
operação do serviço prestado pelas
concessionárias (públicas ou privadas),
permitindo a criação de planos tarifários
mais simples e adequados às diferentes
realidades dos usuários; revisar, em
parceira com o Governo do Estado, a
operação do sistema de Bilhetagem
Eletrônica garantindo o uso de um mesmo
cartão em todos os modais da cidade, de
modo a garantir maior transparência na
prestação do serviço e oferecer menos
transtornos na garantia do direito de ir e vir
dos cidadãos. Dessa forma é preciso
estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de linhas e/ou
zonas de "Tarifa Zero”, nas quais os
usuários não serão cobrados pelo serviço,
com o objetivo de garantir o direito de ir e
vir dos cidadãos e incentivar a livre
circulação pela cidade, subsidiando o custo
de operação destas linhas através do
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana,
começando pelas regiões mais pobres e de
maior fluxo;
☼ Mapear a situação das calçadas, praças,
parques, veículos de transporte coletivo,
prédios públicos e equipamentos urbanos
da prefeitura e planejar (junto com o
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Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa e o Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência) um programa
de reforma e adaptação para garantir o
direito de acessibilidade às pessoas com
mobilidade reduzida;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
garantir infraestrutura de suporte para
ciclistas na cidade, como bicicletários
cobertos em pontos estratégicos, por
exemplo em terminais, áreas de uso social,
guarda-volumes, chuveiros/ vestiários em
locais, a serem escolhidos pelo conselhos,
assim como o apoio com equipamentos de
manutenção;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de um novo
sistema de sinalização específico para
ciclistas e pedestres;
☼Municipalizar as calçadas e criar padrões de
qualidade de pavimentação, com
dimensões de acordo com normas de
acessibilidade;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
garantir que os espaços de cultura, de
esporte, de educação e de saúde, sejam
adequados para pessoas com deficiência,:
sinalização visual e sonora, signos em
braile, banheiros adaptados, degraus
rebaixados, rampas de acesso, entre outros
investimentos;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
diminuir os degraus dos ônibus e ampliar a
quantidade dos ônibus e veículos
adaptados para pessoas em cadeiras de
rodas;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
garantir que as calçadas sejam planas, com
regularização, rampas de acesso e, em
algumas situações, corrimões de
acessibilidade;

garantir que os sinais luminosos sejam
acompanhados por sinais sonoros;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
garantir sinalização adequada para as
pessoas cegas poderem detectar
obstáculos nas ruas;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
ampliar as dimensões das portas dos
banheiros públicos para permitir que
pessoas em cadeiras de rodas possam usar
o recinto de forma independente;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
garantir um mecanismo (botão no poste)
que prolongue o tempo dos sinais para que
as pessoas que usam muletas possam
andar com segurança pelas ruas;
☼Definir critérios técnicos de acessibilidade
dentro de um item mais claro nos processos
de licenciamento urbanístico de novos
prédios privados;
☼Consolidar a legislação que regulamenta o
serviço de táxi, preservando a segmentação
de mercado (empresas de táxi, táxis
convencionais e táxis especiais), direitos
adquiridos e dando maior segurança
jurídica para motoristas, auxiliares e
usuários, assim como implementar um
programa de fiscalização permanente,
integrado aos demais órgãos de segurança
pública, para combater os táxis piratas e os
serviços clandestinos oferecidos em hotéis
e o aeroporto;
☼Desenvolver junto ao Conselho Municipal de
Mobilidade Urbana Sustentável a
regulamentação para os Polos Geradores
de Tráfego (construções urbanas que
atraem grande quantidade de
deslocamentos de pessoas ou cargas,
como escolas, conjuntos de escritórios,
shopping centers) no município de
Guarulhos;

☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
garantir rampas de acesso e corrimões em
todas as praças públicas;

☼Aplicação do bilhete único 24 horas como
parte de uma política de subsídios às tarifas
rumo à tarifa zero ao mesmo tempo em que
se adotam políticas para desestimular o uso
do automóvel e reconhecer a bicicleta como
modal de transporte regular;

☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para

☼Implantação de políticas públicas que
priorizem o transporte coletivo sobre o
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individual e do não motorizado sobre o
motorizado: mais espaço para ônibus e
meios não motorizados;
☼ Garantir recursos para investimento
continuado na construção de
infraestrutura de sistemas estruturais de
transporte coletivo urbano de alta
capacidade .
☼Negociação dos acessos à capital:
consolidação do corredor Taboão-Tucuruvi
até o metrô, ligação com a USP LESTE,
ligação da UNIFESP (Guarulhos).
SEGURANÇA PÚBLICA
☼ Ressignificação de espaços
abandonados por meio de projetos como
hortas públicas em terrenos baldios e
inabitados, que aumentam a sensação de
insegurança e a violência pública,
povoando e movimentando lugares
esquecidos por parte da administração
municipal, e que por isso tem maior grau de
criminalidade;
☼Implementar leis de ordenamento
territorial que misturem usos nos bairros e
incentivem fachadas ativas e janelas
voltadas para rua, promovendo vigilância
pela permeabilidade visual;
☼ Va l o r i z a r a p r o f i s s ã o d o G u a r d a
Municipal, investindo em treinamentos
para que se compreenda a importância da
segurança pública e suas consequências,
conscientizando para o combate a
LGBTfobia, racismo e violência contra a
mulher, xenofobia, tortura e toda forma de
opressão. Efetivar a carreira única, com
concursos internos para progressão;
☼Investimentos em urbanização,
aumentando a mobilidade e
consequentemente a movimentação de
pessoas em todas as áreas, diminuindo os
índices de violência;
☼Ampliação e manutenção do sistema de
iluminação pública do município;
☼Estabelecer o direito de Idosos e
mulheres a descerem dos ônibus em
qualquer lugar após as 21h;

☼Criar abrigos sigilosos em rede de
atendimento reunindo serviços de
segurança pública, assistência social e
saúde para acolhimento de mulheres,
crianças e adolescentes, LGBTQIA+,
imigrantes em situação de violência ou
prostituição;
☼Implantar Núcleos de Atendimento
Integrado para atendimento de
adolescentes que cometam atos
infracionais;
☼Implantar Centros de Convivência das
Mulheres com atendimento interdisciplinar
(psicossocial e jurídico);
☼Criar centros de educação, recuperação e
atendimento psicossocial ao homem
agressor;
☼Implantação de tecnologias, com relatórios
de impacto para avaliar potenciais riscos a
direitos fundamentais, e debate público
sobre processamento de dados pessoais
pela administração pública, preservando a
privacidade;
☼Desenvolver ações conjuntas de
fiscalização urbana e ambiental, com os
órgãos municipais, estaduais e federais
correspondentes, e de educação ambiental;
☼Implantar programas de mediação de
conflitos junto à comunidade escolar,
evitando a ação repressiva em casos de
mera indisciplina em ambientes escolares;
☼Promover atividades recreativas e
socializantes nas escolas e
equipamentos públicos durante a
semana à noite e aos finais de semana;
☼Implantar controle social sobre a GCM,
com a participação da sociedade civil;
☼Extinguir divisões da GCM incompatíveis
com o policiamento comunitário, como
tropas de choque e canis;
☼ Desmilitarizar os regimentos
disciplinares e estatutos;
☼Implantar Conselhos Municipais de
Segurança regionalizados que permitam o
diálogo entre comunidade e GCM na
confecção de políticas públicas de
segurança, garantindo a participação de
mulheres, LGBTQIA+, negros e negras,
indígenas, trabalhadores e trabalhadoras.
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SANEAMENTO
☼Revisar, regular e fiscalizar os contratos de
concessão de água e esgoto com a Sabesp,
garantindo o cumprimento de metas, assim
como a publicidade dos contratos;
☼Criação de um conselho municipal de
saneamento, eleito pela população, com
garantia de assento junto ao conselho
municipal de saúde com poder de decisão no
uso dos recursos da cota parte do município,
das tarifas de água e esgoto;

garis comunitários e da integração com os
catadores locais;
☼ Propor soluções em parceria com a
comunidade em construção de fossas
ecológicas, com evopotranspiração e
biodigestoras;
☼ Diante da possibilidade da Sabesp vir a ser
privatizada, apoiada no novo marco regulatório
do saneamento, retomar o serviço de água e
esgoto de forma pública.

