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Apresentação 
 

 

O presente Programa de Governo é uma proposta inicial fruto do acúmulo dos debates 
e vivências da militância do Partido Socialismo e Liberdade na cidade de Rio das Ostras. 

O PSOL já atua no município desde 2006, e existe oficialmente com Comissão 
provisória constituída desde 2011. O PSOL é um novo partido, contra a velha política. É um 
partido que visa integrar todos os lutadores do campo da esquerda democrática e socialista 
que não se sentem mais representados pelos antigos partido de esquerda que capitularam 
aos interesses capitalistas como o PT e o PCdoB. 

Dessa forma o PSOL defende de forma intransigente o combate à exploração do 
trabalho e de todas as formas de opressão com vistas à construção de uma sociedade 
igualitária e justa para todos. Defende o resgate da ética e da dignidade no serviço público. 
Defende a construção de Governos voltados para os interesses dos trabalhadores e não da 
burguesia que há século explora e subjuga o povo. O PSOL não é o partido do rouba mais 
faz. O PSOL é o partido que não desiste e não se vende. É uma alternativa real de 
instrumento de luta da classe trabalhadora e transição para o socialismo. 

Nessas eleições não receberemos dinheiro de empresários, empreiteiras e bancos, 
como é a prática do PSOL. Nossa militância nas ruas não será paga. Estará atuando por um 
ideal que é a construção de uma sociedade livre de todas as formas de opressão e 
exploração. Também não teremos coligação com os partido da burguesia tradicional e os 
que traíram a classe trabalhadora. Saíremos com uma chapa pura. Não nos vincularemos a 
políticos tradicionais, nem sucumbiremos à favores e interesses privados. Nossa aliança 
será com a sociedade civil, com os trabalhadores e lutadores da cidade, concatenados com 
as campanhas de grandes lutadores da esquerda. 

Esse programa deverá ser melhorado e incrementado a partir de debates públicos, 
seminários temático que serão construídos ao longo do mês de Julho, mas também 
contribuições e propostas dentro dos marcos ideológicos e programáticos do PSOL durante 
toda a campanha. 

Avançaremos em tempo oportuno em áreas que não forma contempladas nesse 
documento ainda como Turismo, Direitos das Pessoas com Deficiência, Negros e Negras, 
entre outros. Por isso fazemos uma chamado para todos os que querem uma mudança real 
que se somem às nossas campanhas e ao nosso partido. 

Nessas eleições, vote Lena prefeita, vote 50. Vote nos vereadores e na legenda do 
PSOL. Você tem opção, você tem PSOL: o partido que não desiste e não se vende 
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Um novo amanhã nasce em Rio das Ostras- PSOL:  Não queremos mais do mesmo, por uma real alternativa 
de luta para os trabalhadores! 

O PSOL - Partido Socialismo e Liberdade surgiu como uma nova ferramenta de luta para os trabalhadores, 
após a capitulação do PT aos interesses capitalistas neoliberais, traindo as lutas históricas da classe trabalhadora. 
Para nós socialistas as eleições são um momento de diálogo com os trabalhadores, de debate sobre a realidade da 
população e da necessidade de nos organizarmos e lutarmos juntos por melhorias para todos. Tais melhorias só 
ocorrem quando a classe dominante se sente pressionada pelos trabalhadores. Nosso papel nas eleições é 
apresentar um projeto coletivo, a possibilidade de construção conjunta de uma sociedade sem injustiças e 
desigualdades, com participação popular em todas as decisões, que é o socialismo. 

Hoje mais do que nunca precisamos colocar o PSOL na rua e mostrar que ainda existe uma alternativa, 
totalmente diferente do projeto burguês que todos os candidatos apresentam nas eleições. Isso porque vivemos em 
um momento histórico de grandes turbulências sociais e a atual crise econômica e estrutural do capitalismo fez com 
que a velha idéia de que o capitalismo como o único sistema político econômico possível caisse. O que se evidencia 
hoje é a incapacidade deste sistema, o capitalismo, de garantir condições dignas de vida para todos, já que seu fim é 
a acumulação de capital e para que alguns acumulem outros tem que perder! Logo, no capitalismo, os lucros são 
privatizados e os prejuízos coletivizados, sobretudo os que menos têm são os que mais sofrem os impactos negativos 
desse modelo de acumulação e desenvolvimento econômico colocado. 

As eleições municipais no Brasil acontecerão  em meio a um contexto de crise econômica internacional com 
efeitos crescentes na realidade brasileira. Os analistas da burguesia debatem abertamente hoje a ameaça de um 
“novo 2008”, quando a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers provocou uma espiral de crise afetando 
todo o planeta. A iminente saída da Grécia da zona do Euro seria o novo desencadeador de um novo pico da crise em 
conjunto com a fragilidade da recuperação nos EUA e a desaceleração perigosa da China. Passado o susto com as 
eleições na Grécia, a Espanha declara precisar de ajuda financeira e retorna o medo de mais países caírem com a 
crise. Portugal, Irlanda, Grécia e agora Espanha são os países que foram socorridos pela União Européia, não 
demorará muito para que ocorra o mesmo com a Itália. “Preparar-se para o pior” virou palavra de ordem nos meios 
econômicos da grande burguesia e, se é assim para a classe dominante, será ainda pior para os trabalhadores. 

A saída encontrada para esta crise pela classe dominante tem sido transferir dinheiro público aos bancos, o 
que permite que estes continuem especulando e só prolonga uma crise maior, mas não resolve o problema. Ao 
mesmo tempo, que entrega a “conta da crise” para os trabalhadores pagarem, com os pacotes de austeridade, que 
faz cortes profundos nos serviços públicos, demite milhares de trabalhadores e gera impostos exorbitantes para os 
pobres. Esta situação está longe de chegar ao fim e com o nível de globalização mundial irá afetar a todos. 

No Brasil, não por coincidência, as medidas  adotadas pelo governo Dilma diante da desaceleração econômica 
(crescimento de 0,2% do PIB do primeiro trimestre e um prognóstico cada vez mais admitido de no máximo 2% de 
crescimento para esse ano) são muito semelhantes às adotadas por Lula em 2008/2009. Incentivos fiscais para 
alguns setores da indústria e novos estímulos ao crédito são implementados  junto com ataques ao funcionalismo, 
cortes nos gastos e repressão aos movimentos sociais.  De forma geral, porém, as condições para a aplicação e a 
eficácia dessas medidas são mais difíceis hoje, tanto pelo grau de deterioração da situação econômica internacional 
como pelo nível alto de resistência dos trabalhadores aos ataques. 

O Brasil tem o maior índice de endividamentos das famílias dos últimos anos. Hoje 20% das famílias brasileiras 
possuem uma dívida e o número dos inadimplentes só aumenta. Esse é um risco grande, pois os dados da 
desindustrialização no Brasil não param de crescer, os investimentos diminuem assim como as exportações de 
commodities (carro chefe da economia brasileira). Nesta situação de crise econômica internacional existe uma 
grande possibilidade de aumentar o desemprego, pois as empresas para não afetarem seus lucros, quando tiverem 
um rendimento menor vão dispensar os funcionários, que são um dos seus maiores gastos.  Assim, a combinação de 
famílias desempregadas com enormes dívidas é explosiva. 

