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QUEM DEFENDE VOCÊ É O PT 

 
 

NOSSA CIDADE DE JANDAIA  

 
Visão de futuro da cidade de Jandaia do Sul que pretendemos 
implementar para o crescimento e benefícios do povo com quem 
devemos governar. Para tanto relacionamos os principais desafios a 
serem alcançados nos próximos quatro anos e seguintes considerando a 
conjuntura que se aponta para o mesmo período. Temos certeza que 
este plano pode ser melhorado a cada ano com a participação social, 
conforme experiências vividas nas prefeituras petistas desde a década 
de 80 e boa aplicação do Plano Diretor Municipal, que compõem os 
instrumentos básicos da política de desenvolvimento e ordenamento do 
Município de Jandaia do Sul. O plano visa a inversão de prioridades, 
abandonando as ações espetaculares e concretizando políticas públicas, 
geradoras de cidadania, desde o combate à miséria e à exclusão social 
até a criação de processos crescentes de participação cidadã. 
 
Apesar dos avanços nas políticas sociais durante os governos Lula e 
Dilma, formaram-se, em nosso país, políticas alojadas na sustentação do 
atual governo que empunham as bandeiras do desmonte do Estado, dos 
programas de diminuição da desigualdade social e do meio ambiente. 
Para se contrapor a estes retrocessos, acreditamos que mesmo o menor 
ente federado, o município, pode se constituir em um local de resistência 
dos direitos de cidadania. Assim sendo, reafirmaremos, em âmbito 
municipal, princípios sufocados na esfera nacional: o caráter público do 
SUS; a educação pública gratuita de qualidade, laica e livre de censuras; 
as políticas sociais como instrumentos de combate à miséria, à pobreza 
e à desigualdade; o Estado como promotor das igualdades de gênero, 
etnia, geração e orientação sexual; a transparência na gestão pública; a 
participação política como elemento de decisão pública, dentre outros.  
 
Todas as políticas aqui apontadas estão endereçadas aos cidadãos e 
cidadãs residentes na cidade de Jandaia, Distrito São José, Vilas Rurais, 
Banco da Terra e Área Rural. 
 

INVESTIMENTO EMPREGO E RENDA 



 
A geração de emprego e renda tem sua raiz no Governo federal e 
estadual. É dos planos aplicados por estes entes que derivam os 
investimentos e consequentemente o crescimento da produção e da 
economia o que não se apresenta neste momento. O que assistimos é o 
desmonte da capacidade do estado de investir e a redução do emprego 
formal, seja pelas mudanças nas leis trabalhistas ou pelo agravamento 
da crise. Neste ambiente cabe ao gestor também municipal cobrar dos 
deputados estaduais o fim do elevado preço do pedágio no Estado que 
contribuiu para encarecer nossos produtos, lançar um Programa de 
Moradias Populares utilizando-se da expertise da COHAPAR já que, 
infelizmente, o Governo Federal descontinuou os investimentos de 
primeira faixa do Programa Minha Casa Minha Vida. Cobrar dos 
deputados federais uma reforma tributária progressiva que leve à 
taxação dos mais ricos como o imposto sobre heranças que é dos mais 
baixos do mundo na atualidade, muito aquém das alíquotas vigentes em 
países como França (60%), Japão (55%), Alemanha (50%), Inglaterra 
(40%) e Estados Unidos (40%). Cobrar também políticas de 
desenvolvimento. 
 
No que cabe ao município, buscaremos: desenvolver iniciativas voltadas 
à exploração das vocações econômicas locais; desenvolvimento de 
novos empreendimentos visando à geração de trabalho e renda; 
fortalecer o  criação de Banco do Povo para fornecer crédito solidário 
para pequenos empreendedores e fomento à criação de cooperativas; 
reforçar a Central de Emprego para facilitar a intermediação de vagas; 
investir na capacitação profissional da população; Programa Primeiro 
Emprego para jovens; frente de trabalho para desempregados; 
desenvolver a economia solidária a qual já temos leis próprias; 
desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais; viabilizar o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e ampliação dos consórcios 
intermunicipais; política proativa no desenvolvimento de novos 
empreendimentos e valorização dos já existentes em áreas já destinadas 
às indústrias e outras a serem criadas no entorno do futuro contorno da 
BR 376; manter um setor específico nesta área para desenvolvimento 
comercial e industrial em conjunto com a urbanização e paisagismo da 
cidade.   
 
