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SANTOS PARA TODOS 

 

Uma alternativa de esquerda para a cidade 

O Partido Socialismo e Liberdade – PSOL - está participando das eleições 

municipais em todo o país. Nossos candidatos a prefeito e a vereadores farão uma 

campanha limpa e de cabeça erguida, com a certeza de que nestes poucos anos de 

existência construímos uma forte identidade com as lutas do povo brasileiro. Um povo 

generoso, que reconheceu em nosso partido, a coragem, honestidade e a esperança dos 

que sonham e lutam por um Brasil melhor, livre das injustiças sociais e da corrupção. 

Nosso país passa por um momento de desilusão na política, onde milhares de 

jovens, homens e mulheres a cada dois anos elege seus governantes, sem que o quadro 

de miséria, desigualdade e violência sejam alteradas. Presidentes da república, 

governadores, prefeitos e a grande maioria dos parlamentares têm mantido a mesma 

política de favorecimento de uma elite empresarial, que se enriquece às custas de uma 

maioria explorada pelo trabalho mal remunerado e o sub-emprego. Precisamos 

recuperar a dignidade e a crença do povo de que essa realidade pode mudar! 

No Brasil, país em que a corrupção e o desperdicio de dinheiro público alastrou-

se por todos os níveis governamentais, a gestão das finanças e das políticas públicas 

federais e municipais subordinaram-se completamente aos interesses privados de uma 

pequena elite empresarial, que através de seu poder econômico acaba determinando as 

decisões de governo nas várias esferas. 

O governo federal é um exemplo incontestável da permanência desta lógica 

perversa em favor dos mais ricos, onde o gasto público é comprometido pelas remessas 

bilionárias destinadas ao pagamento dos juros de uma dívida impagável a banqueiros e 

especuladores e que nunca foi sequer submetida a uma auditoria pública. A 

consequência direta desta submissão é o pouco recurso destinado às áreas sociais e de 

desenvolvimento, sucateando os serviços públicos.  

Enquanto os banqueiros auferem lucros extraordinários, o Brasil continua na 

posição de um dos países mais desiguais do mundo: estudo recente do IPEA (Instituto 

de Pesquisas Econômicas Aplicadas) concluiu que os 10% mais ricos concentram 

75,4% da riqueza do país! No estado de São Paulo, os 10% mais ricos concentram 

73,4% da riqueza! 



Nestas eleições municipais o PSOL defenderá propostas que ajudem a reverter 

este quadro de desigualdade e exclusão social, de corrupção e predominância dos 

interesses privados sobre o interesse público e da comunidade. É no espaço das grandes 

e pequenas cidades que poderemos também desenvolver experiência de gestão com 

profundas e radicais reformas democráticas, econômicas e sociais que incidam na 

melhoria efetiva da vida do povo. O que significa, na prática, governar através da 

organização e da participação popular nas decisões fundamentais de cada prefeitura.  

 

Eixos programáticos do PSOL para as eleições 2012 

O PSOL realizou no primeiro semestre uma conferência nacional que debateu e 

deliberou sobre as diretrizes de seu programa de governo para as eleições municipais de 

2008. O debate abordou os principais temas de caráter econômico, político, social e 

democrático que caracterizam um governo municipal comprometido com a 

transformação social, a participação popular e a transparência no uso dos recursos 

públicos. 

Além das diretrizes programáticas aprovou-se também a política de alianças do 

PSOL e uma carta compromisso que deve ser assumida por seus candidatos a prefeito 

em todo o país. Com isso nosso partido assegura-se de que suas candidaturas a prefeito 

e a vereador (a) estarão em sintonia com uma política nacional que nos dá identidade: a 

luta intransigente contra a corrupção, a defesa de uma democratização radical da gestão 

do poder local e a defesa de um modelo de desenvolvimento econômico que garanta a 

distribuição da renda e a preservação ambiental. Entre os principais pontos destacamos: 

- Combate ao neoliberalismo: denúncia da subordinação das finanças 

municipais ao caixa da União, hoje totalmente controlado pelo capital financeiro, 

desmascarando a espoliação exercida pelo capital financeiro contra os cofres da 

municipalidade; 

- Democratização da gestão pública: gestão política e econômica exercida 

diretamente pelos trabalhadores do serviço público municipal, especialmente os que 

trabalham em atividades fins como saúde e educação, por exemplo, e pelas 

comunidades usuárias dos serviços públicos municipais; 

- Uma nova economia: fomento de uma nova economia na cidade baseada na 

cooperação e na solidariedade, envolvendo os micro e pequenos proprietários, os 

trabalhadores autônomos, informais e desempregados, estimulando sua auto-

organização em empresas coletivas de caráter solidário e cooperativo.  

- Combate à corrupção e aos privilégios: a estrutura e o método de 

administração atual, absolutamente verticalizada e concentrada, promovem feudos de 

grupos políticos e econômicos que transformam os negócios públicos em esquemas de 

corrupção. São licitações viciadas, cabides de emprego para cabos eleitorais e 

nepotismo. Tudo isto consome os recursos do município na manutenção de uma 

máquina viciada, corrupta e ineficiente. Vamos inverter e corrigir essa lógica; 



- Participação popular: sistema integrado de participação popular com 

referendos, plebiscitos, seminários, conferências, Congresso da Cidade com eleição de 

delegados por bairros, Conselhos Municipais, Conselhos de Servidores, de forma a 

assegurar transparência administrativa, democratização radical do exercício da máquina 

pública e apropriação coletiva da cidade. O Planejamento Participativo é a metodologia 

capaz de articular objetivos, democratizar e executar decisões e integrar a dinâmica da 

mobilização popular na experiência de parlamentares e executivos do PSOL; 

- Reforma urbana pra valer: realização de uma verdadeira reforma urbana, 

que reduza as desigualdades sociais e amplie o conceito de espaço público, 

equacionando a questão do solo urbano e o problema habitacional. Uma reforma urbana 

presidida pela necessidade de socializar os investimentos e serviços públicos, 

garantindo a sustentabilidade urbana e ambiental; 

- Garantia de Direitos Sociais como compromisso do PSOL: o acesso ao 

serviço público é um direito para ser exercido por todos. Para que tenha efetividade é 

indispensável o desenvolvimento de programas para grupos diversos. O PSOL entende 

que é necessário tratar de maneira diferente aqueles que vivem em situações diferentes 

de vida. As questões sociais devem ser tratadas de maneira transversal e com políticas 

nas áreas de educação, assistência social, saúde, transporte e mobilidade urbana, 

habitação, abastecimento e segurança alimentar, cultura, lazer e esporte, direitos 

humanos, gênero, raça, etnia e necessidades especiais. 