No limite o cenário se define pela correlação de forças entre as classes, ou seja, pela capacidade da classe 
trabalhadora impor derrotas ao governo através de lutas e pressão popular.   
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No entanto, as reações populares estão cada vez maiores, o povo não está aceitando quieto está situação de 
ataques aos diretos conquistados e a piora na qualidade de vida, enquanto as corporações continuam lucrando.  No 
último período ocorreram 20 greves gerais na Europa; tivemos levantes populares no Norte da África (a primavera 
Árabe); vimos milhares de jovens saírem às ruas no movimento dos Indignados que se iniciou na Espanha; o 
movimento Ocuppy levou jovens do mundo todo a ocuparem praças; no Chile mais de 80% das universidades foram 
ocupadas, estudantes em luta por educação pública com qualidade e conseguiram apoio de toda a população! 

Mesmo antes da crise econômica mundial chegar forte ao Brasil, já percebíamos que houve um aumento das 
lutas dos trabalhadores aqui, pois além das importantes greves nas obras do PAC e da greve nacional nas 
universidades federais, a maior em 10 anos completando dois meses de paralisação dos três segmentos 
universitários: estudantes, professores e técnicos administrativos, temos visto muitos movimentos de luta em torno 
de temas diretamente relacionados à crise urbana. As greves nos transportes em várias capitais, com destaque para 
a greve dos metroviários e trens urbanos em São Paulo, assim como as lutas em torno do tema da moradia, são 
exemplos ilustrativos.  

Outros movimentos paredistas dignos de citação são as recentes greves de bombeiros e policiais militares no 
Rio de Janeiro, Bahia e outros estados. As greves dos profissionais de Educação que em Minas pararam por quase 
três meses, mas também no Rio de Janeiro, em Pernambuco, entre outros. Metalúrgicos em greve no Estado do Rio. 
Trabalhadores parados nas obras do COMPERJ em Itaboraí. Nos estádios da Copa do Mundo Brasil afora. Nas Usinas 
Hidrelétricas do Norte do país. 

As pessoas estão acordando para o fato de que só com pressão popular e organização coletiva conseguiremos 
nossos direitos. Isso também tem ocorrido em Rio das Ostras, onde ocorreu o Grito dos Excluídos (manifestação em 
defesa dos interesses dos excluídos socialmente) no dia 7 de setembro de 2011 (dia da independência do Brasil), 
com cerca de 500 pessoas que ocuparam o desfile cívico da cidade para protestar contra esse falso estado de 
conformidade e tranquilidade social, o que fez o prefeito se retirar do evento para não dialogar com os 
manifestantes.  

Este exemplo de luta se perpetuou e neste ano de 2012 ocorreu um novo ato público com cerca de 200 
pessoas, agora contra a criação de 4 novas secretarias (Secretária de Gestão de Pessoas, Secretária de Valorização do 
Sistema de Ensino, Secretário de Gerência da Frota de Veículos Oficiais, Secretário de Transportes Públicos) que 
custarão mais de R$ 690 mil aos cofres públicos, um verdadeiro escárnio com o erário municipal. Esse caso é tão 
absurdo, que fez Rio das Ostras virar motivo de piada nacional, pois o jornalista da Band News FM, Ricardo Boechat, 
fez duras críticas contra o prefeito Carlos Augusto nesse triste episódio de desperdício de dinheiro público para 
entregar os cargos para seus aliados políticos nas vésperas das eleições municipais. 

Esta nascendo um novo amanhã, onde as pessoas já não se conformam com pouco e exigem seus direitos. 
Esta é a hora do PSOL brilhar e se apresentar como um partido totalmente diferente dos partidos burgueses, que 
aglutina os trabalhadores, organiza as lutas durante todo o ano e não se vende a classe dominante para conseguir 
benefícios pessoais!  

Acreditamos que eleger candidatos socialistas é importante para acumular mais força para a luta de classes. 
Vereadores e prefeitosdo PSOL devem ser a voz e a vontade do povo trabalhador na Câmara e na Prefeitura, levar as 
posições da população e lutar lado a lado com todos aqueles que acreditam no projeto coletivo e popular! O PSOL é 
o partido que não desiste e não se vende! 
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Rio das Ostras possui o mesmo modelo econômico adotado pela classe dominante brasileira: excludente, 
poluidor e segregador! 

A classe dominante brasileira tem apostado em um modelo econômico que concentra renda, bens naturais, 
solo, gera exclusão espacial e social. Os megaeventos são uma estratégia para aprofundar este modelo de 
desenvolvimento. Pois permitem atrair o grande capital, forçar um desenvolvimento na cidade que segrega os 
pobres os expulsando do centro, atribuindo as empreiteiras o poder de decidir onde serão feitas as obras públicas.  
Não foi a toa que 90 dos 92 prefeitos dos municípios do Rio de Janeiro apoiaram a reeleição do governador Sérgio 
Cabral, pois estão todos fechados neste mesmo modelo político econômico. 

Rio das Ostras é a cidade que mais cresce populacionalmente no país. Mas esse crescimento está longe de ser 
o mesmo que desenvolvimento ecologicamente equilibrado e qualidade de vida. Os trabalhadores de Rio das Ostras 
têm mais motivos para se lamentar (ou melhor, lutar) do que comemorar: quando chove as ruas ficam alagadas, 
falta saneamento básico, as cartas do correio não chegam de forma eficaz nas casas, a cidade só tem um cartório 
para atender uma população de 105 mil habitantes, o transporte da cidade não funciona adequadamente, ou seja, 
por tudo isso percebemos que problemas não faltam. Essa triste realidade tenta ser escondida pela atual Prefeitura 
atrás dos grandes shows que ocorrem, como os do aniversário da cidade, para que o povo esqueça das suas 
dificuldades diárias. 

Um estranho fenômeno está ocorrendo na cidade: obras para todos os lados, as crianças voltaram a receber 
material escolar gratuitamente… Por que nos 3 anos anteriores nada disso ocorreu e agora no último ano do 
governo esta acontecendo? AH, em ano de eleição tem fartura! Nesses anos tudo funciona um pouco melhor, para 
depois das eleições o povo ser esquecido novamente. Estamos cansados de tanta enganação, queremos trabalho 
digno e uma cidade funcionando bem durante todos os anos! 

O prefeito aprovou no final de outubro de 2011 a incorporação salarial para os servidores municipais de 
cargos comissionados do Legislativo e do Executivo, o que aumenta em muito os gastos da prefeitura. Na prática, 
esta Lei é uma farra com o dinheiro público municipal, pois fará com que pessoas hoje premiadas com 
apadrinhamento político possam incorporar cargos comissionados com vencimentos fixos inclusive para a 
aposentadoria. Além disso, a criação das novas secretaria e a criação de cargos comissionados que não param de 
ocorrer, jogam por terra o argumento de que não há dinheiro. Há dinheiro, mas ele é desviado para manter a 
política de apadrinhamento, da troca de favores, do cabide de empregos e dos currais eleitorais dos políticos 
tradicionais da cidade, que nada mais são que fantoches nas mãos dos empresários que enriquecem da noite para o 
dia. 