 
 

MEIO AMBIENTE 

 
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia 
qualidade de vida e todos têm direito a ele. Neste momento crucial do 
equilíbrio de nosso planeta é urgente que todos participem de forma 
qualificada dos debates e propostas factíveis à permanência da vida na 



terra. Assistir à devastação das florestas sem nos importarmos com a 
vida de nossos filhos, netos e bisnetos não nos faz seres humanos 
responsáveis em nosso tempo. Precisamos agir localmente para 
transformar a crise ambiental em oportunidades para o bem viver a partir 
da cidade e, para todo o povo brasileiro, quiçá a humanidade, gerando 
qualidade de vida. 
 
Trabalharemos para tornar a Cidade Sustentável e Resiliente, a partir da:  
proteção dos mananciais; redução do consumo de energia e da 
promoção de energia limpa, como energia solar e sua instalação nas 
unidades da prefeitura; diminuição da emissão de poluentes que afetam 
a qualidade do ar, solo e água e de gases de efeito estufa; proteção de 
ecossistemas e da biodiversidade; estimulação da responsabilidade e da 
participação da sociedade nas iniciativas de controle da poluição, 
impacto ambiental e consumo responsável; atividade de formação, 
cultura, lazer e educação para despertar a união de todos na 
preservação do meio ambiente. 
 

AGRICULTURA 

 
A transição ecológica no meio rural se expressa na adoção da 
agroecologia, tendo como objetivo a produção de alimentos saudáveis 
com redução gradativa do uso de agrotóxicos até sua eliminação 
completa, o que, neste momento, impõe esforços adicionais, 
considerando a estagnação dos processos de reforma agrária, a 
liberação desenfreada, pelo governo federal do uso de novos agrotóxicos 
e o avanço do agronegócio sobre pequenas propriedades.  
 
A principal vocação do nosso município, a agricultura, merece um olhar 
específico e exige do município apoio total para: adoção da agroecologia, 
tendo como objetivo aprimoramento da produção de alimentos 
saudáveis; desenvolvimento entrelaçado do urbano e rural; participação 
popular cidadã e controle social de políticas sociais; gestão ética, 
democrática e eficiente dos recursos agrícolas dentro do que cabe ao 
município; políticas e ações socioeconômicas ambientalmente 
sustentáveis; apoio técnico com acesso às tecnologias agroecológicas ao 
planejamento e zoneamento das atividades agropecuárias no município; 
manutenção das unidades de conservação, de áreas de proteção e 
recuperação de mananciais e das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e de Reserva Legal; estímulo ao cooperativismo, apoio técnico à 
agricultura familiar e compras de produtos in natura pelo poder público 
são fundamentais para um desenvolvimento socioeconômico inclusivo no 
campo; manter e aprimorar o viveiro municipal; manutenção das estradas 
e corredores; incentivo ao desenvolvimento sustentável; terminal de 
calcário,  feira do produtor e uso de maquinários; fortalecimento da 
produção agropecuária com diversificação agrícola, à produção 



comunitária de alimentos; incentivo à adoção de sistemas sustentáveis 
produtivos, à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de sistemas 
resilientes; estímulo à produção orgânica, agroecológica e agroflorestal 
diversificadas e com baixo impacto ambiental; instituição do fundo de 
amparo e fomento à agricultura familiar; apoio à produção e 
comercialização de alimentos orgânicos da agricultura familiar; 
investimento em infraestrutura e logística necessárias para o escoamento 
da produção alimentar e o acesso ao mercado consumidor.  
 