 

 

Nosso programa de governo para Santos 

 

O PSOL se propõe a governar Santos, com a eleição de Eneida Koury prefeita, 

baseado em cinco eixos programáticos fundamentais que irão orientar um conjunto de 

ações e políticas voltadas a garantir: uma gestão transparente dos recursos públicos 

municipais e o combate à corrupção; uma verdadeira democratização do poder; o 

fortalecimento do desenvolvimento econômico com distribuição de renda e 

responsabilidade ambiental; uma real universalização dos direitos sociais; e o combate à 

violência e a toda e qualquer forma de opressão e preconceito. 

 

Eixos de nosso programa de governo: 

1. SANTOS TRANSPARENTE: A DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO! 

2. SANTOS DEMOCRÁTICA: A DECISÃO NAS MÃOS DO POVO! 

3. SANTOS DO FUTURO: CIDADE MODERNA, SEGURA E 

SUSTENTÁVEL! 

4. SANTOS JUSTA E SOLIDÁRIA: UNIVERSALIZANDO DIREITOS 

SOCIAIS! 



 

  

Santos Transparente: a defesa do 

interesse público! 

Neste primeiro eixo de nosso programa de governo queremos reiterar nosso 

compromisso com a ética e a honestidade na administração pública, combatendo de 

forma intransigente a corrupção e garantindo que os recursos do município de Santos 

sejam investidos integralmente em projetos de interesse da maioria da população. 

Tornar Santos Para Todos significa construir um governo comprometido com a 

defesa do interesse público, rejeitando as velhas práticas, acostumados a transformar as 

administrações municipais em verdadeiros balcões de negócios destinados a atender 

os interesses privados. 

Nosso governo atuará não penas para moralizar a gestão pública, mas também 

para torná-la mais eficiente e moderna, ampliando e qualificando os serviços prestados à 

população. As finanças públicas serão geridas de forma transparente, com a criação de 

mecanismos democráticos de fiscalização popular. Uma gestão eficiente e voltada para 

a defesa do interesse público pressupõe também a adoção de uma política de 

valorização do quadro de servidores municipais, que resgate a dignidade salarial e 

profissional destes trabalhadores e os tornem gestores co-participantes das políticas 

públicas. 

Na atual administração nenhuma destas medidas foi levada a sério. O gasto do 

dinheiro público não é transparente e não está sujeito a uma efetiva fiscalização pública. 

As ações na área de infraestrutura não atendem às demandas da população mais carente, 

tendo muitas vezes um caráter meramente cosmético e voltado para as áreas nobres da 

cidade.  

Outra questão fundamental é a adoção de uma nova política tributária 

municipal, regida pela progressividade da cobrança dos impostos, onde quem ganhe 

mais pague mais e quem ganhe menos pague menos. Não podemos compactuar com a 

hipocrisia das elites brasileiras que reclamam do peso da carga tributária no Brasil 

sem revelar o dado mais importante: proporcionalmente, os mais ricos pagam menos 

impostos que os mais pobres. Dados recentes do IPEA (Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas) revelam que, enquanto os 10% mais pobres comprometem 33% 

dos seus rendimentos com tributos, os 10% mais ricos pagam apenas 23% dos seus 

rendimentos com tributos.  Os mais pobres chegam a pagar até 44% mais impostos. 

Um governo popular e uma gestão eficiente devem inverter as prioridades e 

combater os desperdícios provocados pela corrupção. Inverter as prioridades significa 

realizar um plano de investimento público onde os recursos sejam empregados em 

projetos de infraestrutura que atendam aos reais interesses da maioria da população, 

gerando emprego, renda e garantindo a ampliação dos serviços e equipamentos 

públicos nas áreas de educação, saúde e urbanização (com prioridade para as periferias 

da cidade e as regiões mais degradadas), de forma descentralizada, para que os bairros 

mais distantes do centro tenham facilidade de acesso e garantia de qualidade. Além 



disso, é necessária a completa transparência na licitação dos serviços que serão 

prestados a prefeitura, impedindo licitações encomendadas e atos ilícitos. Em nosso 

governo, realizaremos prestação de contas periódicas e abertas ao público, com a 

exposição de quadros explicativos nos principais centros de circulação da cidade e dos 

bairros para demonstrar de forma clara e didática onde está sendo gasto o 

dinheiro oriundo dos impostos pagos pelo povo. 

A maioria dos políticos estabelece uma relação de promiscuidade mesmo antes 

de chagarem ao governo, no momento em que buscam financiamentos para suas 

campanhas. Segundo pesquisa realizada pela Transparência Brasil, com um conjunto de 

empresas da região sudeste sobre contribuições para campanhas eleitorais, uma grande 

parte (70%) declara que já se sentiu compelida a contribuir para campanhas eleitorais. 

Destas, 58% declararam ter havido menção a vantagens a serem auferidas em troca do 

financiamento. Metade das empresas consultadas que participam de licitações dizem já 

terem sido sujeitas a pedidos de propinas referentes a esses processos. Uma em cada 

duas empresas pesquisadas declara que já foi submetida a pedidos de propina referente a 

impostos e taxas.  O relaxamento das inspeções é o principal “favor” obtido em troca de 

propinas. Quase um terço das empresas consultadas (principalmente indústrias) declara 

que já recebeu pedidos de propina referente à concessão de licenças. A contribuição 

para campanhas eleitorais e a oferta de emprego para parentes de agentes públicos 

também são citadas com freqüência. 

Combater o desperdício e a corrupção, zelando pelo interesse público, será uma 

marca de nosso governo!  

 

 

 PROPOSTAS PARA UMA SANTOS TRANSPARENTE: 

1. Defesa do interesse público: inversão das prioridades de investimento, 

atendendo aos interesses da população na execução do plano de obras em infra-estrutura 

nas diversas áreas. O planejamento e execução das ações da prefeitura estarão de acordo 

com os critérios de carência, urgência e o número de beneficiados, sem que o interesse 

privado possa interferir na decisão dos investimentos. 

 

2. Adotar o projeto Nossa Santos: compromisso de nosso governo com a 

sociedade civil em divulgar os indicadores sociais de nossos bairros ou micro regiões, 

tais como, mortalidade infantil, materna, evasão escolar, violência, etc... e estabelecer 

metas e prazo para melhoria desses índices, nos moldes da Nossa São Paulo. 

 

3. Ampliação e descentralização dos serviços: defesa de uma política de 

descentralização dos serviços, contra a idéia dos “mega-projetos” concentrados e 

distantes da população, para que o atendimento se realize próximo dos locais de 

moradia, evitando grandes deslocamentos e reduzindo os gastos com transporte. 