☼ Incorporar departamento de saneamento
público junto ao serviço de vigilância sanitária,
com profissionais oriundos do Saae e outros;
☼Elaborar estudo da oferta de recursos
hídricos para orientar o planejamento urbano,
considerando as previsões de mudanças
climáticas e crescimento populacional;
☼Elaborar estudo de viabilidade técnica para
implantação de poço artesiano nos próprios do
município assim como do uso de água pluvial
nos sistemas secundários;
☼ Exigir da concessionária de água e esgoto a
aplicação da tarifa social com programa de
acompanhamento para as comunidades e
núcleos familiares de baixa renda, proibição de
corte em caso de inadimplência;
☼ Investir em uma política de saneamento
ambiental que integre o tratamento de lixo
orgânico ao tratamento de esgotos através da
utilização de biodigestores, que além de evitar
mais poluição, geram energia para as
comunidades;
☼ Promover a valorização dos catadores de
resíduos sólidos através de ações que visem à
transformação dessa atividade em uma
oportunidade digna de geração de renda, tais
como capacitação técnica e fornecimento de
equipamentos, apoio a formação de
cooperativas, assistência social e educacional,
e mecanismo de compensação e remuneração
pelos serviços públicos prestados;
☼ Criar programa específico de coleta seletiva
e limpeza urbana nas favelas e ou ocupações,
ampliando a abrangência e a capilaridade do
serviço nestas áreas, por exemplo, através de
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EIXO 2 RADICALIZAR A DEMOCRACIA
PARTICIPAÇÃO POPULAR, GESTÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS,
COMUNICAÇÃO, JUVENTUDES,
MULHERES, NEGRAS E NEGROS,
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DIREITOS
HUMANOS, INDÍGENAS,
IMIGRANTES, LGBTQIA+, IDOSOS
As mais importantes decisões da cidade
devem ser tomadas com ampla participação
popular, fortalecendo os conselhos existentes
e criando conselhos populares, além de
realizar o planejamento e orçamento
participativos. A modernização dos
instrumentos de gestão e o combate à
corrupção, dependem de que sejam
respeitadas as audiências públicas com
controle social permanente nos órgãos e
programas da prefeitura, afastamento imediato
dos suspeitos de irregularidades e diminuição
real dos cargos de confiança com valorização
dos servidores de carreira. A comunicação
oficial deve seguir o foco da transparência e
democratização da informação.
Avançar na democracia significa ampliar o
acesso a todas e todos nas políticas públicas.
O PSOL governará com políticas que incluam
jovens, mulheres, negras, negros, pessoas
com deficiência, povos indígenas, povos
imigrantes, idosos e LGBTQIA+, nos acessos
e espaços de decisão, além de garantir a
aplicação de uma política interseccional de
direitos humanos e combate às intolerâncias,
sejam elas de gênero, raça, cultura, religião,
opção sexual.
Nosso governo ouvirá as juventudes,
propiciando perspectivas de desenvolvimento
e culturais que incluam esse setor da
sociedade, de forma ativa.
A população de Guarulhos é majoritariamente
feminina, sendo composta por 51,3% de
mulheres. Entretanto, da mesma maneira que
outras minorias sociais às mulheres é
reservado apenas um lugar de submissão, de
ausência de protagonismo. Na Câmara
Municipal de nossa cidade, dos 34 atuais
vereadores, apenas 4 são mulheres, ou seja
8,5% do total. Em mais de 450 anos de
história, Guarulhos não teve uma prefeita
eleita.
Ademais, não se pode dissociar o machismo e
o racismo em nossa sociedade. Segundo
pesquisa do IPEA em 2003, na taxa de
escolarização medida apenas 5,2% das
mulheres negras têm ensino superior,
enquanto 18,2% das mulheres brancas e
14,9% dos homens brancos dispõe do mesmo
nível educacional.

O genocídio da população negra nas
periferias, a dificuldade de acesso ao ensino
superior e aos direitos básicos como saúde,
educação e habitação são algumas das
mazelas decorrentes dessa cultura.
Essas violações aos direitos humanos se
expressam também junto à população
LGBTQIA+. Em pesquisa de 2013, realizada
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos,
foram diagnosticadas 317 violações contra
pessoas LGBTs, sendo que 251 casos foram
homicídios.
Apesar dessa triste realidade, a temática
LGBTQIA+ ainda é subvalorizada em nossa
sociedade, com pouca preocupação por parte
das administrações públicas municipais
A inclusão cultural, acessibilidade e políticas
públicas construídas com e para as pessoas
com deficiência também é prioridade nesse
programa. Incluir a pessoa com deficiência na
rede de atenção integral à saúde, nas políticas
públicas de qualificação profissional, nas
políticas de acessibilidade arquitetônica e de
educação, possibilitando plena condição de
cidadania.
O processo de envelhecimento em curso, não
tem sido acompanhado na mesma medida
pelos investimentos em políticas públicas para
este segmento. Além da ausência de políticas
públicas para cuidados de saúde e lazer dessa
população, a questão da violência contra a
pessoa idosa também deve receber cada vez
mais atenção da sociedade e dos
governantes.
Guarulhos conta também com etnias
indígenas em suas periferias, assim como com
populações imigrantes, que vitimizadas pelo
preconceito são excluídas da cidadania, tendo
suas identidades culturais não valorizadas. As
políticas públicas da cidade devem olhar para
todo o seu povo.
A natureza estrutural do machismo, racismo,
inacessibilidades e intolerâncias na sociedade
exige que pautemos estes temas de forma
transversal em todos os aspectos do nosso
programa.

20

PARTICIPAÇÃO POPULAR
☼Implementar conselhos 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 da região e elaborar, em
conjunto com Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, um plano
regional de desenvolvimento urbano,
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, os conselhos de
Defesa dos Direitos Humanos, de
Juventudes, da Mulher, dos Direitos da
População LGBTQIA+, de Defesa dos
Direitos dos Negros e Negras, 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;
☼Aplicar os programas setoriais
aprovados pelos conselhos de políticas
públicas nas conferências municipais
realizadas nos últimos anos, visando uma
sistematização do acúmulo de propostas
formuladas, bem como incentivar a
realização regular de novas conferências
temáticas;
☼Planejar a implantação dos fundos
municipais que ainda não foram
totalmente implementados, consolidar a
legislação sobre esses fundos, bem como
os mecanismos para a divulgação e
transparência dos recursos aplicados
através deles;
☼Implantar a Conferência Guarulhense, nos
moldes de um fórum social urbano, 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 setoriais
aprovados pelos conselhos de políticas
públicas e nos planos regionais de
desenvolvimento urbano aprovados pelos
conselhos de moradores;
☼ Reestruturar o Plano Municipal de
Orçamento Participativo, cujo objetivo
será realizar consultas públicas através da
plataforma digital do Gabinete Virtual e
organizar o debate orçamentário do
município dentro dos conselhos de
moradores (dimensão territorial), dos
conselhos municipais de políticas públicas
(dimensão setorial) e da Conferência
Guarulhense (fórum geral);
☼Elaborar novos indicadores sociais para
ações públicas, em conjunto com as
universidades e instituições de pesquisa
localizadas na cidade, buscando superar os
indicadores tradicionais que não refletem as
reais condições da população.
GESTÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
☼Valorizar o servidor público, por meio de
capacitação, melhores condições de
trabalho, elaboração de políticas contra
assédio moral e sexual, redução dos cargos
comissionados e realização de novos
concursos públicos para contratação de
pessoal;
☼Discussão com a categoria e implantação de
planos de carreira para servidores e
servidoras, garantia valorização funcional;
☼ 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, inclusive dos quadros
de gerenciamento para melhores relações
no serviço público;
☼Estabelecer negociações transparentes e
democráticas com todas as organizações
de representação dos servidores e
servidoras;
☼Planejar reposição salarial de perdas,
gratificações e demais verbas, buscando a
recuperação salarial dos servidores e
servidoras aplicado nos últimos governos;
☼Estabelecer política de valorização cultural
dos servidores e das servidoras, buscando
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restabelecer a imagem da categoria
profissional junto à sociedade;

adequados, segurança e prevenção de
acidentes;

☼Rever as terceirizações, buscando a
qualidade dos serviços públicos através de
contratações por concurso público;

☼Garantir a qualidade da empresa através de
parcerias com as Universidades públicas da
Cidade, transformando a empresa em um
grande laboratório de práticas inovadoras à
disposição da sociedade;

☼Implantação de um programa de Formação
Continuada que garanta a valorização
profissional dos servidores e servidoras,
garantindo a qualidade do atendimento
público;
☼Discussão com a categoria e estudos para
implantação de Política de Cuidado da
Saúde dos Servidores e servidoras.
PROGUARU
☼Retomar a função social da empresa, dos
serviços comunitários nas periferias;
☼valorizar trabalhadores com um plano de
carreira real, atendendo antiga reinvindicação
dos trabalhadores e trabalhadoras da
empresa;
☼Profissionalização da gestão com o fim do
loteamento político dos cargos e
administração;
☼ Ocupação de chefias por promoção, com
programa de valorização e capacitação;
☼ Formação continuada dos trabalhadores e
trabalhadoras, visando modernizar a prestação
de serviços;
☼ Democratizar as negociações trabalhistas,
possibilitando que os trabalhadores e
trabalhadoras sejam ouvidos;
☼ Garantir a implantação de uma política de
valoração dos trabalhadores e das
trabalhadoras, com estudos sobre Progressão
Horizontal, PLR (Participação nos lucros e
resultados);
☼
Planejar com os trabalhadores e
trabalhadoras uma política de cuidado da
saúde, com estudos sobre a possibilidade
de assistência médica;
☼Planejamento para reposição de perdas
impostas pelos governos anteriores;
☼ Estabelecimento de condições dignas de
trabalho com equipamentos, espaços