 

SAÚDE 

 
O Brasil vive mais um momento ímpar de sua história. A pandemia com 
alto nível de propagação e dificuldade de tratamento coloca-se no centro 
das preocupações. Soma-se a isso a irresponsabilidade do governo 
federal na fragilização do SUS - Sistema Único de Saúde- agravada pela 
Emenda Constitucional 95 que levou ao seu “desfinanciamento” com 
desrespeito à ciência, à competência técnica, à capacidade gestora e à 
brutal desigualdade social que nos conduz ao topo do genocídio no 
planeta.  
A pandemia escancarou as desigualdades sociais e trouxe o 
reconhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), que ao longo de sua 
construção foi ignorado por uma grande parcela da população nos seus 
princípios fundamentais do Universalização e Equidade. O SUS atende 
mais de cem milhões na Atenção Básica, mais de três bilhões de 
procedimentos ambulatoriais/ano, 500 milhões de consultas médicas 
/ano, maior rede de banco de leite humano do mundo, maior número de 
transplantes de órgãos públicos do mundo e 90% do mercado de 
vacinas. 50% do mercado de equipamentos hospitalares, 80% dos 
investimentos em Câncer no Brasil e mais de 90% das hemodiálises. 
 
Saúde é um Direito Fundamental do Ser Humano que se confunde 
mesmo com o próprio Direito à Vida. Todas as políticas e ações do nosso 
governo terão inter-relação e interdependência com as políticas e ações 
de saúde que compreendem a educação, habitação, emprego, 
saneamento, lazer, segurança, transporte e alimentação. Entendendo 
que saúde é um direito do povo e uma obrigação do Estado é que 
apresentamos este plano para debate e para receber sugestões da 
população. O objetivo é transformar nosso município em um “Território 
Saudável”. Para atingir este objetivo é necessária a mobilização da 
sociedade no sentido de assumir e apoderar-se das questões 
relacionadas diretamente com a sua saúde e à própria qualidade de vida.  
 
Assim, o eixo principal de nosso Programa de Governo será dado pela: 
Gestão Participativa e Solidária; aprimorar o atendimento; dar melhores 
condições de trabalho aos servidores; criar plano de cargos, carreira e 



vencimento; adquirir novos equipamentos e humanizar o atendimento; 
reforçar vigilância sanitária e epidemiológica de forma permanentes;  
promover campanhas formativas de prevenção e cuidados; estruturar e 
qualificar a gestão; implantar mecanismos de acesso aos serviços de 
saúde que evitem filas, esperas, deslocamentos à população com uso 
das tecnologias de comunicação de baixo custo e amplo conhecidas. 
Solicitar de nossos deputados Fim da Emenda Constitucional 95. 
 
 

FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 
A crise do capitalismo impõe ao estado brasileiro sacrifícios cruéis para o 
pagamento da dívida pública em detrimento do atendimento ao cidadão. 
Neste contexto o que se discute na reforma administrativa é a 
criminalização do funcionalismo público e o coloca como responsável 
pela crise. Em contraste ao propagado pela mídia e pelas fábricas de 
fakes, nós preferimos valorizar o funcionalismo, pois ele leva ao 
contribuinte a força do estado no combate à desigualdade. O servidor e a 
servidora pública estão presentes em todas as políticas do município. Em 
um atendimento na prefeitura, na aula como um(a) professor(a) numa 
creche, CMEI, escola, em todos os segmentos da saúde, na vigilância 
sanitária, na segurança pública, em todos os programas de assistência 
social tão necessários à população de forma geral, na agricultura e meio 
ambiente, entre outros.  
 

Para assegurar esta força, propomos: construir o plano de cargos e 
salários junto com os servidores; promover cursos de formação e 
capacitação; oferecer materiais de segurança pessoal aos servidores das 
áreas de risco;  agir de forma correta quanto ao pagamento das horas 
extras, insalubridade e periculosidade; e garantir a alimentação saudável 
criando o vale alimentação, 
 

EDUCAÇÃO 

 