Os escândalos desta administração pública continuaram após o protesto, pois enquanto o prefeito concedeu 
um aumento salarial generoso de 25% aos secretários do governo, em contrapartida para os servidores municipais 
concursados o prefeito só deu um reajuste de 10%, o que não chega à metade do percentual calculado para o 
aumento dos comissionados. Além disso, arquitetos, engenheiros e procuradores receberam um aumento de 100%, 
e fica a pergunta por que só para alguns? A resposta todos sabem, a educação, saúde e outros serviços de qualidade 
para a população riostrense não são uma prioridade municipal. 

Nem mesmo o direito de ir e vir das trabalhadoras e jovens está garantido, pois as ruas não possuem 
iluminação, existem muitos terrenos baldios com matos sem cortar, um transporte público incipiente que não cobre 
todos os bairros e poucas ruas do município, o que faz que a cidade tenha um número absurdo de estupros (que não 
são divulgados pela mídia local, atrelada ao governo) e as mulheres fiquem com receio de sair de casa. O número de 
assaltos a transeuntes, furtos e invasão de domicílios também é alto. Isso é fruto de uma urbanização incompleta, 
mal planejada e sem a participação popular, aliado a propagandas enganosas de que Rio das Ostras é um eldorado 
para quem quiser nela chegar, de uma distribuição desigual da riqueza coletivamente produzida, de uma política de 
segurança pública cuja cidadania fica só no nome, que na prática está voltada para reprimir os setores mais pobres, 
como se pobreza fosse sinônimo de banditismo, a exemplo do que afirma o Governador Sérgio Cabral Filho, do 
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PMDB, mesmo partido do atual prefeito. Governo Estadual que por sua vez abrigou durante muito tempo um dos 
principais candidatos ao pleito desse ano, o ex prefeito Alcebíades Sabino, que tem também responsabilidade nesses 
problemas que a cidade enfrenta. 

Rio das Ostras é a cidade do estado do Rio de Janeiro que mais cresce (o crescimento é de 10% ao ano) e sua 
expansão se deu devido à exploração do petróleo existente na região. O crescimento da população riostrense no 
período entre 2000 e 2010 foi de 190,4%, segundo o Censo do IBGE. No mesmo período constatou-se que 95% da 
população riostrense vive em área urbana.  No entanto a estrutura da cidade e os serviços de assistência social não 
têm crescido ao mesmo nível do necessário. Muitos bairros não possuem calçamento, são esburacados e ficam 
alagados quando chove atrapalhando a mobilidade urbana e contribuindo para a disseminação de doenças.  

 A cidade continua com valas de esgoto, despejos clandestinos nas redes pluviais e corpos hídricos e falta 
d’água, apesar do prefeito ter feito a Parceria Público-Privada (PPP) de 316 milhões de reais, que será paga até 2025. 
Projeto este que não beneficia a todos, mas sim a iniciativa privada. O transporte também é deficitário, estudantes e 
idosos não conseguem usufruir da gratuidade, pois parte dos motoristas de van impedem o acesso a esse direito e o 
Poder Público por sua vez não fiscaliza. Não há transporte durante a noite e os atuais itinerários não cobrem todo o 
território do município. A saúde também é deficitária, não existem postos de saúde e profissionais o suficiente.  

Percebemos que existe uma segregação espacial na cidade. Existem bairros nobres onde a infraestrutura 
urbana é mais eficaz, como em Costa Azul. No entanto, bairros mais afastados do centro, habitados pela população 
pobre, sofrem muito mais com a falta de infraestrutura urbana. A gestão do prefeito Carlos Augusto firmou uma 
Parceria Público-Privada (PPP) que custará mais de 1 bilhão de reais, mesmo após a conclusão das obras, os 
alagamentos após as chuvas permanecem acontecendo. A PPP devera ser paga pela Prefeitura por 17 anos, em 2010 
foram pagos mais de 85 milhões, cerca de 20% das receitas anuais da cidade. Isso sim é desperdício do dinheiro 
público. 

Quando um novo morador começa a viver em Rio das Ostras, a primeira coisa que fica evidente, é que a 
cidade vive uma falsa polarização entre o atual prefeito Carlos Augusto (PMDB) e Sabino (PSC), pois os dois são 
iguais em projetos para a cidade. Na realidade, ambos disputam a cidade através da troca de favores, ou seja, na 
cidade impera o clientelismo político. Assim, os empregos sem concurso da prefeitura da cidade não são distribuídos 
pela qualificação de seus postulantes ao cargo, mas são decididos através da compra de um futuro cabo eleitoral, 
que ganhou um emprego de um dos dois candidatos a prefeito. Esta falsa oposição vai ser desmascarada nesta 
eleição, já que o PMDB de Carlos Augusto vai apoiar o Sabino do PSC. Isso vai evidenciar para a população que é 
necessário uma alternativa realmente diferente, que não marque a sua campanha com falsas promessas, mas sim 
que proponha o protagonismo da população riostrense através da organização coletiva em movimentos sociais, com 
a participação de todos.   

Precisamos compreender que a cidade esta em mutação, os novos moradores não assumem um desses dois 
lados para si. O coronelismo e o assédio moral praticado em todos os órgãos da prefeitura, não causarão mais medo 
na população como quando a população somava 20 mil pessoas. Os prefeitos não poderão garantir empregos e 
benefícios a todos os atuais 105 mil moradores, sendo assim a opção real para os trabalhadores para conseguir seus 
direitos será a constante mobilização política através de atos e greves, pois historicamente as vitórias da classe 
trabalhadora só vieram após duros conflitos políticos. 

Desta forma, as eleições municipais de 2012 são um terreno fértil para os socialistas divulgarem as suas idéias, 
para o partido crescer e fortalecer os movimentos sociais e as lutas populares. Assim, defendemos: 
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1 - Orçamento, finanças e transparência: 

 Rio das Ostras, a exemplo da maioria das cidades do interior, possui pouca ou nenhuma transparência com 

relação aos gastos públicos e à execução orçamentária. Diferentemente de outras cidades, porém, o município conta 

com recursos volumosos para dotar a cidade dos serviços e equipamentos necessários para garantir uma excelente 

qualidade de vida e justiça social para todos os seus habitantes. Somente em 2012, estima-se um Orçamento de 641 

milhões de reais, o equivalente a 1,75 milhões de reais por dia. O Orçamento per capita é equivalente a R$ 5827. 

Esse recurso, entretanto é distribuído de forma desigual. A cidade, desde que passou a receber recursos dos 

royalties do petróleo, passou por grandes obras e investimentos. Boa parte delas maquiagem e programas que não 

tiveram continuidade. Obras foram feitas, desfeitas e refeitas. Um verdadeiro escárnio com o dinheiro público. A 

aplicação dos recursos não é decido verdadeiramente pela população. A Prefeitura mantém um Fórum de 

Orçamento Participativo de fachada que não delibera efetivamente sobre a aplicação do grosso dos recursos 

financeiros da cidade, e mesmo o que é discutido e deliberado pela população nesses espaços demora ou nunca sai 

do papel.  