☼Aproveitar o potencial multiplicativo e a
Usina da empresa focando a perspectiva
sustentável e priorizando a produção de
asfalto permeável;
☼Implantação de frentes de trabalho,
orientadas à população vulnerável, atuando
em obras populares, objetivando gerar renda,
qualificar trabalhadores e trabalhadoras e
aquecer a economia da cidade.
COMUNICAÇÃO
☼ Aprofundamento da democracia digital,
permitindo a criação de leis municipais via
assinatura eletrônica dos munícipes;
☼Fortalecimento dos conselhos, que devem
ser de fato deliberativos e representativos
de sua determinada área;
☼Estabelecimento de canais nas redes
sociais para contato direto com a
prefeitura e suas secretarias para
reclamações e proposições, onde o cidadão
e a cidadã tenham real acesso á resolução
de demandas;
☼Criação de Totens nos pontos de ônibus
para comunicação pública com a
população, estimulando sua participação;
☼Divulgação semanal de audiências
públicas e assembleias de conselhos
municipais nos principais pontos da
cidade/totens.
☼Criar plataforma digital (com aplicativos)
no formato de Gabinete Virtual e adotar
estratégia de transparência total,
garantindo acesso universal às informações
administrativas, orçamentárias, editais,
contratos, leilões e outras formas de
contratação, com transmissão ao vivo, via
internet, dos ritos de abertura de envelopes
e homologação de contratos, viabilizar um
sistema interativo de comunicação entre os
conselhos de políticas públicas e os
conselhos de moradores, bem como
garantir uma ouvidoria pública online de
qualidade;
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☼ Adotar licenças livres nos softwares,
documentos e publicações do município,
e estabelecer ferramentas e práticas que
facilitem o compartilhamento do
conhecimento;
☼ 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 cidadãos
diversas funcionalidades de interesse
público, inclusive fornecer mensagens de
alertas e emergência em tempo real;
☼ Estabelecer metas para a progressiva
implementação, 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 pelos bairros
populares de periferias precariamente
atendidos pelo sistema privado de telefonia
móvel e internet), com a progressiva
ampliação do acesso por meio de
“hotspots”, “telecentros” e “postos de
conexão” em lugares como praças,
mercados, escolas, bibliotecas e órgãos
públicos, reconhecendo o caráter essencial
do acesso à internet de qualidade.
JUVENTUDES
☼ Regulamentar e tornar operacional o Fundo
Municipal de Amparo à Pesquisa (FMAP)
para promover uma política de fomento a
bolsas acadêmicas para estudantes e
pesquisadores, visando a participação
direta da comunidade universitária nos
temas de interesse público de Guarulhos;
☼

Democratizar o Conselho Municipal de
Ciência e Tecnologia com selecão de
projetos de pesquisa aplicada em temas
de interesse das políticas públicas
municipais a serem financiados pelo
Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa,
com a participação direta dos movimentos
de juventudes representados na cidade;

atuação dos estudantes em grêmios,
centros acadêmicos, DCEs e associações,
em instâncias de discussão e ampliação
de políticas públicas de juventude;
☼ Criação de Incubadoras de Cooperativas e
de Empreendedorismo Social, geridas por
jovens, em parceria com Instituições de
Ensino Superior e Instituições de
Desenvolvimento;
☼ Democratizar o funcionamento do conselho
de juventude com estímulo à participação dos
movimentos sociais, e com caráter
deliberativo;
☼Articular a criação de novas oportunidades
de emprego formal vinculadas às políticas e
trajetórias de desenvolvimento local de
gênero e raça. É um dever do Município
estimular a criação de vagas de trabalho
relacionadas ao seu projeto de
desenvolvimento, além de monitorar e atuar
sobre os fatores de rejeição dos jovens
candidatos às vagas disponibilizadas,
informadas pelas empresas e organismos
empregadores ou pelos próprios
candidatos;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
criar, em parceria com o Tribunal de Justiça,
o Ministério Público, a Defensoria Pública, o
Conselho Estadual de Juventude
(COJUERJ), o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CEDCA), a Ordem dos Advogados do
Brasil/RJ, o Conselho Regional de
Psicologia e o Conselho Regional de
Serviço Social, programas que gerem
oportunidades que permitam ao jovem
envolvido em atividades ilícitas uma nova
alternativa de vida, garantindo serviços de
assistência social e psicológica para as
famílias, bem como cursos
profissionalizantes, além de programas de
emprego e renda para os participantes;

Apoiar projetos de pesquisa e extensão
voltados para o aperfeiçoamento de
políticas públicas municipais e problemas
de alta complexidade técnica e social;

☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
implementar programas de prevenção
primária para a juventude e suas famílias
em conjunto com as demais secretarias
(programas de acesso a atividades culturais
e esportivas, educação e qualificação
profissional, geração de trabalho, emprego
e renda, saúde, entre outras);

☼ Garantir espaço nas instituições de ensino
para a livre organização, representação e

☼Pactuar uma política com o Ministério
Público, a Vara da Infância e Juventude e

☼
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os Conselhos Tutelares, que garanta a
excepcionalidade na aplicação e a
brevidade no cumprimento da medida de
acolhimento institucional.
MULHERES
☼ Garantia e incentivo ao debate das relações
sociais de gênero nas escolas municipais, com
caráter interseccional/transversal (vários
lugares de opressão que se entrecruzam).
Com o Projeto Político Pedagógico (PPP),
articulados com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), cuidando do oferecimento de
livros didáticos livres de discriminação e
estereótipos que mantém a mulher no lugar de
sub-humana. É preciso afirmar a necessidade
de que a escola trabalhe com o respeito à
condição da mulher e à diversidade sexual;
☼ Criação de casas de mulheres nas regiões
periféricas da cidade, para que estas se
tornem.visíveis e tenham voz;
☼ Serviço integrado de combate à violência
contra a mulher com a criação de Centros de
Referência da Mulher, com o funcionamento
multidisciplinar, com implantação de um
serviço especializado de psiquiatria voltado
para mulheres em situação de violência que
tenham desencadeado quadros
psicossomáticos provenientes das violências
sofridas;
☼ Implantação de Centro(s) de Acolhimento
da Mulher com funcionamento 24 horas;
☼ Programa de capacitação permanente da
Guarda Municipal, para atendimento
humanizado às mulheres em situação de
violência;
☼ Política de prevenção às situações de
violência contra a mulher na rua, com
iluminação pública adequada, garantia de que
os ônibus poderão parar em qualquer ponto
para que as mulheres possam desembarcar à
noite;
☼ Implantação do programa “Botão do
pânico”, entregue às mulheres que são vítimas
de violência doméstica, tal como o programa
implantado em algumas prefeituras do Brasil;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implantação de medidas de
segurança, como o controle por vídeo, nos
ônibus e nos pontos, garantindo mais

segurança aos passageiros, especialmente às
mulheres que são vítimas de assédio no
transporte;
☼Desenvolver serviços de proteção,
assistência e prevenção da violência familiar,
em especial a violência contra a mulher;
☼Fazer levantamento de demanda para
implantação de Delegacias da Mulher e fazer
gestão junto ao Governo do Estado para
garanti-las, nos bairros onde há altos índices
de violência contra as mulheres;
☼ Fortalecer espaços comunitários de mulher;
garantir formação aberta na perspectiva de
gênero contribuindo na eliminação de fatores
de discriminação.
☼Garantir Especialidades médicas da saúde
da Mulher (Ginecologia, subespecialidades e
Obstetrícia ambulatória); Garantia de parto
humanizado; acolhimento especializado para
vítimas de violência sexual;
☼Uma educação voltada para a igualdade de
gênero e combate aos preconceitos derivados
de todo o tipo de opressão;
☼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;
☼Incentivar e oferecer condições para a
organização produtiva de mulheres em
condições de vulnerabilidade social em suas
localidades, notadamente moradoras das
periferias.
☼ Criar centros de Referência à mulher Vítima
de Violência nas regiões dos Pimentas,
Bonsucesso, Cumbica, Cabuçu e São João;
☼ Disponibilizar o tel. 180 - Central de
Atendimento à Mulher em Situação de
Violência - em todos os estabelecimentos
públicos e privados da cidade;
NEGRAS E NEGROS
☼ Concursos Públicos: dar efetividade a Lei
Federal 12.990, 06.2014, com a reserva de
20% das vagas para candidatas e candidatos
pretos e pardos;
☼ Garantir o pleno cumprimento das leis
10.639/03 e 11.645/08, que versam sobre o
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ensino da história e cultura afro-brasileira e
dos povos indígenas brasileiros;
☼ Implementar nos serviços de saúde do
município a atenção à doenças, agravos e
condições prevalentes na população negra,
como a Anemia Falciforme, uma degeneração
genética dos glóbulos, e as cardiopatias e
promover ação preventiva com exame de colo
de útero (HPV);
☼ Priorizar ações que visem combater a
mortalidade infantil, materna e precoce da
população negra;
☼ Promover a igualdade racial e a garantia de
direitos civis, políticos, econômicos, sociais,
culturais e ambientais dos povos indígenas e
negros, assim como desenvolver políticas
públicas para o combate às práticas racistas, à
violência racial e a todas as formas de
discriminação;
☼ Criar a Secretaria Municipal de Combate ao
Racismo, integrando suas estruturas às
demais secretarias, com atribuições de
produção, de organização dos processos de
participação popular e de planejamento de
ações ao combate ao racismo;
☼ Garantir que a Secretaria de Combate ao
Racismo realize audiências públicas regulares
para apresentar balanços semestrais das
ações implementadas e daquelas que estão
em fase de estudo, incluindo a apresentação
das verbas destinadas e as aplicações
realizadas;
☼ Garantir a presença de negras e negros nos
cargos de chefia, na gestão de programas de
saúde para a população negra e educação
para as relações étnico-raciais;
☼ Enfrentar o racismo religioso e garantir a
laicidade do Estado;
☼ Fortalecer a parceria com as universidades
para elaboração de novos indicadores sociais
e pesquisa no combate ao racismo;
☼ Incentivar projetos de pesquisa e extensão
voltados para o aperfeiçoamento de políticas
públicas municipais e problemas de alta
complexidade;
☼ Capacitar e aperfeiçoar a Guarda Municipal
e demais servidores em Direitos Humanos,
com o intuito de combater o racismo e a
discriminação nos atendimentos;