 

4. Valorização do funcionalismo público municipal: adotar uma política de 

valorização profissional e salarial dos servidores públicos municipais, com um plano de 

qualificação e a ampliação do quadro de servidores, de acordo com as necessidades de 

atendimento à população, por meio de concursos públicos. 

 

5. Transparência administrativa e combate a corrupção: adoção de um regime 

de licitações com fiscalização pública e prestação de contas aberta ao público, com a 

exposição semestral dos gastos da prefeitura nos principais centros de circulação da 

cidade e meios de comunicação populares. 

 

Santos Democrática: a decisão nas 

mãos do povo 

 

Defendemos um modelo de governo com participação efetiva do povo na 

tomada de decisões, como a melhor garantia de que seus interesses 

estarão sendo garantidos. Tornar Santos Para Todos significa inaugurarmos em 

nossa cidade um novo sistema de representação, baseada na organização e participação 

popular. Defendemos uma estrutura de poder horizontal, construída através da 

organização dos moradores em cada bairro, onde se discuta as carências e as prioridades 

de investimento. Para essa nova concepção de governo é necessário um novo desenho 

organizacional que articule as instâncias administrativas, aos espaços de participação 

social. 

Na administração atual a participação popular não passa de uma peça 

publicitária demagógica, não havendo na prática nenhuma intenção por parte do 

governo em criar mecanismos reais de participação onde a população possa de 

fato decidir sobre as prioridades ou fiscalizar a execução das políticas públicas. 

Não estamos comprometidos com nenhum interesse que não seja o da população 

e por isso nosso governo irá colocar em prática medidas que garantam a real 

democratização do poder municipal. Nosso objetivo de governo nesta área é criar uma 

dinâmica de participação popular que revolucione a gestão pública em Santos, tornando-

a profundamente democrática. Para isso propomos a realização de um Congresso da 

Cidade de Santos, como processo socialmente construído e articulado com a sociedade 

civil organizada e o cidadão em geral, com um cronograma de debates sistemático, para 

este espaço se torne o palco privilegiado e permanente para a cidadania refletir e 

contribuir com as elaborações estratégicas sobre o município, como parte do processo 

de construção social do futuro da cidade. 



. 

PROPOSTAS PARA UMA SANTOS DEMOCRÁTICA: 

1. Gestão democrática com controle social: desenvolver a participação popular 

e o controle sobre as políticas públicas. 

2. Descentralização das decisões: desenvolver um processo de descentralização 

político-administrativo, aproximando cada vez mais governo e população. 

3. Informações acessíveis e controle social: desenvolver a produção e 

socialização de informações, oportunizando o acesso a todos os interessados, 

aprofundando a transparência administrativa. Criar Comissões de Fiscalização e 

Controle Social, como mecanismo de controle social, devendo ter uma interatividade 

entre a ação concreta de obras físicas e cidadania, avançando para todos os serviços 

executados pelo município. 

 

Santos do Futuro: cidade moderna, 

segura e sustentável! 

 

Em contraponto às cidades espetáculo, apta ao mercado e à competição, o PSOL 

propõe outro tipo de cidade. Busca-se uma perspectiva de desenvolvimento urbano em 

que a cidade almejada seja a cidade cidadã que pode projetar o local na região e no 

mundo, incrementando atividades econômicas, mas valorizando a transferência de 

recursos, o controle popular, a construção de sujeitos políticos, debilitando, por 

conseguinte, as estruturas de dominação tradicional. 

Ser imprescindível uma estrutura de organização espacial urbana que considere 

as formas da cidade e seus conteúdos/relações, visualizando as tendências de expansão e 

de crescimento urbano. Neste sentido, os projetos de localização dos equipamentos 

urbanos e comunitários e da política habitacional deverão atentar para uma organização 

interna da cidade em que as ações setoriais busquem não reforçar o desenho da cidade 

dispersa, na qual os espaços da população de baixa renda sejam realocados para fins de 

valorização e de apropriação pelos agentes de maior poder econômico e de barganha. A 

formação de sub-centros, como valorização dos espaços locais e de descentralização das 

ações de governo deve ser perseguido. As ações setoriais devem reforçar essa intenção. 

A cidade especializada em setores deverá ser substituída por uma organização 

espacial urbana menos perversa e segregada em que a monofuncionalidade setorial dê 

lugar a uma organização espacial/geográfica menos especializada e mais integrada 

funcionalmente, facilitando, inclusive a circulação de mercadorias e pessoas e de 

maneira a negar um desenho urbano marcado pela exclusão e pela mobilidade da 

segregação. 



Construção de espaços públicos de negociação onde diferentes atores coletivos 

possam expressar suas opiniões, propostas e projetos; onde se apresentam, negociam, se 

contrapõem ou se somam, seja em torno de interesses de comunidades, bairros e 

distritos ou em torno de projetos relacionados à cidade como um todo. Busca, dessa 

forma, ampliar o poder social sobre a definição de prioridades, aplicação de recursos e 

execução de obras e serviços. Do mesmo modo, nega o clientelismo de cúpula, de base 

e de Estado e procura contribuir para a formação de cidadãos ao invés da formação de 

simples eleitores. 

Implementação do projeto estratégico de cidade que ultrapasse a dimensão local 

e seja capaz de apontar para um projeto político mais integrado a estratégias 

metropolitanas, regionais, com outros autores coletivos sociais, políticos e 

institucionais, através do estabelecimento de uma rede de solidariedade, de cooperação 

e de atração de investimentos. Esta projeção para o futuro da cidade, busca a integração 

e articulação entre sustentabilidade ambiental (qualidade e sobrevivência de condições 

aceitáveis do espaço), sustentabilidade econômica (geração e manutenção de emprego e 

renda da população), sustentabilidade política (gestão democrática e pública da cidade), 

e sustentabilidade sociocultural (reafirmação e valorização de identidades, 

sociabilidades e culturas locais e regionais). 

Criação e ampliação de espaços públicos e de uso coletivo em que os cidadãos 

não sejam transformados em simples consumidores ou usuários de serviços e 

equipamentos, mas que possam ser vistos e reconhecidos em sua dimensão comunitária 

e criem o sentido da apropriação coletiva desses espaços em substituição ao sentido da 

propriedade individual e privada. Transferir recursos públicos para projetos de caráter 

predominantemente social atendendo a população mais pobre da cidade, que, ao longo 

do tempo, foi totalmente excluída das políticas públicas. 

Aperfeiçoar a política fiscal e tributária diferenciada como forma de distribuição 

de renda na cidade e de melhor socialização e acesso aos equipamentos e investimentos 

públicos e comunitários, respeitando a capacidade de pagamento de cada 

cidadão. Resgate das lutas históricas e das identidades social e culturalmente 

construídas de nosso povo, na tentativa de construção do Poder Popular e de 

fortalecimento das organizações de base como forma de melhor garantir suas demandas 

e aspirações.  