Desde 2016, com o golpe de Estado contra a ex-presidenta Dilma 
Rousseff, o Brasil vive a retomada do programa ultraliberal de ruptura 
dos direitos consagrados pela Constituição Federal de 1988. A 
experiência da operação Lava Jato fortaleceu a cultura de criminalização 
e desmoralização da política, o que foi decisivo para a eleição do atual 
Presidente da República, que desnacionalizou o petróleo, com os 
ataques à Petrobras e a venda de suas subsidiárias e concessão às 
petroleiras estrangeiras de mais de R$1 trilhão em isenções e a 
hegemonia de Estado Mínimo. O Desmonte do estado continuou na 
cassação aos direitos dos trabalhadores e trabalhadores e suas 
aposentadorias. Sendo assim a educação tornou-se o centro de debate 



nacional entre os que defendem a vida e os adeptos da terra plana. 
Desta forma cabe ao agente público municipal de maneira enfática 
defender a educação nas diretrizes de seu patrono, Paulo Freire, com 
ênfase na alfabetização e na educação da população pobre. Uma 
educação como pratica de liberdade e de libertação do povo. Esse setor 
é essencial para a emancipação dos mais pobres. A formação inicial 
implicará na certeza ou não do cidadão e cidadã do futuro, como senhor 
de seus potenciais na força de trabalho qualificada, profissional liberal e 
ou na criatividade e empreendedorismo.  
 
Para tanto pretendemos: dar transparência à aplicação dos recursos da 
Educação (FUNDEB); respeitar o Piso salarial da categoria; promover a 
capacitação e qualificação; promover formas de acolhimento às crianças 
das famílias que apresentam dificuldades comprovadas do cuidado 
durante o período das férias; estabelecer  políticas municipais 
específicas para as crianças e adolescentes; assegurar os direitos 
específicos da juventude  de 15 a 29 anos; propor ações específicas para 
a pessoa idosa; promover formação dos funcionários e funcionárias da 
escola; combinação entre as avaliações externas e internas às unidades 
educacionais e órgãos da educação; promover formação permanente e 
sistemática de educadores  (as); realinhar o  Plano de Cargos e Carreira 
da Educação, com observância do Piso Salarial Profissional Nacional 
como valor inicial da matriz salarial; Implementar políticas de prevenção 
e atenção à saúde dos profissionais da educação.  
 

 

AÇÃO SOCIAL 

 
A crise em andamento no país, com aumento do desemprego, a 
dificuldade de aposentadoria nos leva ao aumento dos necessitados em 
nossa cidade e em todo país. Precisamos de propostas para a gestão de 
áreas como saúde, educação, cultura, esporte e lazer, assistência social, 
segurança alimentar, mulheres e igualdade de gênero, crianças e 
adolescentes, juventudes, Direitos Humanos, pessoas idosas, pessoas 
com deficiências e LGBTQIA+. Através de tais propostas, reafirmaremos, 
no âmbito municipal, o papel das políticas sociais como promotoras dos 
direitos básicos de cidadania, objetivando o enfrentamento das 
desigualdades existentes no território urbano.   
 
Para tanto buscaremos parcerias para aprimorar o setor e ampliar o 
atendimento aos necessitados de nossa cidade. 
 

CULTURA 

 
 



O Brasil é um país com as maiores diversidades cultural do mundo. 
Nosso país é o berço de muitas culturas, que hoje transitam pelo mundo. 
Como parte do projeto geral de construção de uma nação realmente 
democrática, plural e tolerante. Como parte e essência da construção de 
um Brasil de todos. Para que possamos alcançar as mudanças sociais 
que queremos, em nosso município é preciso entender a importância 
crucial da Cultura neste processo. 
 
Em nosso governo propomos: cumprir o investimento de no mínimo 1% 
da receita do município para a Secretaria de Cultura; fortalecer os 
trabalhos culturais desenvolvidos por mulheres; desenvolvimento e 
financiamento de programas culturais desenvolvidos pela população 
negra e quilombola; apoio a grupos religiosos que desenvolvem trabalhos 
culturais o município; fortalecimento de Grupo de Crianças e jovens, que 
desenvolvem programas de cultura na cidade; criar espaços e eventos 
de manifestações culturais; apoiar ás atividades artísticas e culturais, 
artesanatos, músicas, danças entre outros. 
 
 

DIREITOS HUMANOS.  
 