☼O feriado do dia 20 de novembro é data da
consciência negra, reconhecida data de luta
pelo combate ao racismo, não podendo ser
alterada em respeito à dívida histórica com o
povo negro;
☼ Promover cursos de formação sobre as
especificidades da população negra,
capacitando os servidores e gestores da
saúde para lidar com as questões específicas
deste segmento, com ênfase na violência
obstétrica contra a mulher negra;
☼ Fomentar políticas públicas de combate à
violência doméstica com destinação dos
recursos necessários para a plena aplicação
da Lei Maria da Penha e combate ao
feminicídio;
☼ Articular o atendimento da Delegacia de
Defesa da Mulher aos territórios dos Pimentas,
Bonsucesso, Cumbica, Taboão, Cabuçu e São
João onde, de acordo com o levantamento da
Subsecretaria de Políticas para as Mulheres,
no 1° semestre de 2020, são maiores os
índices de violência contra a mulher, sobretudo
as mulheres negras residentes nestas regiões;
☼ Mapear os coletivos culturais da periferia da
cidade, fomentando a participação nos editais
de incentivo à cultura;
☼ Atuar para o fortalecimento dos coletivos
culturais periféricos;
☼Fomentar a organização das mulheres
negras em projetos de geração de renda;
☼ Estimular a criação de cooperativas
formadas por mulheres negras nas áreas de
prestação de serviços;
☼ Investir na formação de professores e em
material pedagógico para promover a
valorização e reconhecimento das
comunidades tradicionais e da herança cultural
de matriz indígena e africana nas escolas e
creches municipais respeitando e valorizando
a diversidade, com programas de formação
continuada para profissionais da educação,
visando sua ativa participação no combate ao
preconceito e à discriminação contra as
religiões de matrizes africana e as culturas
originárias;
☼ Ampliar vagas nas creches em tempo
integral para permitir que as mulheres
consigam conciliar maternidade, estudo e
trabalho, ingressando no mercado de trabalho
e tendo uma inserção mais qualificada nele,
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principalmente as mulheres negras que na
maioria das vezes são chefes de família.
DIREITOS HUMANOS
☼Desenvolver políticas que promovam a
universalização da luta pelos direitos
humanos sem distinção, levando em
consideração a necessidade de um Estado
laico e as especificidades de cada grupo
social, sobretudo mulheres, a população
LGBTQIA+, negros, jovens, idosos e
pessoas com deficiência, combatendo com
políticas públicas específicas toda forma de
discriminação no emprego, no atendimento
à saúde e na educação
☼ Desenvolver programa de políticas públicas
de combate à
intolerância religiosa,
garantindo a laicidade na formulação de
políticas públicas;
☼Criar uma comissão civil para apurar os
abusos e mudar o currículo de formação
dos GCM em todos os escalões - pautados
nos direitos humanos.
LGBTQIA+
☼ Apoiar as Paradas da Diversidade Cultural e
de Gênero;
☼ Incluir travestis e transexuais ao mercado
de trabalho em parceria com empresas da
região e em programas específicos do
governo, com políticas de formação e emprego
para pessoas transexuais e travestis;
☼ Promover diálogo nas escolas acerca da
diversidade sexual, visando reduzir a violência
de caráter homofóbico nas salas de aula;
☼ Favorecer politicas públicas que viabilizem
leis que promovam a inclusão social e o
respeito à diversidade sexual;
☼ Promover os direitos LGBTQIA+ e o
acesso igualitário da população LGBTQIA+
à administração pública, assim como
desenvolver políticas públicas para o combate
às práticas lesbo/homo/bi/transfóbicas, à
violência lesbo/homo/bi/ transfóbica e a todas
as formas de discriminação contra a
população LGBTQIA+, com ações formativas,
preventivas e de acolhimento;
☼ Implementar um Plano Municipal de
Políticas LGBTQIA+, garantindo a

participação ampla, direta e descentralizada
da sociedade ao longo de todo o processo de
elaboração e implantação;
☼ Criação de casas de abrigo e acolhimento à
LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade;
☼ Criação de programa de saúde direcionado
ao público LGBTQIA+ como ginecologia à
população lésbica, orientação e
acompanhamento da população Transgênero
e Instersexo e demais necessidades do
público gay em geral, em ambientes sem
discriminação;
☼ Recenseamento da população LGBTQIA+
de Guarulhos, para identificar contexto e
necessidades sociais dessa população afim de
direcionar políticas que atendam de fato as
necessidades desse público;
☼ Criar Programa de capacitação profissional
e encaminhamento de LGBTQIA+ ao mercado
de trabalho formal;
☼ Defender a garantia do direito das pessoas
trans à própria identidade de gênero.
Desburocratização e desjudicialização dos
processos de adequação de sexo da
população trans. Saúde especializada, com
acompanhamento humanizado no processo de
readequação dos corpos, com qualificação dos
profissionais da saúde para atendimento a
transexuais;
☼ Respeitar toda forma de família, com a
garantia do casamento civil igualitário para a
população LGBTQIA+;
☼ Implantar saúde pública especializada, com
estímulo à produção e difusão de campanhas
permanentes contra a DST ́ s e sensibilização
dos profissionais da saúde voltadas às
mulheres lésbicas, aos bissexuais e aos
transexuais com ampliação da política de
ambulatório trans para todas as regiões de
Guarulhos;
☼ Criar política pública de acolhimento a
LGBTQIA+ expulsos de seus lares e
assistência social e econômica para as
famílias vítimas da LGBTfobia;
☼. Treinamento da GCM para o respeito à
diversidade e aos Direitos Humanos;
☼ Criar protocolos nas áreas da saúde,
educação, segurança e assistência social que
permitiram quantificar e gerar estatísticas e
informações sobre a população LGBTQIA+;
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☼ Criar plano de metas para redução de
mortalidade por AIDS e coinfecções como
tuberculose e pneumonia na população
LGBTQIA+ e negra;
☼ Implantar programas de saúde com
equipamentos voltados para a população
LGBTQIA+;
☼ Enfrentar à violência ginecológica e
obstétrica sofrida por mulheres lésbicas ou
bissexuais e homens trans;
☼ Implementar política de atenção integral à
saúde de pessoas em trabalho sexual;
☼ Campanhas de prevenção ao suicídio de
pessoas LGBTQIA+;
☼. Levantamento de pessoas LGBTQIA+ em
situação de rua e das situações dos
equipamentos de assistência social;
☼ Criação de unidades de acolhimento e
políticas afirmativas na aquisição de habitação
popular para LGBTQIA+;
☼ Responsabilizar famílias que abandonam
ou demonstram intolerância e violência na
criação de filhos LGBTQIA+;
☼ Discutir com a comunidade LGBTQIA+ a
implantação de políticas públicas de inclusão
no serviço público de profissionais que a
reivindicam ;
☼ Equiparação do período de licençamaternidade de mulheres cis para mulheres
trans, além de equiparar licença-paternidade
ao das mães, mesmo em caso de casais de
mesmo gênero;

uso na formação de educadoras, educadores
e estudantes;
☼ Prevenção ao bullying e violência
LGBTfóbica e evasão escolar através de
educação permanente para os Direitos
Humanos;
☼ Promover autonomia e articulação dos
movimentos populares, feministas, juventude,
negras/os, LGBTQIA+ e de trabalhadores para
além dos espaços de controle social, com
reuniões e atividades coletivas de poder
popular no território; exigir transparência nos
conselhos e conferências de saúde;
☼ Promover a discussão de gênero e saúde
reprodutiva, combate ao racismo, machismo,
LGBTfobia e falar sobre a Lei Maria da Penha,
com linguagem apropriada a cada faixa etária
das crianças e adolescentes;
☼ Implementar programas de saúde
destinados aos setores historicamente
oprimidos como mulheres, negros/as,
indígenas e outras comunidades tradicionais,
LGBTQIA+, pessoas em situação de rua e
pessoas com deficiência; além de qualificação
aos profissionais de saúde para atender essas
populações e garantia de acesso, de acordo
com suas especificidades;
☼ Promover assistência respeitosa para
mulheres, LGBTQIA+, crianças, adolescentes
e outras pessoas em situação de violência nos
serviços de saúde; com escuta qualificada,
notificação compulsória, encaminhamento
adequado e garantia de sigilo e privacidade às
vítimas;