 Valorização da cidade e de seu povo – como forma de proporcionar o 

desenvolvimento urbano a partir da captação de renda e investimentos – que ao seja 

deslocada de seu contexto imediato e que possa expressar uma compreensão coletiva de 

seus cidadãos (identidade social, cultural, histórica e geográfica). Expressão de sua 

gente, de suas formas, de seus movimentos, de suas cores e de seus odores, pelas 

relações imediatas, de reconhecimento, de continuidade, de sociabilidade, de 

familiaridade, de valorização de identidades, em contraponto à reprodução de modelos 

extra locais. 

Desenvolvimento de políticas diferenciadas tendo como referência as distintas 

aspirações sociais, de mulheres, crianças, idosos e portadores de necessidades 

especiais/deficientes físicos. 



O desenvolvimento urbano será considerado em uma perspectiva mais ampla e, 

ao mesmo tempo, mais pragmática, dimensionando-o como desenvolvimento sócio-

espacial urbano; que negue o desenvolvimento urbano como sinônimo de simples 

modernização da cidade e de crescimento econômico; que extrapole a noção de 

desenvolvimento urbano sustentável pautado em uma perspectiva ecocêntrica – na qual 

as formas e os processos da natureza são destacados em detrimento do homem como ser 

social e natural; que discuta o desenvolvimento local para além da lógica do mercado; e 

por fim, que resgate e redimensione, através de um planejamento urbano alternativo, O 

IDEÁRIO DA REFORMA URBANA. 

 

PROPOSTAS PARA UMA SANTOS DO FUTURO: 

 

1. Vizinhança Amiga: implementação de equipamentos de educação, saúde, 

lazer e comércio; incentivo à formação de subcentros: locais de comércios e serviços 

como elementos geradores de emprego e renda. 

2. Fortalecimento e Revitalização do Centro Histórico: ampliar a projeção e 

re-funcionalização do núcleo central como espaço de referência simbólica, de 

identidade histórica da cidade e como patrimônio histórico coletivo, com valorização da 

paisagem artística, urbanística, arquitetônica e histórica; combinação de formas e 

funções urbanas em sintonia com o seu valor histórico-cultural e ampliação do uso e do 

acesso para fins de moradia, cultura e lazer.  

3.Calçada para Todos: desenvolver a humanização das calçadas, dando 

melhores condições de acessibilidade, circulação, inclusão social (portadores de 

deficiência física/deficientes físicos, idosos, crianças, grávidas etc.) 

4. Fórum de Leis: promoção de debates, palestras e elaboração e distribuição de 

cartilhas sobre a legislação urbanística para que a população tome conhecimento de seus 

direitos e deveres para com a cidade, facilitando a ação da prefeitura através do sistema 

de denúncia e fiscalização da população. 

5. Santos iluminada: implantar projeto de iluminação pública tendo como 

prioridade a população de baixa renda e os equipamentos públicos coletivos, como uma 

política municipal para garantir a segurança do cidadão e contribuir para a redução dos 

índices alarmantes de violência. 

 

6. Porto para a cidade e seus trabalhadores: cabe ao governo municipal 

agir firmemente junto aos órgãos competentes para que o porto traga benefícios à 

nossa população, deixando de degradar o meio ambiente e adoecer os trabalhadores 

e os munícipes 

 

- Cobrar das empresas as cláusulas sociais no contrato de arrendamento:     

cursos de treinamento do Programa de Desenvolvimento Portuário da Marinha, 

propiciando a geração de emprego para nossos trabalhadores; 



- Cobrar da Codesp o cumprimento das cláusulas sociais e ambientais dos 

contratos internacionais; 

- Estabelecer horário de funcionamento do Porto, das 19h às 7h para 

embarque e desembarque de determinados produtos no frio; 

- Movimentação de containers pela malha ferroviária; 

- Cobrar alteração no processo de embarque da soja e descarga de enxofre 

que polui o ar, causando diversos problemas de saúde; 

- Fiscalizar e multar as empresas cujos navios jogam a água de lastro em 

nosso estuário, inclusive causando surto de dengue em nossa cidade e alto índice de 

câncer; 

- São medidas fundamentais para recuperar a balneabilidade de nossas 

praias, aumentando o potencial turístico da cidade. 

 

            7. Reciclagem: os resíduos sólidos recicláveis chegam a compor 40% do lixo 

domiciliar. Com uma forte campanha de coleta seletiva, pode se elevar a quantidade de 

material destinado à reciclagem, somado a políticas de incentivo à formação de 

cooperativas de reciclagem e posterior criação de usina pública de reciclagem. 

           8. Usina de compostagem: os resíduos orgânicos compõe aproximadamente 

45% do lixo domiciliar. Uma usina de compostagem pode transformar boa parte destes 

resíduos em energia, na forma de gás ou adubo. 

 

 

 9. Política de emprego e renda:  

     

1. Qualificação profissional para jovens e adultos e apoio à constituição de 

novos empreendimentos (cooperativas e micro-empresas); 

2. Criação de um sistema municipal para intermediação de mão-de-obra; 

3. Cadastro dos desempregados para as Frentes de Trabalho; 

4. Criação de uma secretaria municipal que também fomente a Economia 

Solidária; 

5. Criação de uma Incubadora Pública de cooperativas e empreendimentos 

populares; 

6. Apoio às cooperativas populares já existentes e a novas cooperativas: crédito, 

incubação, infraestrutura – redes de água, luz e esgoto; 

7. Adequação de espaços públicos para a comercialização dos produtos das 

cooperativas; 

 



SANTOS, JUSTA E SOLIDÁRIA: 

UNIVERSALIZANDO DIREITOS SOCIAIS 

 

O governo, Santos Para Todos tem por princípio a universalização dos 

direitos sociais, ou seja, a garantia de acesso e igualdade de direitos a todos através de 

mecanismos que enfrentem a exclusão social e promovam a cidadania. 

 

 

1) TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA 

Discutir transporte público significa discutir inclusão social, discutir outra 

cidade, discutir a democratização da cidade. O transporte deve ser visto como uma 

questão essencial, assim como saúde e educação. Segundo dados oficiais do governo, 

divulgado inclusive pelos empresários de transporte, 37 milhões de pessoas no país 

andam a pé por não terem dinheiro para pagar a tarifa. Isso significa que uma Argentina 

dentro do Brasil não tem condições de andar de ônibus. 