Os governos municipais tiveram competências ampliadas com a 
Constituição Federal de 1988 o que foi muito importante no acesso da 
população à direitos e garantias fundamentais, visto que é o ente 
federativo mais próximo aos cidadãos, ao qual estes recorrem diante das 
principais demandas da vida. É fundamental o papel das prefeituras na 
garantia e defesa dos Direitos Humanos e tema central para uma gestão 
municipal equilibrada e comprometida com o bem-estar da população e 
avanço social.  
Diante das competências municipais previstas constitucionalmente 
devemos implementar uma Política Municipal de Direitos Humanos com 
foco na acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos, no 
combate à violência doméstica, combate ao preconceito contra 
LGBTQIA+ e população em situação de rua; promover Assistência 
Jurídica nos casos prevista na Constituição Federal. Criar o Procon – 
serviço de defesa do consumidor e criar e/ou reforçar os CONSELHOS 

MUNICIPAIS de: DIREITOS HUMANOS, MULHER, POLÍTICA ÉTNICO RACIAL, DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA.  

 

 

 
 

MULHER 

 
As eleições de 2020 serão pautadas nacionalmente por uma profunda 
crise econômica, social, política e de saúde que impactam na vida das 



mulheres de diferentes formas. Em uma sociedade patriarcal marcada 
pela divisão sexual do trabalho, o isolamento social tem gerado maior 
tempo de trabalho doméstico que recai, em geral, sobre as mulheres. No 
Brasil, mulheres são mais sujeitas à informalidade do que homens. Mais 
de 90% dos trabalhadores domésticos, mais vulneráveis 
economicamente na crise, são mulheres, e mais de 70% são negros, 
indicando maior precariedade do emprego da mulher negra. É preciso 
políticas de defesa do feminismo, do antirracismo, direito a viver sem 
violência, salários iguais entre homens e mulheres e políticas afirmativas.  
A violência doméstica é a principal causa de morte entre mulheres de 16 
a 44 anos; mata mais mulheres do que câncer e acidentes de trânsito, 
além disso as mulheres brasileiras ainda recebem em média 70% dos 
salários que os homens desempenhando as mesmas funções e dedicam 
quase o dobro do tempo dos homens com obrigações domésticas. 
Garantir que as mulheres alcancem patamar de igualdade depende de 
exigir respeito e proteção das mulheres quando atingidas pelas 
violências de gênero. Para isso as estruturas municipais de atendimento 
são essenciais.  
 
Para tanto propomos:   
a Criação da Secretarias Municipais de Políticas para as Mulheres com o 
papel de elaborar, coordenar e articular políticas públicas para as 
mulheres no conjunto do governo, garantindo orçamento para seu 
funcionamento e a transversalidade do tema em toda a administração 
pública 
Elaborar e implantar programa municipal de enfrentamento e prevenção 
à violência contra a mulher, seguindo as ações previstas no artigo 35 da 
Lei Maria da Penha 
Buscar parcerias com outros municípios para viabilizar Abrigo e Patrulha 
Maria da Penha 
Aprimorar a Política Municipal de Saúde das Mulheres  
Promover a autonomia econômica para as mulheres 
Criar o selo “Empresa Amiga da Mulher; criar um selo municipal  
Implantar nas escolas estudos sobre o combate à violência contra a 
mulher 
Garantir programas de assistência integral à saúde da mulher nas 
unidades básicas de saúde; buscar parceria para geração de renda e 
proteção do mercado de trabalho da mulher 
Incentivar experiências agroecológicas para mulheres empreendedoras 
da agricultura familiar 
Criar um programa municipal voltado a crianças, adolescentes e jovens 
em situação de exploração sexual; desenvolver programas e atividades 
de cultura. 
 