A Prefeitura criou um Portal da Transparência na internet, onde durante meses não foi publicado conteúdo 

algum e que agora, talvez por uma súbita vergonha da administração, foi retirado do ar. A Câmara de Vereadores 

por sua vez não cumpre o papel de órgão fiscalizador. O edis não chegam a debater as contas do município, ao 

contrário aprovam até mesmo sem ler os balanços enviados pelo Poder Executivo, que faz do Legislativo, que 

deveria ser um poder independente, um anexo para legitimar as falcatruas do Governo. Observamos na cidade, o 

enriquecimento ilícito e astronômico de empresários que prestam serviços para a Prefeitura, mas também de 

secretários de Governo e de membros comissionados de segundo e terceiro escalão. Só o Prefeito, os vereadores e 

os órgãos de fiscalização do Poder Judiciário estranhamente não veem.  

Em 2007, o município assinou a festejada (pelo empresário e políticos) e famigerada (pela população) 

Parceria Público Privada com a transnacional imperialista Odebrecht, para execução de obra de saneamento, 

drenagem pluvial e asfaltamento da Região Sul do Município, o chamado Projeto Reviver, cujo custo da obra, 

bancada à título de empréstimo pela empreiteira, foi de 376 milhões de reais, que serão pagos em 17 anos (podendo 

ser renovável por mais 17), a juros de mercado, ultrapassando a cifra de 1 bilhão de reais. A obra teve várias 

irregularidades, não foi totalmente concluída, como pode ser observado nos acessos da Praia dos Abricós (Cidade 

Praiana e Cidade Beira Mar), não resolveu por completo o problema dos alagamentos, a despeito dos piscinões de 

acumulação de água e das redes pluviais, subdimensionadas, registre-se, e ainda promoveu a total 

impermeabilização do solo nas ruas dos bairros “contemplados”, agravando a situação de alagamento nas ruas e 

contribuindo para a elevação do microclima na região. As audiências públicas foram manipuladas pelos próprios 

beneficiários da proposta, os políticos em busca de reeleição e prestígio e os empresários em busca dos lucros. Um 

exemplo escandaloso da atual administração que felizmente se encerra, mas deixará um grande passivo, ambiental, 

urbano e financeiro para seu sucessor.  

Além desse caso, são comuns contratos fraudulentos, inúteis e super valorizados, como por exemplo o 

aluguel de máquina reprográficas, as famosas “xerox”, para algumas repartições ao custo de 5 milhões anuais. Ou o 

contrato de limpeza e abastecimento de piscinas das Secretarias de Fazenda, da antiga Casa de Educação, agora 

Secretaria de Valorização do Ensino, do espelho d’água do trevo e da praça da Baleia por mais de 2 milhões. Sem 

falar nos inúmeros carros agregados com preços embutidos nos contratos de serviços para uma Prefeitura com uma 

frota própria de mais de 200 carros, pode-se estimar haver 4 carros agregados para cada 1 próprio, muitos são 

subutilizados, os beneficiados com tais contratos em geral são parentes de vereadores, de secretários e até mesmo 

do atual Prefeito. O custo médio de cada aluguel de carro por mês é de cerca de 4 mil reais.  
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E o que dizer das repartições públicas que funcionam em imóveis alugados pertencentes a vereadores (como 

o prédio da SEMBES), ex secretários e comissionados do Governo (como o antiga prédio da SEMSP no Recreio), 

assessores de deputados (como o prédio da Comissão de Inquérito na estrada da Califórnia), entre muitos outros 

caos.  

Na SEMAP, uma Usina de Trituração e Processamento de Entulho que custou algumas centenas de milhares 

de reais ficou encaixotada por mais de 7 anos e somente esse ano começou a operar no Aterro Sanitário municipal. 

Temos ainda um entreposto de pesca, uma vila olímpica e muitas outras obras paradas sem explicação para a 

população consumindo inutilmente os recursos públicos.  

O Plano de Manejo do Parque dos Pássaros realizado ainda na gestão do ex prefeito e novamente candidato 

Sabino (PSC) custou aos cofres públicos quase um milhão, pago a uma ONG de fama duvidosa, e não foi 

implementado. Também é obra do Sabino o buraco gigantesco na entrada da cidade que consumiu dezenas de 

milhares de reais para um Aquário Municipal, inviável ambientalmente, que nunca saiu do papel, colaborando ainda 

para o aceleramento da erosão no local. Os concursos públicos municipais são realizados por empresas sem 

capacidade técnica e idoneidade, como provaram os V e VI Concursos realizados na gestão Carlos Augusto (PMDB). 

Para completar, mas sem finalizar, pois são muitos os absurdos, esquemas e falcatruas no trato da coisa 

pública da cidade desde sua emancipação, tivemos uma inovação na publicação dos atos oficiais do município, talvez 

inspirados pelos atos secretos do Senado Federal, o Governo Carlos Augusto passou a circular uma edição especial 

do Jornal Oficial, que não circula na cidade, mas apenas nos gabinetes e nos processos de licitação e contratos. Não 

é dada à população, ou à imprensa, nem a ninguém que não seja de um seleto staff o acesso a essas publicações, das 

quais só conseguimos saber que existem graças a vazamentos feitos por servidores que tiveram acesso. Ali foram 

publicados o aumento dos secretários, a nomeação de vários cargos comissionados, inclusive dos novos secretários 

das recém criadas secretarias, além de extratos de contratos e licitações que para serem escondidas boa coisa é que 

não são. 

O programa do PSOL para o Poder Executivo visa dar uma basta nesses e tantos outros absurdos descabidos 

que contribuem para uma gestão antidemocrática e corrupta e que viola os princípios constitucionais da moralidade, 

impessoalidade, publicidade, eficiência, legalidade, dentre outros, e que visa favorecer os interesses privados em 

detrimento do interesse público, com as seguintes propostas concretas: 

1.1 - Auditoria nos atuais contratos de serviços e obras. Cancelamento de licitações fraudulentas, de contratos 

inúteis e eivados de ilegalidade Auditoria, especialmente da PPP firmada com a Odebrecht. 

1.2 – Elaboração de um orçamento que atenda as necessidades da população de Rio das Ostras, pressionando o 

Governo Federal e Estadual para garantir repasses de recursos necessários para a concretização deste orçamento. 

1.3 – Criação de um Orçamento Participativo real, com discussão de 100% dos recursos: arrecadação própria, 

royalties, repasses (que não estejam vinculados por lei ou convênio) e garantia em lei de que as demandas elencadas 

pela sociedade civil devem ser cumpridas. 

1.4 - Garantir os investimentos em saúde e educação previstos na lei orgânica municipal, buscando ampliar o mínimo 

a ser aplicado previsto no diploma legal. 

1.5 – Publicizar todas as contas, despesas, notas fiscais de contratos (aquisições, serviços, etc) na internet, bem 

como o quadro de servidores (concursados, contratados e comissionados). Criação de um Portal da Transparência de 

verdade; Fim do Jornal Oficial “Secreto”. 
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1.6 – Criação de órgão junto à Procuradoria do Município para garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação e 

dar andamentos aos pedidos de informação feitos pela sociedade civil. 

1.7 - Redução em pelo menos 50% do número de cargos comissionados, após levantamento das reais necessidades, 

combatendo a prática de cabide de empregos e de nomeações sem critérios técnicos. 

1.8 - Eleição direta, dentro das secretarias municipais, para o preenchimento dos cargos de segundo e terceiro 

escalão, com mandato de 1 ano, sendo possível a recondução por mais um ano, garantindo o rodízio entre os 

quadros efetivos das funções de chefia, direção e assessoramento. 