☼ Promover políticas de formação
especializada para o mercado de trabalho. Uni
ficar políticas de educação e trabalho para o
enfrentamento ao desemprego de pessoas
LGBTQIA+;

☼ Garantir assistência integral e gratuita nos
equipamentos de saúde da cidade à toda a
população LGBTQIA+ - com o uso do nome
social, acesso a consultas, atividades
educativas, procedimentos, exames
preventivos na Atenção Básica e
Especializada, durante todo o ciclo vital;

☼ Implementação de políticas de ação
afirmativa para acesso e permanência de
pessoas LGBTQIA+em todos os níveis
educacionais, com direito ao uso de nome
social;

☼ Democratizar o acesso aos espaços
públicos de lazer, estimulando seu uso por
uma comunidade plural de – LGBTQIA+,
juventude, pessoas com deficiência, mulheres
e negritude;

☼ Implementar EJAs e formação técnica para
população LGBTQIA+

☼ Reverter a razão normativa que estabelece
a inferiorização dos corpos das mulheres, que
inibe a livre expressão da diversidade sexual e
reprime violentamente a presença de pessoas
LGBTQIA+, além de reforçar estigmas
racistas. Nossa perspectiva de esporte,

☼ Produzir material didático com perspectiva
de diversidade de gênero e sexualidade para
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práticas corporais e lazer busca contribuir para
o desenvolvimento do corpo como território de
liberdades e superações, que sejam signos do
combate à dominação social.

pessoas com deficiência, em termos
arquitetônicos, tecnológicos, de comunicação
e atitudinais;

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

☼Desenvolver campanhas de prevenção às
deficiências e implementar práticas de
cuidados domiciliares envolvendo equipes de
saúde da família, de assistência domiciliar e
comunidade. Garantir o provimento e a
adequação de tecnologias que ampliem as
possibilidades de independência e de inclusão
das pessoas com deficiência;

☼ Incluir a pessoa com deficiência na rede de
atenção integral à saúde. Promover formação
continuada aos profissionais no sentido de
considerar a pessoa com deficiência como um
cidadão e não como pessoa com uma ou mais
limitações;
☼ Expandir as calçadas com piso táctil por
todas as regiões da cidade, facilitando a
circulação das pessoas com deficiência visual;
☼ Definir a obrigatoriedade dos restaurantes e
bares da cidade de apresentarem uma versão
do seu cardápio em braile;
☼ Adequar o passe-livre para acompanhantes
de pessoas com deficiência para que seja
válido seu uso também quando a pessoa não
está presente, permitindo que o
acompanhante possa voltar para a casa
enquanto a pessoa recebe tratamento ou está
em horário de aula e depois possa voltar para
buscá-lo sem pagar a tarifa;
☼ Sinalizar quais ônibus passam em cada
ponto de ônibus e das principais vias da
cidade em braile;
☼ Instalar rampa de acesso em todas as vias
e largura de no mínimo um metro;
☼ Implantar programa de acessibilidade na
prática de esportes para pessoas com
deficiência;
☼ Implantar de um Núcleo de Apoio
Psicossocial (NAPS) especializado em
atendimento de pessoas com deficiência
cognitiva e suas famílias;
☼ Construir unidade de Centro de Valorização
da Criança (CVC), especializado em
atendimento de deficiências cognitivas graves.
Atualmente não existe um atendimento para
estes casos nos centros municipais;
☼ Garantir que equipamentos, espaços e
serviços esportivos e de lazer, públicos ou
privados, sejam totalmente acessíveis às

☼ Implantar o turismo acessível, incluindo a
pessoa com deficiência, evidenciando as
diversas riquezas naturais da nossa fauna e
flora, além de possibilitar a criação de um novo
posto de trabalho como o de guia turístico,
favorecendo o empreendedorismo da região,
ou seja, a implantação de uma política pública
para o turismo acessível sustentável na cidade
de Guarulhos.
POVOS INDÍGENAS

☼Implementar formas de preservação e
difusão da cultura indígena, residente na
cidade de Guarulhos;
☼Desenvolver políticas de compra direta da
agricultura familiar, políticas de distribuição de
renda, de incentivo a produção para o
consumo, ampliação dos equipamentos de
segurança alimentar e nutricional como banco
de alimentos, cozinha comunitária,
restaurantes populares e feiras, visando
eliminar a vulnerabilidade dos povos
tradicionais indígenas;
☼Implementar programas de saúde
destinados ao povo indígena, com qualificação
aos profissionais de saúde para atender essa
população, de acordo com suas
especificidades;
☼Refazer o Zoneamento EcológicoEconômico da cidade, priorizado estratégias
de preservação de ecossistemas e modos de
vida tradicionais (aldeias indígenas);
☼ Trabalhar junto à Secretaria de Educação
para oferecer palestras e/ou cursos de curta
duração para professores, além de material
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sobre a cultura indígena, para que os
professores aprendam e possam ensinar
sobre esses povos;
☼Distribuição do “Guia de Politicas Públicas
para Povos Indígenas" nas escolas, visando
informar a comunidade escolar acerca dos
direitos dos povos indígenas, em especial o
direito à Educação, para que possam trabalhar
a temática em sala de aula e até mesmo
ajudar alunos indígenas acerca de seus
direitos;

☼Implantar na rede de CEUs da cidade,
políticas de inclusão dos idosos e idosas da
cidade, com investimento em equipamentos e
formação técnica de profissionais para estes
atendimentos.

POVOS IMIGRANTES
☼Programas de acolhimento cidadão à
população imigrante e mulheres vítimas de
violência com ações socio-emancipatórias;
☼Implantação de programa de
acompanhamento, orientação e
encaminhamento à população imigrante na
cidade;
☼Implantação de programa de inclusão na
redes de educação, saúde, cultura e
assistência social, buscando o atendimento à
essa população hoje excluída pelo
preconceito.
IDOSOS
☼Propomos criar uma rede de defesa desta
população, com medidas preventivas e
protetivas socioeconômicas, com educação,
cultura e lazer desde a periferia da cidade;
☼Promover jogos, torneios e lazer para a
Terceira Idade, como forma de garantir a
intersecção entre esporte e saúde, ampliando
o PELC (Programa de Esporte e Lazer na
Cidade) e estimulando a organização e o
reconhecimento de núcleos comunitários e
seus atores locais;
☼Planejar a implantação de Centros de
Referência em Atendimento ao Idoso nas
periferias;
☼Implementar em toda a rede de saúde o
Programa de Atenção à Saúde do Idoso, de
forma a garantir a prioridade legal no
atendimento destas pessoas;
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EIXO 3 – PERIFERIAS COMO CENTRO:
INVERTER PRIORIDADES
LAZER, ESPORTE, CULTURA, GERAÇÃO
DE
TRABALHO
E
RENDA,
ECOSSOCIALISMO (MEIO-AMBIENTE),
ASSISTÊNCIA SOCIAL
O processo de periferizacão é uma realidade
na região metropolitana de São Paulo e em
toda Guarulhos. Trata-se de um projeto de
sociedade segregacionista da, que direciona
a população mais pobre aos bairros mais
distantes da disponibilidade de equipamentos
e serviços públicos. A qualidade de vida
dessas populações é totalmente prejudicada,
já que o trabalho precarizado e o péssimo e
caro transporte público fazem com que
passem a maior parte do tempo longe de
suas comunidades, da convivência familiar,
distantes da possibilidade de viver para além
da busca incessante da sobrevivência. A
ausência das oportunidades de trabalho e de
geração de renda, por sua vez, retiram das
pessoas a sua mínima dignidade de ter um
teto para morar e o mínimo para sua
subsistência. Fruto injusto da fase atual do
sistema capitalista, a situação vivida por esse
enorme contingente de pessoas passa pela
superexploração da mão de obra sem direitos
ou vínculos trabalhistas, o que se agravou
diante da crise pandêmica do Covid-19,
gerando ainda mais fome e miséria. Daí a
necessidade de políticas públicas de
assistência social focadas nas periferias da
cidade, sejam territoriais ou simbólicas, nas
quais se encaixam populações
marginalizadas socialmente.
Tal quadro nos impulsiona a expor nosso
projeto Ecossocialista para a cidade de
Guarulhos, para que localmente se mostre
possível a transformação social necessária à
preservação dos recursos naturais e de sua
disponibilização mais equânime entre as
pessoas moradoras da cidade. A produção de
lixo na cidade é um tema fundamental para a
área ambiental. Nossa cidade não conta com
a coleta seletiva organizada, dispensando de
forma errada os resíduos produzidos.
Ademais, a cidade vem enfrentando
problemas com o descarte do lixo não
reciclável, já que o Aterro Municipal no bairro
do Cabuçu sofreu um grave deslizamento,
causando graves danos ambientais. O atual
governo municipal, além de não implantar
uma política pública de coleta e tratamento
dos resíduos, está autorizando a implantação
de um novo aterro em área de proteção