JUVENTUDE 
 



 
O país passa por uma profunda crise política, econômica e social, 
momento em que Governo e congresso nacional aproveitam para 
aprovar projetos como as Reformas Trabalhista e Previdenciária e 
Ataques à democracia, a soberania nacional e até mesmo à vida do povo 
brasileiro. A Juventude sente com mais impacto o grande índice de 
desemprego e de desmonte de Políticas Públicas conquistadas pela luta 
ao longo dos anos. Presenciamos o surgimento de uma geração de 
jovens que entra muito mais cedo no mercado de trabalho, corre o risco 
de trabalhar a vida toda e nunca ter a carteira de trabalho assinada ou 
gozar de direitos trabalhistas. Uma geração que vê distante o sonho da 
Universidade, que tem pouco ou nenhum acesso à cultura, lazer, esporte 
e entretenimento. Alguns entregues à própria sorte, acabam sendo as 
maiores vítimas da violência e presas fáceis para o mundo do crime. Não 
podemos deixar de compreender a Juventude enquanto estratégica para 
a saída da crise. A Juventude produz ciência, movimenta a economia e 
organiza a vida em sociedade, a juventude pode representar uma imensa 
potencialidade, mas assim como os pobres que só entraram no 
orçamento do Governo Federal nos nossos Governos, a juventude só 
poderá ter explorada a sua potencialidade se for sujeita de direitos, 
objeto de políticas públicas específicas e estiver no orçamento. Esta é 
mais uma das tarefas do nosso governo. Torna-se evidente a 
necessidade da Juventude também na ocupação dos espaços de poder 
e decisão.   
 
Para ajustar essa prerrogativa em nosso governo propomos: viabilizar e 
incentivar as iniciativas de cooperativismo, microempreendedorismo e de 
economia popular e solidária na cidade e no campo entre os jovens; 
incentivar e ampliar os projetos de Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
criar e ampliar programas de apoio e fomento aos Cursinhos pré-
vestibulares populares; fortalecer a política de redução de danos para 
usuárias/os de drogas; ampliar políticas de enfrentamento da mortalidade 
materna juvenil; fortalecer os Programas de acompanhamento às 
gestantes jovens; ampliar a estratégia de prevenção combinada para o 
enfrentamento da AIDS e demais ISTs; oferecer conscientização e 
atendimento aos jovens e adolescentes com relação à saúde mental; 
fortalecer os Conselhos Tutelares (ECA) e o Estatuto da Juventude; 
apoiar a produção e fruição da cultural local, priorizando as periferias 
urbanas e rurais; ampliar a rede de inclusão digital a partir da instalação 
de rede wi-fi livre em espaços públicos do município, com atenção 
especial às periferias urbanas e rurais; disponibilizar equipamentos 
públicos adequados e criar programas para a prática esportiva 
profissionalizante como escolas de futebol, vôlei, atletismo e outros a fim 
da descoberta e valorização dos jovens talentos. 
 



Estamos Cientes de que os prefeitos eleitos em 2020 enfrentarão uma 
situação muito difícil face à pandemia, à perspectiva de aprofundamento 
da crise com recessão econômica, aumento do número de 
desempregados e da informalidade, aumento da desigualdade e da 
miséria. Reafirmamos o papel do Estado na reconstrução e 
transformação de que precisamos. Assim trabalharemos e buscaremos a 
contrapartida do estado e da união no que lhes cabe. Diversos temas 
não foram tratados aqui, porém, entendemos que estão inclusos pela 
transversalidade em toda política municipal. 
 
Este programa receberá o acréscimo da crítica da população, neste 
momento ímpar de exercício da democracia que é a eleição. Tenha 
certeza de que o agente político que você procura e quase nunca acha 
pode estar dentro de você. O desprezo pela política não interessa aos 
pobres e aos trabalhadores, mas sim para um por cento da população 
bilionária e conservadora que deseja que continue tudo como está. A nós 
cabe á luta para transformar o Estado e o município para que este possa 
atender a todos. Só a sua participação pode proporcionar o 
desenvolvimento socioeconômico ao direito de todos de usufruir da 
cidade de maneira equânime, com direito à moradia digna, com 
saneamento básico, água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, 
drenagem das águas pluviais, deslocamento seguro, equipamentos 
públicos próximos à sua moradia. Boa eleição.  
 
PT – Partido dos trabalhadores – Diretório municipal de Jandaia do Sul. 
 
 
 
 