1.9 - Os contratos não poderão exceder 30% do quadro efetivo do município, ao atingir a marca de 20% o município 

deverá iniciar a realização de Concurso Público. 

1.10 - Garantia de licitação para a contratação de empresa realizadora dos concursos públicos, com exigências 

mínimas, de modo a não se permitir os escândalos dos V e VI Concursos Públicos. 

1.11 – Instituir conselhos populares de fiscalização e acompanhamento dos atos municipais e da execução 

orçamentária. 

1.12 – Promover uma reforma administrativa ampla na Prefeitura, reduzindo o número de secretarias dentre as 

existentes, extinguindo as secretarias de Valorização do Ensino (fusão com a Educação), Negócios e Petróleo (fusão 

com Indústria e Comércio), Gestão de Pessoal e Gerência da Frota Oficial (fusão com a Administração), dentre outras 

secretarias e departamentos que podem ser extintos ou reestruturados. Promover um levantamento sério sobre 

novos órgãos na estrutura administrativa que precisem ser criados, como Secretaria de Cultura, Secretaria de 

Direitos Humanos e Combate às opressões, com debate amplo em fóruns públicos e conselhos populares; 

1.13 – Todos os conselhos municipais serão convertidos em conselhos populares municipais onde a representação 

majoritária deverá ser composta pela sociedade civil e instituições técnicas, sendo convertido em conselhos 

deliberativos, eleitos por meio das Conferências setoriais municipais e terão estrutura e recursos próprios para a 

realização dos trabalhos. 

1.14 – Criação da Comissão de Ética do Poder Executivo Municipal para investigar casos de abusos e omissões por 

parte de cargos comissionados, a ser composta por servidores efetivos nomeados pelo Prefeito. 

1.15 – Garantia de uma efetiva cobrança da dívida ativa municipal sobretudo de grande devedores como empresas e 

grandes proprietários de terras e imóveis. 

1.16 – Instituição de um Conselho do Serviço e da Administração Pública composto por servidores eleitos na base e 

outros indicados pelo Prefeito, de caráter consultivo e assessorativo para auxiliar o Prefeito no levantamento das 

necessidades funcionais e na proposição e encaminhamento de soluções; 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 11 

 

 

2 - Educação 

Estudantes tendo aula em contêineres, salas superlotadas, falta de material pedagógico, poucas escolas 

sendo de fato construídas e ampliadas para uma demanda que não para de crescer. Este é o cenário real da 

educação no nosso município. Embora se propagandeie que a educação no município é excelente, estudantes, 

professores e pais é que podem relatar a situação real, para além dos gráficos forjados e dos “testes de 

rendimento”, que provam muito pouco e nada apontam relativo às necessidades locais. 

Claro que a política educacional e, consecutivamente, a precariedade da educação municipal está casada 

com a política estadual e nacional (a despeito de serem os mesmos partidos – e coligações – a governar as três 

esferas. Os vinte anos de política neoliberal não passam despercebidos pelos profissionais da educação do Rio de 

Janeiro. O sucateamento da educação pública e a desqualificação do trabalho dos professores e profissionais da rede 

é fruto de uma política planejada de destruição do público e de abertura para o privado. Quem paga o pato são os 

filhos da classe trabalhadora, que acabam não tendo perspectivas de futuro diante da situação degradante que a 

escola pública se encontra hoje. 

Os professores da rede estadual ganham mal, cerca de 900 reais e, para aumentar seu salário, necessitam 

trabalhar mais de 40 horas semanais. Enquanto isso, o Governador Sergio Cabral Filho, viaja para Paris com o 

dinheiro público, para festejar com empreiteiros e secretário de Governo os milhões desviados em negociatas com 

empresas, como a da fraudulenta Delta, investigada pelo Congresso Nacional na CPI do Cachoeira. 

Defendemos os adicionais por tempo de serviço do funcionalismo estadual, ameaçados por uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADIN nº 4782), impetrada pelo governador Sérgio Cabral. Esta ADIN atinge diretamente 

nossos triênios e até mesmo um dos pilares básicos do plano de carreira da Educação: a diferença de 12% entre os 

níveis por tempo de serviço. Essas qeuustões embora de âmbito estadual vão se refletir negativamente nas cidades, 

pois são nessas escolas que nossos filhos, os filhos da classe trabalhadora, cursam o Ensino Médio, cuja qualidade é 

extremamente baixa.  

Para os professores municipais os problemas com salário também são muitos. Praticamente 1/3 do seu 

salário provém de bônus e auxílios. Isso, a princípio parece positivo, mas, quando o trabalhador se encontra 

impossibilitado de trabalhar perde este terço salarial, que é uma porção bastante significativa. Um professor que fica 

doente, por exemplo, e não pode exercer seu trabalho, recebe apenas o seu salário base.  

Na educação infantil, isto é, nas creches e pré-escolas, a necessidade de dois profissionais em sala de aula fez 

com que a prefeitura criasse o cargo de Auxiliar do Desenvolvimento Infantil. Para este cargo não se exige a 

formação normal e, embora ele cumpra praticamente a mesma função do Professor I, sua remuneração é muito 

inferior. 

Também na estrutura física das escolas municipais há problemas! Há prédios muito mal conservados, 

quadras quebradas, e algumas reformas pontuais ocorrem apenas em época de eleição. Para a utilização dos 

quadros-brancos que se tornaram unanimidade nas escolas da cidade não há distribuição de canetas de quadro que 

se equivalham à demanda dos professores. Isto faz com que os trabalhadores da educação tenham de comprar o seu 

material de trabalho. O mesmo ocorre com outros materiais pedagógicos necessários à prática docente. 

Não é possível hoje falar de uma educação pública de qualidade que atenda aos objetivos da formação 

humana, sem salários dignos para os professores, sem estrutura, sem funcionários. É nossa tarefa denunciar esta 

política destruidora e seus responsáveis. Hoje são eles: Dilma, Cabral e o prefeito Carlos Augusto. 
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O prefeito de Rio das Ostras até o momento não reduziu a carga horária em sala de aula como prevê a Lei 

Federal nº 11.738/2008, que em seu parágrafo 4º, do artigo 2º, criou o piso salarial nacional para docentes e prevê 

que, na composição da jornada de trabalho do magistério da rede básica de ensino, seja observado o limite máximo 

de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos, visando assim, à 

destinação de um terço da carga horária para elaboração de atividades extraclasse, como planejamento, preparação 

das aulas e correções das provas. A medida visa proporcionar uma melhoria na qualidade de ensino, possibilitando o 

aperfeiçoamento técnico dos professores. 

Recentemente, o prefeito soltou uma nota que é um verdadeiro ataque à inteligência dos profissionais da 

educação, afirmando que esse 1/3 fora de sala já é cumprido porque o professor só cumpre 50 minutos por aula e 

não uma hora em sala. A estrutura da educação sempre teve 50 minutos em sala e isso nunca foi questionado, mas 

agora que um direito do educador é aprovado começa tais afirmações são formas de desviar o foco e ludibriar o 

povo, justificando a insensibilidade do Prefeito com medidas simples que garantem uma melhor produtividade e 

desempenho dos professores. 