ambiental, para receber o lixo advindo de
sete municípios da região metropolitana.
Inverter prioridades é também garantir o
direito e o acesso aos bens materiais e
simbólicos da cidade. As políticas públicas de
geração de trabalho e renda, as políticas
culturais, esportivas e de lazer constituem-se
em alternativa que sinalize perspectivas de
vida para a população jovem, feminina, negra
e periférica da cidade.
Cultura, Esporte e Lazer inseridas em uma
proposta ecossocialista apontam para a
cultura do bem-viver e tornam-se basilares
para uma formação plena e integral dos
indivíduos e da coletividade, para que todas e
todos em suas diversidades tenham acesso,
produzam e socializem em meio às
atividades culturais, esportivas e de lazer
como fim em si mesmas, ou seja, como um
direito à dignidade humana. Propomos um
programa de valorização humana que
garante a visibilidade, reconhecimento e
socialização das culturas periféricas. Nesse
sentido, devemos impedir a naturalização de
discrepâncias regionais, econômicas e
sociais, que segregam e marginalizam a
população periférica. É competência do
município a organização orçamentária e
técnica para viabilizar equipamentos e
estruturas que promovam equidade e justiça
social, recuperando a gestão direta e
eficiente dos equipamentos públicos,
estimulando a autogestão comunitária, de
modo a reposicionar as políticas públicas
para a inclusão de setores populares
p re te ri d o s ta n to s o c i a l me n te q u a n to
simbolicamente.
Vamos avançar na oferta de alternativas que
atendam as diferentes expectativas da
população guarulhense, promovendo
processos democráticos que conduzam à
visibilidade e ampliação das manifestações
culturais e políticas, reverberando as vozes
das periferias por toda a cidade.
ESPORTE E LAZER
☼Reestruturar a Secretaria de Esportes,
comprometendo o orçamento desta área
com lazer e esporte de participação e
esporte de base;
☼Retomar a administração dos próprios
municipais (Estádio Municipal Antônio
Soares de Oliveira, Paschoal Thomeo,
Arnaldo José Celeste, Fioravante Iervolino
e João do Pulo), com o objetivo de uma
formação de excelência no Atletismo,
garantindo a manutenção e controle de
acesso através da PROGUARU;
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☼Convênios com as equipes de futebol da
cidade, para instalação de sedes e centros
de treinamentos, desenvolvendo o esporte
promovendo a imagem da cidade;
☼Desenvolver parcerias com emrpesa
prestadoras de serviços públicas (Proguaru,
EDP Bandeirantes e Sabesp), para apoio
ao esporte local;
☼Valorizar os profissionais da Área de
Educação Física e instituir estudo para a
contratação via concurso de Professores
Especialistas nas áreas de Esporte e Lazer;
☼Instituir o Plano Municipal de Esporte e
Lazer, com participação ampla dos
conselhos de moradores de cada bairro no
processo de elaboração e implantação,
fomentando o uso dos espaços públicos de
forma democrática, valorizando a
diversidade de manifestações esportivas e
de lazer presentes em nossa cultura,
implantando políticas públicas específicas
como cursos e congressos, fomentando o
estudo e a participação acadêmica para a
área;
☼Implantar projetos para a democratização
do acesso aos espaços públicos,
principalmente os CEUS e parques, a partir
de uma política geral de uso;
☼Ampliar Implementação de áreas de lazer
e descanso na cidade, reconhecendo a
importância de praças, parques e bosques,
recuperando os espaços públicos perdidos
e abrindo novas áreas nos bairros mais
carentes, aproveitando áreas e terrenos
baldios que estão abandonados,
desconfigurados ou subutilizados;
☼Criar conselhos gestores das Unidades
de Conservação Municipais, das praças e
dos parques urbanos;
☼Implementação de banheiros e
bebedouros públicos nas praças e
parques urbanos da cidade;
☼ Implantar programa de atividades de
Esporte e Lazer para a terceira idade em
parceria com a Secretaria da Saúde,
utilizando dos espaços públicos já
existentes como, praças, parques, CEUS e
escolas;

☼Implantar rotas compartilhadas,
priorizando pedestres e ciclistas nas
políticas de mobilidade urbana;
☼Implantar projetos de rua de lazer,
levando atividades aos finais de semana
com orientação e material público;
☼Integrar as políticas de esporte, lazer e
cultura com as políticas educacionais e
de saúde;
☼Promover, em parceria com a Secretaria
da Educação, competições esportivas
anuais no âmbito das escolas com ênfase
nas modalidades olímpicas aportando para
a cidade, inclusive, recursos de programas
do governo federal;
☼Construção de quadras poliesportivas e
reforma dos campos de várzeas nas
periferias, com iluminação sustentável,
utilizando a energia solar, promover a
organização de campeonatos regionais e
municipais, com disputas das equipes de
seus respectivos bairros;
☼Implantar polos descentralizados de
excelência de modalidades esportivas e
olímpicas, servindo para o
desenvolvimento local e de geração de
empregos;
☼Criação do Projeto Bola Social, atendendo
as crianças das escolas municipais, com
atividades esportivas, educação motora,
orientação psicológica e recreação;
☼Reorganização as Olimpíadas Escolares
de Guarulhos, para que as competições
aconteçam por blocos datas e modalidades
esportivas, dando maior oportunidades para
as escolas e promovendo maior
participação e acompanhamento dos
alunos;
☼Fomentar o desenvolvimento do Futebol
Profissional da Cidade, através de
parcerias com as equipes esportivas
atuantes, Associações de Bairros e
Instituições que promovam o Esporte e
Lazer com fins sociais e recreativos
estimulando o funcionamento de escolinhas
de esporte gratuita para crianças de 6 a 12
anos;
☼Organizar campeonatos esportivos de
categorias menores e de veteranos
(feminino e masculino), de diversas
modalidades: corridas, games, entre outras;
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☼Trazer para Guarulhos circuitos de
Campeonatos Nacionais (Vôlei,Atletismo,
Tênis de Mesa, Corrida, entre outras);
☼Estimular a prática do ciclismo com
projetos de passeios noturnos e aos finais
de semana.
CULTURA
☼ Fomentar a diversidade cultural da
cidade, possibilitando a formação, produção,
circulação, troca e usufruto dos bens culturais;
☼ Criar edital de Fomento às Culturas
Periféricas, promovendo o fortalecimento das
manifestações culturais presentes nos bairros;
☼ Efetivar o caráter interseccional dos
programas culturais, garantindo a presença de
manifestações artísticas e culturais ligadas ao
povo negro, juventudes, mulheres, população
LGBTQIA+, indígenas, imigrantes, ciganos,
entre outros;
☼ Orçamento mínimo de 1% a 1,5%
para a Cultura, destinando aos programas
permanentes verbas específicas, como os
editais de fomento (FunCultura, Fomento ao
Teatro e à Dança, Fomento às Culturas
Periféricas, Prêmio Guarulhos Cultural),
festivais (nas linguagens artísticas Dança,
Música e Teatro, entre outras) e programa de
formação cultural contemplando linguagens
artísticas e manifestações da cultura popular e
tradicional;
☼ Viabilizar o acesso à Cultura como
direito básico e fundamental desde a
educação infantil, com programas de iniciação
artística (artes visuais, dança, música, teatro)
e atividades específicas nas comunidades, em
escolas, CEUs, bibliotecas, praças e demais
equipamentos e espaços públicos;
☼ Efetivar a participação da sociedade
civil organizada na construção de políticas
públicas de cultura, opondo-se radicalmente à
política de balcão e cumprindo as diretrizes
estabelecidas no Plano Municipal de Cultura,
revisitando-o em conjunto com produtoras(es)
locais para efetivação práxica de seus
pressupostos;

☼ Criação e implementação de
programa de valorização de iniciativas
culturais, com objetivo de apoiar ações
artísticas e culturais, prioritariamente
realizadas por jovens em bairros das periferias
(VAI-Guarulhos);
☼ Criação de casas de cultura a partir da
sociedade civil organizada e de demandas de
moradoras (es) dos bairros, suprindo parte da
insuficiência de equipamentos públicos
culturais nos bairros;
☼ Fortalecimento do Patrimônio Histórico
de Guarulhos, com estrutura física e de
recursos humanos para garantia da
salvaguarda da história da cidade, bem como
de sua divulgação;
☼ Ampliação de acervo e modernização
do Sistema Municipal de Bibliotecas;
☼ Implementar o Programa Municipal de
Fomento ao Livro, à Leitura e à Literatura ( Lei
n°7.016/2012);
☼ Retomar e fortalecer programas e
ações interrompidos e sucateados pelas
últimas gestões, entre eles:

● Escola Viva de Artes Cênicas de
Guarulhos (Lei n°6.203/2006);
● Escola de Cinema e Cineclube
no antigo prédio da Câmara Municipal;

● Salão de Artes Visuais;
● Encontro de Dança de
Guarulhos;
● Mostra de Artes Cênicas de
Guarulhos;
● Editais para seleção de projetos
a serem financiados por meio do
Fundo Municipal de Cultura –
FunCultura (Lei n°5.947/2003), em
consonância com as características
originais do programa;