Apesar da grande importância que tem o transporte público no Brasil, este setor 

fundamental na vida de milhões de pessoas, está na mão de poucos empresários, que 

não tem outro objetivo senão lucrar, e lucrar muito, explorando esta atividade 

econômica. O que prevalece é uma visão de prestação de serviço a ser remunerado e não 

um direito social, público, gratuito e de qualidade. Segundo o IBGE (Instituto de 

Pesquisa) os gastos de uma família com transporte é o terceiro no orçamento familiar, 

com dois filhos às vezes é o segundo. 

Em Santos a tarifa do transporte público é uma das mais caras do país, ainda 

mais, se levarmos em conta as distâncias percorridas e sua topografia plana. A falta de 

atuação do governo municipal em desenvolver políticas de mobilidade urbana, cobrar da 

concessionária, transparência e o incentivo do governo federal para aquisição de bens 

automotivos, e deixar a cidade nas mãos das construtoras com a criação de milhares de 

novas unidades habitacionais, transformaram o trânsito em nossa cidade em caos. 

 

Um estudo da ANTP – Agência Nacional de Transporte Público- revelou que 

dentre as três tecnologias comparadas moto, auto e ônibus, por passageiro, a última é a 

que menos gasta em termos de custo social (acidentes), polui, ocupa espaço viário e 

consome energia, Faz-se urgente desenvolver políticas públicas de mobilidade urbana 

que incentivem a troca do automóvel e moto, pelo transporte público coletivo de 

qualidade. 

Para tanto é necessário:  



 

a) Reavaliar o contrato com a concessionária, estipulando uma auditoria em 

seus demonstrativos e planilhas; 

b) Contratar cobradores, gerando emprego e devolvendo aos motoristas a 

saúde física e mental que o desvio de função e pressão lhes tirou; 

c) Estudar as condições para oferecer à população transporte público 

gratuito; 

d) Envidar esforços em concretizar o projeto de mobilidade, em barcas, 

entre as cidades através de rios de nossa região e integração com ônibus, utilizando 

bilhete único; 

e) Túnel de ligação Zona Noroeste- Zona Leste; 

f) Sistema de viadutos na entrada da cidade; 

g) Regulamentar locais para estacionamento de caminhões.  

 

 

2) ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA, URBANIZAÇÃO E MORADIA 

POPULAR 

A especulação imobiliária tomou conta da cidade, expulsando os moradores de 

menor renda para as outras cidades da região. A liberação do gabarito dos prédios, a 

falta de estudo de impacto de vizinhança, abandonar bairros sem investimento público, 

deixou Santos à mercê do mercado imobiliário, causando transtorno a todos, no trânsito, 

saneamento, produção de lixo. É necessário um governo de iniciativa que proteja nossos 

munícipes da gana pelo lucro e planeje nossa cidade de modo que ela seja 

ambientalmente saudável.   

1) Garantia das áreas da União para moradia popular; 

2) Regularização fundiária dos terrenos, principalmente, na Zona Noroeste; 

3) Fim dos Cortiços. Nossa Constituição garante o direito ao uso social do 

solo. Revitalizar os bairros degradados (Paquetá e Vila Nova) com grande projeto de 

urbanização e habitação para a população local e a moradia popular. Evitando que a 

especulação imobiliária expulse seus moradores. Criando espaços de lazer,  

socialização, cultura, educação e saúde; 

4) Investir na urbanização dos bairros carentes dos serviços públicos, como 

saneamento, esgoto, asfalto, iluminação, espaços de convivência; 

5) Constituição e divulgação de Cadastro Único Municipal (por faixa de 

renda) de inscritos nos movimentos de moradia. A transparência é a melhor maneira de 

combate à corrupção; 

6) Incentivar a construção de moradias populares pelo processo de Auto-

Gestão; 

7)   Buscar espaços para criação de pólos de recreação, lazer, esporte e cultura 

nos bairros intermediários, como Marapé, Macuco, Encruzilhada, Campo Grande..e 

morros. 

 



3) SAÚDE PÚBLICA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

O sucateamento do SUS deve ser combatido e revertido, assim como a 

desqualificação da saúde pública por governos ligados aos empresários da medicina 

privada, que buscam garantir o enriquecimento de alguns poucos, em prejuízo da 

população. Para reverter esse quadro de privatização de um direito fundamental, 

é determinante a participação d@s usuári@s e trabalhadoras/es da saúde pública na 

defesa do SUS. Isso passa pelo fortalecimento da saúde básica e preventiva, com a 

adoção de medidas de saneamento básico e proteção à saúde. O uso dos recursos do 

SUS deve ser completamente transparente, com a publicação dos gastos com pessoal, 

equipamentos e materiais de consumo em cada unidade de saúde. Só assim é possível 

transformar o combate à corrupção em uma prática diária e pública, exercida pela 

população. 

A falta de investimentos em saúde reflete-se na falta de condições de atendimento 

da rede pública, falta de médicos, em longas filas, longo tempo para marcar consultas, 

doentes sem leito em macas pelo chão. 

O governo do Estado dispõe apenas de um hospital para atender quase dois 

milhões de pessoas. Mal remunera seus funcionários que há 12 anos estão sem reajuste 

acima da inflação. 

 Hospitais estaduais  sofreram processo de privatização de sua gestão, através das 

OSs, onde várias foram denunciadas por má gestão do dinheiro público, precarização do 

trabalho e do atendimento à população. 

O governo municipal não investe em seu hospital e na maternidade que está em 

local indevido. Falta de os equipamentos públicos de saúde e de investimento na 

capacitação e valorização de seus profissionais.  

São tristes os dados de mortalidade infantil e materna em nossa cidade, revelando 

que o descaso com os que mais necessitam do serviço público. 

O quadro de utilização de drogas também é crítico em nossa cidade, com poucos 

investimentos em equipamentos, recursos humanos e programas que possibilitem 

efetivamente a recuperação dos usuários de drogas. 

Para reverter este quadro é necessário: 

 

1) O Hospital Conselheiro Nébias deverá ser inteiramente público, inclusive 

em sua gestão; 

2) Reforma do Hospital Artur Domingos Pinto 

3) Resgatar o Hospital Silvério Fontes, com atenção à Maternidade que hoje 

encontra-se em local inapropriado. 

4) Realocação da Maternidade em local apropriado; 

5) Investimento na Unidades Básicas de Saúde, principalmente de bairros 

periféricos; 

6) Valorização dos profissionais da saúde; 



7) Investimento em Saúde da Família; 

8) Investimento em saúde preventiva como: urbanização de áreas 

degradadas, saneamento, campanhas educativas, pré-natal; 

9) Atenção prioritária na redução da mortalidade infantil e materna; 

10) Programa de atendimento nas ruas, indo ao encontro do usuário; 

11)Criação de Centro de Acolhimento, com possibilidade de internação destes 

usuários , com oficinas, palestras, toda a assistência  de profissionais qualificados. 