  O desrespeito aos profissionais da educação ocorreu também com a aprovação às pressas, em setembro de 

2011, do Plano de Carreira sem nenhum debate público com os servidores, que instituiu critérios subjetivos de 

avaliação, avaliação essa feita por ocupantes de cargos diretamente nomeados pelo Prefeito e que muitas vezes se 

valem de sua posição para perseguir e assediar os servidores.  

Defendemos a eleição direta para diretor de escolas, o Brasil já acabou com a ditadura civil-militar e elege 

seus presidentes, porque professores, funcionários e estudantes não podem escolher seus diretores? 

A idéia por detrás do plano de carreira é colocar os profissionais da educação como reféns, sofrendo todo tipo de 

assédio moral. Esse é um dos motivos dos profissionais da educação ao lado dos estudantes terem protestado por 

melhores condições educacionais na maior manifestação da cidade, no dia 07 de setembro de 2011, ato conhecido 

como Grito dos Excluídos de Rio das Ostras. 

A educação de qualidade para a população riostrense não parece ser uma prioridade do governo municipal, 

por isso devemos seguir na luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, onde trabalhadores e seus filhos 

possam ter uma educação que de fato permita a construção do conhecimento crítico e reflexivo que contribua com 

uma sociedade mais justa e menos opressora. Professores e funcionários devem ser respeitados e valorizados como 

profissionais da educação com salários dignos e com as devidas condições de trabalho. Como medidas para garanntir 

a qualidade da educação pública e valorização dos profissionais de ensino e suas condições de trabalho o Programa 

de Governo do PSOL Rio das Ostras propõe:  

2.1 - Educação Infantil 

2.1.1 - Construção imediata de creches em período integral para atender todas as crianças do nosso município de 6 

meses a 5 anos. 

2.1.2 – Garantia da Universalização do Ensino Infantil; 

2.1.3 – Transferência dos Centros de Integração e Convivência (CIC’s) para o âmbito administrativo da SEMED, bem 

como todas as creches municipais; 

2.2 – Ensino Fundamental 

2.2.1 – Construção de novas escolas nos bairros Jardim Bela Vista e Enseada das Gaivotas; 

2.2.2 – Criação de turmas de EJA em todas as escolas municipais no turno da noite. 



P á g i n a  | 13 

 

 

2.2.3 – Levantamento imediato da demanda de novas vagas, prevendo a redução do número de estudantes por 

turma e o crescimento da população em idade escolar, para elaboração de projetos de construção de novas escolas 

e ampliação das existentes; 

2.3 – Ensino Médio 

2.3.1 – Incremento dos investimentos no IMERO, escola de ensino médio de formação de professores do município, 

visando garantir a qualidade de ensino e a formação continuada dos professores, material escolar gratuito, 

qualidade na merenda escolar  (hoje a escola tem a biblioteca ocupada como sala de aula de ensino fundamental 

devido á falta de espaço nas escolas com essa competência; os estudantes arcam com a despesa do material escolar; 

a merenda é de má qualidade) 

2.3.2 – Pressão Permanente junto ao Governo Estadual por maiores investimentos no Ensino Médio da Rede 

Estadual, recuperando sua qualidade e abrindo novas vagas com a criação de novas escolas no município e 

contratação de pessoal; 

2.4 – Ensino Técnico, Profissionalizante, Superior e Científico: 

2.4.1 – Converter a SECT em uma subsecretaria vinculada à SEMED, recuperando sua função original de buscar 

fomento ao ensino superior e profissionalizante no município, o empenho na consolidação do Pólo da UFF na cidade 

e a realização de novos investimentos dos Governo Estadual e Federal, abrindo novas vagas, cursos e faculdades e 

centro de ensino; 

2.4.2 - Cumprir o Convênio UFF-PMRO, colocando prioridade para a solução de entraves burocráticos, destinação de 

verbas municipais para a ampliação do campus (construção de salas de aula, urbanização do entorno). Compor a 

pressão pública junto ao Governo Federal pela destinação de mais verbas e contratação de professores e técnicos. 

Buscar junto ao Governo Federal a expansão do campus, com a criação de novos cursos de graduação, sobretudo 

nas áreas de Educação (Pedagogia, Matemática, Física, Química, Letras Português-Literatura, História, Geografia), 

Ciência Sociais, Turismo, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Ambiental, Biologia, Artes Cênicas e Audiovisuais. 

2.4.3 – Fomentar a realização de Feiras de Inovação Científica e Tecnológica, com a criação de um prêmio e linhas 

públicas de financiamento através de editais, para pesquisas a serem realizadas por instituições de ensino e 

pesquisadores egressos do município; 

2.4.4 – Ampliação da oferta de cursos e vagas de Inclusão Digital; 

2.4.5 – Lutar junto aos Governos Estadual e Federal pela implantação de uma escola técnica e tecnológica no 

município em convênio entre as esferas governamentais; 

2.4.6 – Ampliação da oferta de vagas em cursos de qualificação profissional, ampliação da modalidade de cursos; 

2.5 – Infra estrutura, recursos humanos, valorização do ensino, educação não formal e outros programas: 

2.5.1 – Estabelecer um programa permanente de incentivo à leitura, de compreensão crítica e científica da realidade 

a ser implementado no ensino formal e não formal do município, bem como em outros programas de cunho 

educacional e social, fazendo um amplo combate ao analfabetismo funcional; 

2.5.2 – Substituição em período máximo de quatro anos de todos os containeres que servem de sala de aula por 

salas de alvenaria, com a ampliação das atuais escolas municipais e construção de novas para atender a demanda 

existente e a prevista futuramente, com base nas estatísticas de crescimento da população em idade escolar do 

município. 
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2.5.3 – Equipar todas as escolas com materiais didático-pedagógicos, que deverão ser elaborados por conselho 

pedagógico composto por professores e demais profissionais da educação. 

2.5.4 – Valorização e formação permanente dos educadores do município. Equiparação do salário de professor ao 

teto das carreiras de nível superior. Não à política de gratificações! 

2.5.5 – Estabelecer autonomia pedagógica para todas as escolas. 

2.5.6 – Redução do número de alunos em sala de aula 25 no máximo, garantindo assim a qualidade do ensino. 

2.5.7 – Instituição de eleição direta para diretor escolar e diretor adjunto. 

2.5.8 – Instituição de comitê de ética dos professores para acompanhar casos de assédio moral nas escolas.  

2.5.9 – Criação da Escola Municipal de Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol, Italiano, Mandarim, Alemão). 

2.5.10 – Inclusão de temas relativos à história e a cultura afrobrasileira, à educação sexual não machista e 

sexodiversa, à educação alimentar, à educação ambiental nos currículos escolares de forma interdisciplinar; 
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3 – Cultura: 

A cultura é considerada hoje em dia um dos setores mais “limpos” da economia, capaz de gerar práticas 

sustentadas e sustentáveis, movimenta cerca de 5% da economia do país. A cultura emprega mais que setores 

tradicionais da economia como a Metalurgia, a Petroquímica e as Telecomunicações. Mas a cultura não deve ser 

vista para um programa de orientação socialista como uma mercadoria, passível de troca. A cultura é muito mais que 

isso, é o espaço privilegiado onde o homem se reproduz enquanto ser de capacidades humano genéricas que lhe 

garantem uma diferenciação sobre os demais seres vivos do planeta. 