● Editais para seleção de projetos
a serem financiados por meio do
Programa Municipal de Fomento à
Dança e ao Teatro para a Cidade de
Guarulhos (Lei n°6.628/2009).
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☼ Viabilizar política pública de meiaentrada para estudantes e população
participante de programas sociais diversos;
☼ Instituir um Plano Municipal de
Democratização do Carnaval, garantindo a
participação ampla, direta e descentralizada
da sociedade ao longo de todo o processo de
elaboração e implantação;
☼ Implantar um sistema interativo de
comunicação sobre espaços culturais e
agenda cultural da cidade.
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
☼Modernizar a cobrança das dívidas ativas
do município, rompendo a conivência da
prefeitura com as grandes empresas (que
muitas vezes são doadoras dos partidos
tradicionais) no desfalque dos cofres
públicos. Recuperar parte desses valores
tornaria possível aumentar a capacidade de
investimento da Prefeitura, aquecendo a
economia local;
☼Diminuição dos aluguéis pagos pela
prefeitura, realocando suas instalações em
lugares sem uso social economizado
milhões em aluguéis, emprestando essas
quantias economizadas a quem mais
precisa para empreender;
☼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;
☼Geração de emprego e renda:
financiamento e linhas de crédito para a
criação de hortas públicas e agricultura
familiar, garantindo também a segurança
alimentar com alimentos mais baratos e
saudáveis;
☼Suporte às cooperativas, visando instruílas para os processos de licitação, nas
quais terão preferência (conforme aponta a
lei de licitações) por distribuírem mais renda
e terem postos de trabalho menos
precarizados;

☼Criar incubadora para incentivar o
surgimento e a manutenção de
cooperativas (de trabalho, de produção, de
comercialização) que proporcionem meios
de subsistência e renda para 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;
☼Apoiar o comércio 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 dos bairros,
articulando a integração ao sistema de
transporte público, garantindo segurança, e
promovendo a fiscalização e orientação
sobre a logística atrelada ao comércio
(horários e locais de carga e descarga);
☼Definir uma estratégia de integração do
comércio informal à estrutura econômica
formal da cidade;
☼Crédito Lilás com a geração de políticas
públicas fomentadoras de créditos para
mulheres, estimulando a independência
financeira e intelectual, medida que faz
parte do enfrentamento à violência contra a
mulher;
☼ Criação de um Conselho com participação
de gestores públicos, empresários e
trabalhadores para avaliar a política de
incentivos fiscais e possibilidade de
reescalonamento de dívidas, direcionando
investimentos e criação de empregos nas
regiões mais carentes. Defendemos que
qualquer desoneração seja feita de maneira
responsável, proporcionalmente ao
tamanho das empresas e com contrapartida
para o mercado de trabalho Guarulhense;

☼

Criação de Incubadora Pública de
Negócios, aberta a parcerias com
Instituições de Ensino Superior e
Instituições de Desenvolvimento que
estimule, forme e acompanhe novas formas
organização de trabalhadores, incluindo
autogestão;

☼

Fomento
responsável
do
empreendedorismo e da livre iniciativa
privilegiando as potencialidades locais. A
prefeitura deve proporcionar
acompanhamento legal, burocrático e
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capacitação para novos empreendedores
com linhas de crédito e acompanhamento
que garanta a empregabilidade local e
saúde financeira e social das
microempresas;
☼ Incentivo à formação e qualificação
profissional das mulheres;
☼ Criação de um Centro Público de fomento à
Economia Solidária. Implantação de
programa de estímulo à economia solidária
em geral e especialmente à agricultura
familiar. A prefeitura organizar e gerenciar,
com a participação dos produtores, uma
cadeia produtiva guarulhense que fomente
que a produção local
e a criação de
mercados de abastecimento públicos nas
centralidades regionais;
☼ Criação de um centro de Desenvolvimento
de Políticas dos Trabalhadores. Este centro
deverá ser referência para trabalhadores
organizados ou não que queiram obter
informação e auxílio na constituição de
formas de organização, além de garantir um
fórum permanente de troca de informações
entre as diversas organizações do
trabalho.Respeitar e incluir na gestão
municipal as organizações de
trabalhadores, sindicatos, associações,
estimulando o fortalecimento dessas
organizações de forma democrática e de
forma a incluir cada vez mais pessoas.
ECOSSOCIALISMO
☼Fomentar a implantação de indústrias de
reciclagem e reaproveitamento de resíduos
na cidade, integrando-as às cooperativas
de catadores mediante incentivos fiscais,
parcerias e convênios;
☼Implantação de mecanismos de incentivo a
uma cidade mais compacta;
☼Maior controle nas Macrozona de
Amortecimento e Qualificação Urbana e
Macrozona de Amortecimento e
Urbanização Controlada e participação da
sociedade no controle sobre o Rodoanel;
☼Fortalecer os programas de monitoramento
de mudanças climáticas, que deverão ser
coordenados por um comitê de Secretarias
envolvidas, integrados à Coordenadoria de
Defesa Civil e articulados à rede de
universidades e institutos de pesquisa
localizados na cidade;

☼Reestruturar a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, dando-lhe capacidade de
produção de dados e garantindo sua
participação nos processos de
planejamento socioambiental das diferentes
regiões da cidade;
☼Planejar o Zoneamento EcológicoEconômico da cidade, priorizado
estratégias de preservação de
ecossistemas e modos de vida tradicionais
(aldeias indígenas);
☼ Ampliar a rede de Unidades de
Conservação do município de forma
integrada com a criação de parques
urbanos;
☼Restauração ecológica de praças e a
arborização urbana da cidade,
especialmente em áreas menos
arborizadas e providas destas áreas), com
o objetivo de implementar uma política de
manutenção e recuperação de
ecossistemas nativos da cidade, levando
sempre em consideração as funções
ecológicas dos diferentes espaços e sua
relação com a população local;
☼ Transformar as Áreas de Proteção
Ambiental e Recuperação Urbana em
Reservas de Desenvolvimento Sustentável
(RDS), com o objetivo de ampliar o quadro
de proteções ambientais da cidade;
☼Revisar e implementar o Plano Municipal de
Arborização Urbana, com o objetivo de
garantir uma política de arborização das
calçadas, praças e parques, começando
pelas ilhas de calor e regiões mais quentes
da cidade;
☼Revisar a categorização das áreas
protegidas por Unidades de Conservação
onde desenvolvam-se atividades
agroflorestais sustentáveis;
☼Incorporar a dimensão ambiental nas
leituras técnicas e comunitárias voltadas
para a aplicação do Plano Diretor e dos
Projetos de Estruturação Urbana (PEU);
☼Combater as indústrias poluidoras e
desmatadoras em geral, estabelecendo
critérios rígidos de fiscalização e
monitoramento dos impactos gerados por
grandes empreendimentos poluidores já
existentes no município, garantindo metas
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claras de mitigação de impactos e
compensação da população local;
☼Reformular os procedimentos de concessão
de licenças ambientais buscando promover
a participação efetiva das comunidades
impactadas e obrigar o poder público a
considerar os impactos cumulativos e
sinergéticos dos projetos previstos em cada
região a partir de avaliações ambientais
estratégicas e de um novo zoneamento
ecológico-econômico;
☼ Criar programas que integrem as
comunidades na preservação e
recuperação ambiental;
☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de uma política
de iluminação publica baseada em
lâmpadas econômicas (LED), bem como
realizar estudos para planejar a viabilidade
de iluminação urbana por placa solar;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de um plano de
remodelamento dos edifícios públicos da
prefeitura para garantir o uso eficiente de
recursos críticos (especialmente água, gás
e energia elétrica) e diminuir a produção de
resíduos;
☼ Implementar uma política de incentivo fiscal
aos edifícios privados que forem
remodelados para garantir o uso eficiente
de recursos críticos (especialmente água,
gás e energia elétrica) e diminuir a
produção de resíduos;
☼ Implementar uma política de incentivo fiscal
aos imóveis privados que implementarem
chuveiros inteligentes e privadas
econômicas;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de telhados
verdes e muros vivos cobertos por plantas
nos edifícios, muros, e viadutos públicos da
prefeitura;
☼Implementar uma política de incentivo fiscal
aos imóveis privados que implementarem
telhados verdes e muros vivos cobertos por
plantas;

☼Investir recursos financeiros e técnicos no
órgão gestor da política municipal de
educação ambiental;
☼ Garantir a inserção da educação ambiental
na política educacional municipal como
tema interdisciplinar, presente nos projetos
político-pedagógicos das escolas
municipais;
☼Fortalecer os mecanismos de mapeamento
e contenção de riscos ambientais,
implantando rede de estações
meteorológicas digitais, bem como as
equipes de coleta, processamento e análise
de dados meteorológicos, em articulação
com a Coordenadoria de Defesa Civil;
☼Fortalecer o trabalho da defesa civil,
ampliando seu corpo técnico e sua
estrutura para permitir uma maior
capacidade de comunicação e interação
com a população com vista a prevenção de
acidentes;
☼Instituir um programa de assistência a
vítimas de situações de emergência que
redundem em ameaça à vida ou ao
patrimônio das pessoas;
☼ 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;
☼ Construir um plano metropolitano de
despoluição dos córregos, rios, das bacias
hidrográficas estaduais, em parceira com as
prefeituras dos municípios vizinhos,
envolvendo as comunidades do entorno nas
políticas de preservação e recuperação
ambiental;
☼Implementar os planos de preservação
elaborados pelas equipes técnicas, dos rios
e córregos localizados na cidade, visando o
reflorestamento das áreas degradadas, a
proteção dos mananciais e cursos d’água, a
mitigação de riscos ambientais e o
planejamento de situações de emergência;
☼ Implementar um programa de recuperação,
conservação e uso sustentável dos
ecossistemas aquáticos da cidade (rios,
lagoas, córregos), visando a integração
com as ações definidas no Plano Municipal
de Saneamento Ambiental, a limpeza
(remoção de resíduos sólidos) e dragagem
de rios poluídos e assoreado e a criação de