12)Cursos preparatórios para vestibular e cursos profissionalizantes buscando a inserção 

deste jovem  ou adulto na sociedade. 

 

 

4) EDUCAÇÃO 

Propostas para o Sistema Municipal de Ensino de Santos 

1) As políticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação não 

dialogam com as necessidades das Escolas. Democratizaremos as decisões e elaboração 

das políticas públicas de ensino. Construção que deve ter como atores, os diretores, 

supervisores, professores, pais , alunos e a comunidade; 

  

2) Democratizar o Conselho Municipal de Educação, CME: inclusão de 

representação dos sindicatos de servidores, dos representantes dos Conselhos de Escola 

e ampliação de cadeiras para os representantes de APM; 

3) Eleição Direta para Coordenador de Supervisão; 

4) Em algumas escolas há superlotação de alunos, prejudicando o aprendizado. 

Adequar o número de alunos por sala de acordo com o proposto pelo Conselho 

Nacional de Educação, ampliando o número de salas; 

6) Ampliação da oferta de vagas em escolas e creches; 

7) Creches 24 h; 

8) Aumento do número de professores no sistema; 

9) A falta de professores é um gargalo que compromete todo o sistema de 

ensino. Temos de valorizar este professor, de modo, a retê-lo no município, com a 

ampliação da jornada de trabalho dos Professores Adjuntos I para 200h/a; 

10) Aumento do número de funcionários nas escolas (servidores estatutários); 

11) Manutenção do Projeto Escola Total com servidores estatutários 

concursados tanto nas unidades de período integral quanto nos centros de atividades 



integradas (CAIS). Hoje são contratados, estagiários. No geral, não há continuidade 

pedagógica ou intercâmbio entre as atividades desenvolvidas nos dois períodos; 

12) Reestruturação do programa Nossa Escola/Escola da Família: 

A escola deve ter um projeto pedagógico em consonância com as necessidades 

das crianças, jovens e comunidade; 

13) Inclusão de Sociologia e Filosofia no Ensino Fundamental: 

 

A despeito da atual formação instrumental, utilitarista e individualista que visa 

apenas o mercado e o sucesso individual, acreditamos que sociologia, filosofia ou artes 

tem importância em uma formação que privilegie a construção da cidadania. 

 

 

5) IDOSOS 

Outro fenômeno que chama a atenção no Brasil é o crescimento da população 

idosa. O Censo Demográfico de 2010 reconhece que o “alargamento do topo da 

pirâmide etária pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da 

população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e 

chegando a 7,4% em 2010”. Isso coloca alguns desafios para os governos e para as 

famílias, e nestas são as mulheres (filhas, noras e netas) as maiores responsáveis pelo 

cuidado com seus pais idosos. Atentar para o fato de que muitos desses idosos são 

chefes de famílias é importante num cenário de desemprego estrutural. E que a escassez 

de políticas públicas voltadas para o segmento idoso tem resultado em mais uma 

sobrecarga para as mulheres, inclusive para as idosas, quando têm no domicílio pais já 

centenários. As cidades governadas pelo PSOL precisam tornar acessíveis e seguros os 

espaços públicos para os mais velhos. 

 

1) Especialistas em geriatria na rede pública de saúde 

2) Infraestrutura em lazer e esporte e cultura 

3) Transporte público de qualidade, com melhor acesso; 

4) Programa de habitação para idosos de baixa renda; 

5) Garantir melhoria do calçamento de nossa cidade;  

6) Elaborar políticas públicas em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso 

e a população em geral. 

 

 

 



6) CULTURA 

O PSOL compreende que o conteúdo rebaixado e empobrecido da indústria cultural tem 

aprofundado cada vez mais a alienação da população em geral e, sobretudo, dos 

trabalhadores e trabalhadoras, sendo causa determinante para a manutenção da opressão 

e da exploração da maior parte do povo brasileiro. Um dos eixos centrais para combate 

a essa forma moderna de alienação é a adoção de uma política contrária 

à “cultura” dominante, que valorize as tradições nacionais e regionais, populares e de 

classe, dando oportunidade à produção cultural espontânea, autônoma e original de 

nosso povo. 

O Sistema Municipal de Cultura e sua integração ao Sistema Nacional se 

pautará por esses princípios, devendo ao Conselho Municipal de Cultura ser o espaço 

soberano para discussão e deliberação da política cultural na cidade, para tanto há de se 

propiciar o mais amplo debate com diversos grupos de produção artística.  

A tarefa da gestão de um partido socialista será:  

1) Valorizar e proteger a memória cultural popular e nossa história; 

2) Dar condições e fomentar o aprendizado e desenvolvimento de atividades 

artísticas que contribuem para melhorar e transformar as relações sociais; 

3) Incentivar a leitura; 

4) Garantir a diversidade cultural; 

5) Democratizar o acesso aos bens culturais; 

6) Incentivar e promover apresentações e festivais gratuitos, valorizando a imensa 

quantidade de artistas que nossa cidade produz; 

7) Introduzir efetivamente diversas expressões culturais em nossas escolas: música, 

teatro, poesia, dança. 

 

 

 

7) PROGRAMA PARA AS MULHERES 

A forma de organizar a sociedade, pautada na lógica do crescimento econômico a 

todo custo – o que significa, no capitalismo, o lucro exorbitante de alguns em 

detrimento do empobrecimento econômico, cultural e espiritual da humanidade 

enquanto um todo – tem dado sinais nítidos de suas contradições e limitações. E é por 

isso que se aprofunda a crise econômica, energética, ambiental, alimentar, climática 

social. 

Outra decorrência deste conjunto de mudanças é o crescimento de movimentos 

contestatórios (anticapitalistas, ambientalistas, feministas). 

Diante deste cenário, de destruição, de um lado, e de retomada e fortalecimento 

das lutas, por outro, somos desafiados, enquanto socialistas, a contribuir com o 

fortalecimento do movimento de contestação global ao capitalismo, denunciando suas 



farsas e a sua incapacidade de melhorar a vida da maioria d@s trabalhador@s, 

buscando contribuir com o fortalecimento dos movimentos sociais a partir de um 

programa capaz de articular resistências contra esse modo de produção que destrói o 

planeta e retira direitos humanos, transformando tudo em mercadoria. A reafirmação da 

esfera pública sobre a privada, do coletivo sobre o individual, da universalização sobre a 

focalização dos direitos e políticas, da democratização radical dos espaços de gestão da 

vida e do mundo sobre o autoritarismo e o conservadorismo crescente, nos parece 

fundamental nesse momento. Devemos nos esforçar para encontrar brechas onde se 

possa construir a resistência e cultivar valores de outra sociedade: justa, solidária e 

humana. 