Nas palavras da filósofa Marilena Chauí (2006), “cultura é a capacidade de decifrar as formas da produção 

social da memória e do esquecimento, das experiências, das ideias e dos valores, da produção das obras de 

pensamento e das obras de arte e, sobretudo, é a esperança racional de que dessas experiências e ideias, desses 

valores e obras surja um sentido libertário, com forças para orientar novas práticas sociais e políticas das quais possa 

nascer outra sociedade”. 

Ora se de um lado, para o campo da direita capitalista a cultura é um excelente negócio, que gera empregos 

e faz girar uma economia pouco poluente, e de outro a cultura, para a esquerda, a exemplo da educação, é campo 

privilegiado para a superação do atual estado de coisas, permeado pela desigualdade e pelas opressões, não faz 

sentido que a cultura não esteja na prioridade de todo e qualquer Governo. 

Como partido socialista, espera-se do PSOL um programa que veja na comunicação e na cultura a 

oportunidade de o trabalho humano reencontrar sua potencialidade criativa. Que entenda que produção e fruição 

estão tão intimamente ligadas que jamais deveriam ter sido separadas. Que observe que a comunicação e a cultura 

são a arte da vida em si, envolvendo códigos, ações, procedimentos e intenções compartilhados coletivamente, os 

meios que justificam os fins. 

Assim como a educação, a saúde, o trabalho, a segurança e a moradia, a cultura também é um direito 

humano e social. Essa, porém, não pode ser uma idéia presente apenas nos discursos dos administradores das 

secretarias de cultura e de alguns “iluminados” da classe artística. O cidadão comum, o trabalhador, a dona de casa, 

cada criança de nossa cidade precisa entender que têm direito à cultura, um direito essencial para a formação 

intelectual, humana e cidadã plena dos homens e mulheres de nossa terra. 

A cultura precisa ser tratada como área estratégica e parte constituinte das políticas públicas de educação, 

saúde, geração de emprego, inclusão e desenvolvimento social. Se bem trabalhada, pode integrar a comunidade, 

fortalecer o senso coletivo, estimular o desenvolvimento das potencialidades artísticas libertadoras, emancipar 

consciências, resgatar a história do oprimido e transformar a realidade em semente para a revolução. 

A cultura só será democratizada de fato quando o povo trabalhador não for mais oprimido por um regime 

exploratório que o obriga a perder horas dentro de um ônibus para chegar ao serviço, cumprir uma carga horária 

estafante, ter que proceder a todas as tarefas do lar e ainda depender de trabalhos extras para complementar a 

renda familiar. Nesse tipo de organização social, a cultura não tem espaço na agenda e nem no bolso dos 

trabalhadores. Defender a democratização da cultura faz parte de uma pauta de transformação da sociedade. 

Queremos lutar com arte e criatividade para revolucionar a cidade. 

A Cultura no município foi relegada ao quinto plano na ordem das políticas públicas e prioridades de 

Governo. Mesmo no período anterior quando ocorreram investimentos importantes, não se consolidou uma 

estrutura capaz de desenvolver políticas públicas perenes, que se transformassem em políticas de Estado e não de 

Governo, a exceção a isso foram os cursos de formação artística que permaneceram, mas que seguem uma 

tendência de precarização e diminuição de oferta e da qualidade.  
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O investimento em equipamentos de cultura na cidade historicamente privilegiaram a concentração de 

equipamentos culturais na região central do município, que concentra cerca de 90% dos equipamentos da cidade. 

Existem regiões na cidade, como a Região Sul, que não possuem nenhum equipamento de cultura se excluirmos as 

escolas. Além disso, o município investiu muito pouco na formação de um quadro efetivo de servidores 

trabalhadores da cultura, sendo boa parte desses trabalhadores contratados ou terceirizados, gerando precarização 

dos serviços de cultura da cidade. Diversos festivais de expressões artísticas foram criados e descriados. Os bairros 

mais periféricos não recebem eventos, muito menos ações culturais permanentes que propiciem a democratização 

da cultura. Festas tradicionais estão no âmbito da Secretaria de Turismo e são descaracterizadas como a Festa de 

São Pedro e demais festas juninas, julinas, etc. Não há apoio à produções independentes a menos que o produtor 

proponente tenha “conhecimentos” junto ao Governo, reproduzindo a lógica do favor. Não há políticas de acesso à 

produção e à fruição de cultura. 

Para se efetivar a democratização efetiva da cultura e estimular a cidadania cultural é preciso medidas e 

ações diretas e transversais que garantam o direito à informação, o direito à fruição cultural, o direito à produção 

cultural, o direito à participação, colocando o município como garantidor de direitos, fomentador da produção e 

incentivador de iniciativas da própria sociedade civil. Entre outras medidas o Programa de Governo do PSOL Rio das 

Ostras propõe: 

3.1 – Criação de um Fundo Público Municipal de Cultura 

3.2 – Criação de novos naipes musicais na Escola de Música: trombone, trompete, gaita, bandolim, cavaquinho, 

entre outros. 

3.3 – Reformulação do Projeto Político Pedagógico das Escolas de Música, Dança e Teatro com a participação dos 

professores concursados, ouvindo-se estudantes e pais de alunos. Adoção do sistema de créditos e divisão de 

períodos por semestres, provas de proeficiência e bolsas de estudos para os estudantes carentes, de modo a 

combater a evasão dos estudantes do Centro de Formação Artística; Abertura de extensões de turmas em Cantagalo 

e Rocha Leão, conforme a demanda de interesses a ser levantada; 

3.4 – Implementação de uma Escola de Luteria, de fato, com abertura de Concurso Público para luthier.  

3.5 – Garantia da gratuidade no transporte municipal para estudantes do Centro de Formação Artística, Escola de 

Luteria e Fundição de Artes e Ofícios, devidamente identificados; 

3.6 – Garantia de recursos para o sítio arqueológico municipal, ampliação e melhoria das condições do Museu 

Sambaqui da Tarioba. Realização de concurso público para arqueólogo; 

3.7 – Abertura de Concursos para Produtor Cultural, ArteEducadores, Cenógrafos, Cenotécnicos, Iluminadores, 

Técnicos de Som, Instrutores de Música de nível médio; 

3.8 – Criação da Secretaria Municipal de Cultura para formular as políticas públicas em cultura no município com 

estrutura enxuta, à qual será vinculada a Fundação de Cultura, que será aprimorada para captar recursos junto a 

editais públicos estaduais e nacionais; 

3.9 – Criação do Programa Primeira Produção, linhas de editais em expressões artísticas com recursos até 20 mil 

reais por projeto para contemplar artistas e produtores recém formados e/ou que nunca produziram ações, 

projetos, programas culturais com verbas públicas; 

3.10 – Criação do Conselho Municipal de Cultura; 
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3.11 – Realização de Conferência Municipal de Cultura e fomento à criação do Fórum Permanente em Políticas 

Púbicas, junto à UFF, à sociedade civil, instituições ligadas à cultura, artistas e produtores locais; 

3.12 – Apoio a festivais independentes de música, teatro, audiovisual, fotografias, literatura com disponibilização de 

infra estrutura; Criação de um Escritório de Produção Cultural para auxiliar a realização desses projetos; 

3.13 – Recriação do Festival de Cinema, da Sala de Cultura de Cinema que deverá funcionar como um cineclube 

público municipal; 

3.14 – Criação do festival da música de Rio das Ostras; 

3.15 – Garantia da continuidade dos Festivais de Dança e Teatro, aprimoramento desses festivais; 

3.16 – Construção de equipamentos culturais nas regiões e localidades afastadas e/ou que não contam com nenhum 

tipo de equipamento específico, buscando descentralizar a distribuição desses equipamentos pela cidade, hoje 

concentrados na região central; Criação de meios amplos de divulgação dos equipamentos e eventos culturais da 

cidade; 

3.17 – Garantia de investimentos em Cultura nunca inferior a 2% do Orçamento global do município.  