35

Unidades de Conservação para
restauração, conservação e uso sustentável
de todos os mananciais do município;

☼ Implementar a destinação adequada de
resíduos sólidos, garantindo a equidade
entre os municípios vizinhos;

☼ Implantar Programa de Coleta Seletiva,
exigindo de empresas contratatadas a
contrapartida de inovação para a efetivação
da proposta;

☼ Promover a valorização dos catadores de
resíduos sólidos através de ações que
visem a transformação dessa atividade em
uma oportunidade digna de geração de
renda, tais como capacitação técnica,
fornecimento de equipamentos, apoio a
formação de cooperativas, assistência
social e educacional, e mecanismos de
compensação e remuneração pelos
serviços públicos prestados;

☼ Garantir regularidade e qualidade da coleta
seletiva, priorizando parcerias com
cooperativas;
☼ Rever a autorização municipal para
instalação de novos aterros nas regiões de
proteção ambiental;
☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para a
progressiva implementação de uma política
municipal de Lixo Zero baseada em coleta
seletiva, reciclagem e compostagem,
voltada para a limpeza urbana e a
destinação adequada dos resíduos sólidos
da cidade;
☼ Criação de cargos de agentes de
sustentabilidade (biólogos, educadores e
técnicos ambientais) , que garanta um trabalho
efetivo em prol do meio ambiente, com
”soluções verdes" e atuar junto com as
comunidades, levantar as demandas, mapear
as necessidades reais das periferias, para que
de forma colaborativa, problemas como
saneamento básico, alagamentos,
deslizamentos de terra e outros problemas
ambientais sejam solucionados;
☼ Criar Programa de Educação Ambiental
como ferramenta para combater a
desigualdade social e estimular novas formas
de organizações sociais, mais cooperativas e
menos competitivas;
☼ Incentivar a permacultura nas periferias da
cidade;
☼ Promover curso/formação de farmácias
vivas e hortas urbanas coletivas, com
ocupação de terrenos baldios e áreas
abandonadas, para o plantio;
☼ Criar banco de sementes crioulas (sem
transgênicos, usadas pelos nossos ancestrais)
e espaço para troca de sementes na cidade;
☼ Fortalecer a agricultura familiar orgânica;

☼Incentivar projetos de educação ambiental
para a defesa dos direitos dos animais, bem
como campanhas de conscientização
contra o abandono de animais, pela
necessidade da castração e pela
necessidade de se denunciar maus-tratos e
abandono;
☼Criar programas de acolhimento de animais
resgatados de abandono e maus-tratos;
☼Criar projetos de assistência social,
econômica e educacional ao segmento de
protetores de animais em situação de
vulnerabilidade, principalmente nas
periferias e em áreas próximas a unidades
de conservação ambiental
☼Criar um sistema de informações voltado
para o combate aos crimes contra os
animais;
☼ Promoção da educação ambiental
aplicada, desenvolvida em todas as regiões
do município, focada no diagnóstico
ambiental de cada região e integrada com
os demais eixos estruturantes da política
ambiental;
Readequar o Programa IPTU Verde
buscando ampliar a adesão de proprietários
para implantarem telhados verdes, muros
vivos cobertos por plantas e outras práticas
arquitetônicas ambientalmente
sustentáveis.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
☼ Implementar, via Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, um Programa
Municipal de Assistência Social que garanta
a integração da Rede de Proteção Social
Básica (destinada à prevenção de riscos
sociais e pessoais, por meio da oferta de
projetos, serviços e benefícios a indivíduos
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e famílias em situação de vulnerabilidade
social) com a Rede de Proteção Social
Especial (destinada a famílias e indivíduos
que já se encontram em situação de risco e
que tiveram seus direitos violados por
ocorrência de abandono, maus-tratos,
abuso sexual, uso de drogas, entre outros
aspectos), assegurando infraestrutura
adequada para funcionamento dos
equipamentos;

processo eleitoral, como forma de
valorização do papel do conselheiro,
respeitando o processo unificado nacional;

☼ Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
aprimorar as ações intersetoriais da rede de
serviços públicos que atende a população
beneficiária dos programas sociais para
qualificar o investimento nas políticas
voltadas à erradicação da extrema pobreza
em Guarulhos, fortalecendo os programas
de garantia de renda mínima;

☼ Promover uma política de fortalecimento
dos Conselhos Tutelares, buscando a
capacitação permanente de seus quadros,
uma melhor distribuição conforme a
população e indicadores sociais de cada
região administrativa, um reajuste da
remuneração, reformas das instalações
físicas, aquisição de equipamentos de
informática, carro, ampliação do quadro de
funcionários para composição das equipes
técnicas (assistentes sociais, psicólogos e
pedagogos), criação de programas e cursos
de capacitação técnica permanente, bem
como a organização de encontros
municipais para promover a troca de
experiências e a articulação em rede;

☼ Desenvolver estratégias de articulação
técnica e planejamento territorial com
outras secretarias, como Saúde, Cultura,
Habitação, Trabalho, Educação, entre
outras;

☼ Colaborar com a Secretaria Municipal de
Saúde na construção e implementação de
uma Política Municipal de Atenção Integral
a Pessoas que Usam Álcool e Outras
Drogas;

☼ Fortalecer o Conselho Municipal de
Assistência Social, dando-lhes estrutura e
capacidade autônoma de avaliação,
consulta e deliberação sobre as políticas
públicas de assistência social;

☼ Humanizar a política de acolhimento de
pessoas em situação de rua e de usuários
de drogas, com a implamentação de
programas discutido junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social e garantia
de equipe multidisciplinar;

☼ Valorizar o servidor público da assistência
social em suas mais diferentes áreas, com
a garantia concurso público estatutário em
todas as áreas, evitando a terceirização na
execução dos serviços e contratação de
profissionais;
☼ Iniciar uma campanha de revalorização dos
diferentes profissionais que atuam na
assistência social no âmbito do município,
em todas as políticas públicas municipais,
buscando articulação e diálogo com os
respectivos conselhos profissionais e
sindicatos das categorias na construção de
planos de trabalho e programas de
formação condizentes com suas
especificidades em uma abordagem
multidisciplinar;
☼ Fortalecer a estrutura de funcionamento dos
conselhos tutelares distribuídos conforme a
população e indicadores sociais de cada
área da cidade;
☼ Democratizar o processo de eleição para o
preenchimento dos cargos de conselheiros
tutelares, com ampla publicização do

☼Estabelecer metas, em acordo com a
estrutura orçamentária do município, para
investir na ampliação dos programas de
família acolhedora e repúblicas para jovens
como medida alternativa à
institucionalização;
☼ Criar imediatamente uma força-tarefa,
articulando o Conselho Municipal de
Assistência Social, a Secretaria Municipal
de Assistência Social e a Secretaria
Municipal de Saúde, para fiscalizar e
analisar a execução de convênios e
contratos administrativos de abrigos
privados que recebam subvenções públicas
da Prefeitura;
☼ Integrar os abrigos do município aos
equipamentos de saúde, educação pública,
cultura, trabalho, esporte, lazer, habitação e
geração de renda da rede municipal,
implementando uma política integrada para
pessoas em situação de vulnerabilidade
social, visando a superação dessas
condições;
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☼ Integrar o trabalho dos profissionais da
assistência social às políticas habitacionais
da prefeitura, em especial, aos serviços
prestados nas perifierias;
☼ Implementar um Plano Municipal de
Promoção, Proteção e Defesa do Direito à
Convivência Familiar e Comunitária, em
articulação com o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), Conselho Municipal de
Assistência social (CMAS) e com o
Conselho Regional de Psicologia (CRP);
☼ Garantir uma equipe técnica adequada e
elaborar projetos políticos pedagógicos
para qualificar as medidas socioeducativas
em meio aberto, envolvendo os
adolescentes, os familiares e as instituições
que compõem o Sistema de Garantia de
Direitos;
☼ Elaborar um programa municipal para
garantir o acesso à justiça e a mecanismos
de reinserção social de egressos do
sistema prisional e do sistema
socioeducativo na cidade;
☼ Implantar Políticas públicas para os
moradores em situação de rua, com
alimentação, banheiro público, apoio às
iniciativas solidárias de produção e venda
junto às Secretarias de Trabalho e de
Desenvolvimento e Assistência Social e
Cidadania;
☼ Reestruturação e Ampliação do Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS)
e que os CRAS sejam implantados nos
bairros mais distantes e que os
atendimentos sejam ampliados para os
sábados. Desta maneira, a população terá
mais acesso ao serviço. Também é
necessária a capacitação continuada a
todos os funcionários do CRAS para o
atendimento das diversidades: inculturação
dos imigrantes, indígenas, ciganos,
migrantes, quilombolas, refugiados,
LGBTI+, entre outros, a fim de erradicar o
preconceito nestes serviços.
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