É necessário, em primeiro lugar, admitir que o Estado não é neutro e suas políticas 

públicas também não o são. Quando o Estado se furta a produzir políticas públicas de 

igualdade de gênero, ele está reproduzindo um Estado machista e conservador, que 

contribui para manter a desigualdade entre homens e mulheres.  

Em meio a esse cenário, a atuação institucional do PSOL deve contribuir para 

reduzir a desigualdade entre homens e mulheres reconhecendo que ela existe e que deve 

e pode ser reduzida, integrando o combate à  desigualdade de gênero à atuação política e 

identificando como e onde estas desigualdades se manifestam e quais seus impactos 

com vistas ao planejamento de estratégias de ação. 

Acreditamos que as políticas em nível municipal são estratégicas para fazer 

avançar na formulação de ações que tenham impacto na vida das mulheres. Mais do que 

os homens, as mulheres percebem o impacto das políticas municipais e locais, pois elas 

são as encarregadas, por conta da divisão sexual e social do trabalho existente, da vida 

cotidiana. Assim, a luz da rua, o calçamento, a creche para as crianças, a água limpa, a 

rede de esgoto, o acesso à alimentação saudável, a escola perto de casa, o transporte de 

qualidade, o atendimento no posto de saúde fazem mais diferença na vida das mulheres, 

responsáveis pelo cuidado das crianças, dos alimentos, da saúde e da educação. As 

mulheres são as principais responsáveis pelos serviços domésticos (casa, roupas, filhos, 

doentes) em 91% dos domicílios, contribuindo para uma jornada e trabalho de 22 a 27h 

semanais . 

 Dessa maneira, evidencia-se também a necessidade estratégica da inclusão das 

mulheres na formulação e gestão municipal para aumentar sua eficiência e controle 

público. 

As mulheres constituem a maioria da população brasileira. Segundo o Censo 

Demográfico de 2010, há no Brasil uma relação de 96,0 homens para cada 100 

mulheres. 

Essa maioria numérica em termos populacionais e eleitorais, não tem a mesma 

expressão nos espaços de poder, sobretudo no âmbito da política formal. Apesar de ter 

sido o quarto país do mundo a assegurar às mulheres direitos políticos, como votar e ser 

votada, o Brasil ocupa a 116º posição em termos de participação das mulheres no 

Parlamento (8,6%). 

Apesar de ser maioria na população com 10 anos ou mais (idade ativa), as 

mulheres continuam mais numerosas entre os desocupados (IBGE, 2012). E o 



crescimento do trabalho feminino vem ocorrendo, sobretudo, no setor de serviços, o que 

significa, em alguma medida, salários menores e condições mais precárias de trabalho. 

As desigualdades salariais também permanecem. Segundo o IBGE, em 2011, salários 

das mulheres permanecem 28% inferior aos salários dos homens nos três últimos anos. 

No setor de serviços encontra-se a maior categoria feminina do país: as trabalhadoras 

domésticas, um segmento predominantemente negro no país. O racismo e o machismo, 

em constante simbiose com o capitalismo, reservam às mulheres negras os piores 

salários no mundo do trabalho. E dois grandes problemas desafiam as mulheres da 

classe trabalhadora, sobretudo as negras: a falta de equipamentos públicos, como as 

creches e as escolas em tempo integral; e a chefia familiar, com salários tão baixos. O 

IPEA divulgou em março de 2011 que “aproximadamente 22 milhões de lares têm a 

mulher como chefe” (Revista Caros Amigos, março de 2012). O que significa maior 

empobrecimento na medida em que essas mulheres recebem salários muito baixos. 

As mulheres, desde 1999, têm conseguido alcançar nível de instrução mais 

elevado do que os homens. São mais numerosas e concluem o ensino médio mais que os 

homens; no ensino superior as mulheres predominam entre os concluintes. Mas a 

análise das áreas de conhecimento revela existência de “guetos femininos”; nos cursos, 

técnicos e profissional, as mulheres predominam nas áreas de serviços: turismo, saúde; 

no ensino superior: artes; ciências humanas e biológicas; ciências da saúde. Isso 

significa que o problema dos “guetos ocupacionais” começa nos bancos das escolas e 

dos cursos. Além disso, vemos uma produção do conhecimento que tem grandes 

dificuldades de incorporar a categoria gênero como referencial importante de análise. 

No espaço da escola, evasão é grande entre as mulheres tendo como principal motivo a 

maternidade e é por isso que cerca de 63% das meninas que engravidam param de 

estudar . A educação e materiais reproduzem papéis estereotipados para as mulheres, 

reproduzindo uma educação sexista, e há poucas iniciativas de educação sexual, bem 

como de jovens e adultos (EJA) em quantidade e qualidade. 

A violência doméstica e familiar é outro grave problema social. Segundo dados 

divulgados pelo DIEESE, em 2010, a Central de Atendimento à Mulher (“Ligue 180”), 

registrou: 63.831 casos de violência física, 27.433 casos de violência psicológica, 2.318 

casos de violência sexual. Mas, apesar do alto índice de violência, ainda contamos com 

poucos serviços para atender as brasileiras. Nos 5.565 municípios existentes, existem 

apenas 384 municípios com órgão gestor da política para as mulheres com orçamento 

próprio. E existem, em todo país, apenas 392 Delegacias de Polícia Especializada no 

Atendimento à Mulher, totalizando menos de 7% de municípios com Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher e apenas 4% com casas-abrigo para mulheres 

em situação de violência e juizados especializados, o que contribui para que a violência 

continue no cotidiano de muitas mulheres . Isso se evidencia através de alguns estudos 

que vem apontando que 70% dos casos de violência contra as mulheres ocorrem em 

casa, e que a cada 24 segundos uma mulher é vítima de violência. Que 40% das 

brasileiras declaram já ter sofrido violência por parte de algum homem, sendo que 10% 

dessas, já foram espancadas. E o que é preocupante: 80% dos casos são cometidos por 

parceiros das mulheres, mas, em pesquisa com os homens, somente 8% declararam que 

já bateu em alguma mulher . 

Para melhorar a vida das mulheres é preciso transformar o jeito como são tomadas 

as decisões e como são pensadas as políticas públicas. Descentralizar, tirar dos 

gabinetes, tornar acessíveis as informações e democratizar as decisões são ações 



fundamentais. Apenas com gestão democrática pode se efetivar o controle social dos 

serviços públicos e se gestarem políticas públicas voltadas para a maioria da população, 

ou seja, o que deve orientar o planejamento municipal é a opinião e a experiência da 

população, que necessita dos serviços públicos e tem reivindicações para efetivar os 

direitos e ampliar os serviços existentes. 

Assim, propomos: 

• Democratizar radicalmente os espaços de definição de políticas públicas para mulheres 

de forma que as cidadãs possam não só ser consultadas, mas deliberar sobre ações do 

Estado nesse campo; 

• Garantir a realização de Conferências de Políticas Públicas para Mulheres com ampla 

divulgação não só entre o movimento de mulheres, mas na sociedade como um todo, 

chamando todas as cidadãs a participarem deste processo; 

• Criar Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres nos locais onde esta não existe e 

garantia de recursos financeiros e humanos e autonomia para seu funcionamento; 

• Criar e fortalecer os Conselhos dos Direitos da Mulher sob um ponto de vista 

feminista, agindo ativamente no fomento da cidadania das mulheres; 

• Prezar pelo respeito à laicidade do Estado; 

• Incorporar a dimensão de gênero nos processos de planejamento, alocação de recursos 

e avaliação das políticas e dos programas; 

• Instituir cotas mínimas de mulheres nas Secretarias, conferências, conselhos; 

• Articular as Secretarias para desenvolvimento de ações direcionadas às mulheres nas 

demais áreas de intervenção governamental e políticas públicas; 

• Construir equipamentos urbanos coletivos necessários como criação de lavanderias, 

cozinhas e refeitórios coletivos públicos; 

• Criar programas de capacitação da mão de obra feminina; 

• Garantir financiamento e regularização de cooperativas de pequenos/as produtores/as e 

grupos de economia solidária; 

• Realizar concurso público para profissionais especializados no atendimento de 

mulheres em situação de violência; 

• Em atuação conjunta entre a SPM e outras secretarias municipais, como Educação, 

Saúde e Cultura, promover políticas especificas para as mulheres, a saber: educação não 

sexista; programas destinados á saúde da mulher; e campanhas culturais de combate à 

cultura da violência; 

• Desenvolver campanhas de combate à violência contra as mulheres direcionadas tanto 

ao funcionalismo público quanto à sociedade em geral; 



• Capacitar profissionais dos postos de saúde para atendimento e orientação à mulher 

vítima de violência; 

• Fazer articulação com outros poderes para tornar possível a existência de juizados, 

promotorias, defensorias no município, com pessoal capacitado, o funcionamento 24 h 

da Delegacia da Mulher e a instalação de outras unidades no município; 

• Realizar treinamento com os guardas municipais de forma a não reproduzirem e 

combaterem a violência contra a mulher e a opressão de gênero; 

• Atender de forma prioritária mulheres em situação de violência em programas de 

trabalho e renda e moradia; 

• Ampliar os Centros de Referencia e Assistência Social – CRAS no município e 

garantir equipes multiprofissionais que atuem na perspectiva da transversalidade de 

gênero e raça; 

• Os cargos de coordenação de programas, diretores de postos de saúde devem ser 

eleitos entre os trabalhadores da área, extinguido de vez a prática de “uso político” 

destes cargos e valorizando os trabalhadores concursados; 

• Funcionamento dos Postos e Centros de Saúde para além do horário comercial, 

garantindo o acesso aos serviços públicos da maioria das mulheres trabalhadoras; 

• Garantir o acesso a unidades de saúde, tais como postos de saúde e hospitais, com 

oferta de profissionais voltados à saúde da mulher (ginecologistas, psicólogos, 

planejadores familiares, etc); 

• Implantar de forma efetiva o PAISM - Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

que nas suas diretrizes prevê: o desenvolvimento de ações de atenção em todas as etapas 

da vida da mulher, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do 

câncer, planejamento familiar e os direitos reprodutivos, de forma a superar a 

concentração da atenção na saúde materno-infantil. Desenvolver programas de educação 

sexual e planejamento familiar para homens e mulheres; 

• Promover a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada, inclusive a 

assistência às complicações do abortamento em condições inseguras; 

• Promover amplamente a prevenção de DST/AIDS; 

• Reconhecer a identidade de gênero para mulheres transexuais e oferecer atenção 

necessária à sua saúde; 

• Assegurar tratamento profissional adequado e respeitoso para mulheres lésbicas, 

bissexuais e transexuais nos serviços de saúde; 

• Programar, através do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, ações voltadas 

aos agravos à saúde das trabalhadoras; 



• Combater a internação compulsória. Oferecer atendimento público e humanizado para 

mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, tais como: situação de prostituição, 

drogas, morador@s de rua;  

• Treinar os profissionais da educação para a não-reprodução de uma educação sexista 

nas escolas e para o estímulo à diversidade; 

• Estimular os estudos e a capacitação profissional entre as mulheres. Desenvolver 

iniciativas de educação de jovens e adultos na escola, e sua ampliação; 

• Ampliar a rede de creches e educação infantil; 

• Gestão democrática das escolas, de forma a inserir as mulheres mães, alunas e 

profissionais no processo de gestão educacional e participação política; • Combater a 

reprodução de linguagens e valores sexistas nos materiais escolares e governamentais; 

• Promover a alfabetização de mulheres idosas; 

• Realizar campanhas nas escolas contra a discriminação de raça, gênero e orientação 

sexual. 

 

8) PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 

Segundo o IBGE, a cidade possui 23% de sua população com algum tipo de 

deficiência física: auditiva, motora, mental ou visual. Muitas atitudes podem ser 

tomadas para melhorar a vida destas pessoas: 

 

1) Calçadas novas, sem buracos; 

2) Calçadas com rebaixamento; 

3) Cursos que possam atender também às pessoas portadoras de deficiência; 

4) Programas de computador voltados para deficiente visual; 

5) Profissionais especializados nas escolas públicas em número adequado; 

6) Oferecer tratamento humanizado e respeitoso para os que buscam os serviços 

públicos de saúde mental; 

7) Buscar ampliar o número de médicos pediatras especialistas. 

 

 

 

 

  



Santos Para Todos, é o Programa de Governo que busca democratizar as esferas 

de poder, estimulando a participação popular e a transparência das ações do Executivo, 

que leva em conta os problemas e as necessidades de nossos munícipes, buscando o 

desenvolvimento econômico, social, cultural, com a preocupação de incluirmos grande 

parte da população que hoje não tem acesso, ou é precário, aos direitos e benefícios que 

o trabalho de todos produz. Para desenvolver este projeto é fundamental que Santos não 

esteja entregue aos interesses de poderosos grupos econômicos que almejam apenas o 

lucro. É necessário um governo que busque soluções para os conflitos, mas que tenha 

firmeza e independência para tomar as decisões políticas norteadas pelos interesses de 

nossa população. 