3.18 – Inclusão do município no Sistema Nacional de Cultura (SNC) e criação do Plano Municipal de Cultura com 

participação ampla da sociedade civil, instituições, artistas e produtores; 

3.19 – Profissionalização da Orquestra Kuarup, mantendo o sistema de rodízio de componentes entre estudantes e 

professores da Casa de Música, garantindo recursos necessários para o aprimoramento e para a realização de 

apresentações de forma permanente, na cidade e fora dela; 

3.20 – Criação de um Coral Municipal Adulto; 

3.21 – Fomento das Cias. Municipais de Teatro e de Dança; 

3.22 – Criação de um espaço cultural autogestionário no Camping Club de Costazul; 

3.23 – Criação da Feira Literária de Rio das Ostras; 

3.24 – Criação de programa permanente de aquisição de acervos bibliográfico, audiovisuais, fotográficos e artísticos; 

3.25 – Criação do Museu Popular de Artes de Rio das Ostras, com espaço para Mostras de Artes dos mais variados 

estilos e manifestações artísticas; 

3.26 – Construção de um novo Teatro Municipal com estrutura adequada para a realização de grandes espetáculos; 

3.27 – Criação de polos regionalizados de produção cultural nas áreas periféricas do município, com verbas próprias 

e gestão comunitária; 

3.28 – Criação de oficinas livres de música abertas à toda a comunidade; 

3.29 – Criação de Programa Biblioteca Volantes para percorrer os bairros do município e incentivar a prática da 

leitura e a circulação do acervo da biblioteca municipal; 

3.30 – Criação do Centro de Memória de Rio das Ostras; 

3.31 – Valorização e incremento do ensino de educação artística nas escolas;  
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4 – Saúde 

O grande problema de saúde de Rio das Ostras se concentra na atenção básica: baixa cobertura do Programa 

de Saúde da Família; apesar de ter 13 postos de saúde, alguns não possuem equipe mínima o que os tornam débeis. 

O município concentrou gastos em saúde com supérfluos como TV’s de plasma de última geração para leitos de CTI. 

A política em geral foi orientada por uma perspectiva curativa de alto custo e efetividade duvidosa em lugar de 

prevenção e promoção da saúde. O Governo municipal concentrou investimentos na alta complexidade como a 

Unidade de Dor Torácica – UDT, ao passo que é falho na prevenção e combate à hipertensão e não possui política de 

promoção à saúde, elementos fundamentais para prevenção e tratamento de doenças do coração.  

O município, por algumas vezes deixou de receber blocos de financiamentos do Ministério da Saúde por má 

gestão e omissão. Em uma rápida análise nos indicadores e documentos do próprio Ministério da Saúde, como o 

IDSUS, confirmamos essa péssima tendência da gestão municipal. O que os indicadores nos apresentam é o 

município é extremamente deficiente na atenção básica e tampouco pode ser considerado uma referência em níveis 

mais complexos. A nota geral de Rio das Ostras no IDSUS foi 4,06. Foi abaixo da média nacional de 5,48 e até mesmo 

abaixo da nota do Estado do Rio de Janeiro, uma das piores (4,67), que só fica acima de dos Estados do Pará e de 

Rondônia. Essa nota vai de 0 a 10, com a mais alta indicando um melhor desempenho. Aqui já se percebe que o 

município foi reprovado na implantação do SUS. O que esses indicadores comprovam é aquilo que o povo já sente 

nas filas de marcação de consultas, dos postos de saúde e do pronto socorro e principalmente no atendimento 

integral de sua saúde no dia a dia. Há aqui um misto de incompetência com uma gestão que favorece o setor 

privado, que é inclusive maior do que o setor público. Pois não poderia ser diferente se considerarmos que a gestão 

da Secretaria de Saúde no município foi entregue ao primo do atua prefeito que é um empresário da saúde em 

Niterói, que ficou notabilizado pelas perseguições aos profissionais de saúde da Prefeitura. É a reprodução do 

interesse privado operando dentro da coisa pública. 

Na farmácia municipal quem precisa de medicamentos está acostumado a não conseguí-los gratuitamente, 

pois os estoques estão constantemente esgotados. A emissão de carteira do SUS aos cidadãos está centralizada na 

mão de poucas pessoas, em horários determinados, de forma burocratizada, se tornando quase um favor ou um 

privilégio, reproduzindo a lógica do clientelismo. Na saúde bucal, apesar de contar com bons profissionais e uma 

razoável estrutura, o índice do município é pífio, perto de zero, o que denota a falta de um programa preventivo na 

área, o que gera uma sobredemanda de procedimentos odontológicos mais complexos que poderiam ser evitados 

com a popularização da importância e do método de uma boa escovação, utilização de fio dental, etc. ou seja, 

atuando-se mais no campo da prevenção, evita-se gastos elevados nas intervenções curativas, de média e alta 

complexidade, em geral bem mais caras aos cofres públicos e traumáticas para os pacientes. O índice de partos 

normais também é baixíssimo, apenas 4,22, o que denota uma política na contramão do que prega o Conselho 

Federal de Medicina e as Associações de Obstetrícia, mas também pouco cuidado com a saúde da mulher e do bebê. 

Também é elevado e alarmante o número de mortes de menores de 15 anos internados nas UTI’s, as causas dessas 

mortes precisam ser estudadas, debatidas e publicizadas para que se possa traçar medidas preventivas 

Um programa de saúde para o município deve se focar em Atenção Básica sem desconsiderar investimentos 

necessários na Média e Alta Complexidade e para isso o Programa do PSOL Rio das Ostras propõe: 

4.1 – Cobertura de 100% do Programa Saúde da Família para a população do município. 

4.2 – Promover a regionalização do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde de modo a garantir atendimento 

eficaz, mas sem negar atendimento a quem eventualmente não estiver cadastrado ou for oriundo de outra região ou 

mesmo município, nos casos limite. 
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4.3 – Melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde com a ampliação das equipes médicas, garantindo 

equipe multidisciplinares com médico de família, clínico geral, pediatra, ortopedista, ginecologista/obstetra, 

oftalmologista, dentista, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de raio X e a 

criação de novas unidades: 

4.4 – Criação de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Recreio para atender aos Bairros Colinas, Costazul, Recreio, 

Ouro Verde, Jardim Bela Vista, Terra Firme. 

4.5 – Criação de uma Unidade Básica de Saúde para atender às localidades de Enseada, Floresta, PraiaMar, 

desafogando a Unidade de Saúde do Âncora. 

4.6 – Garantir maiores investimentos nos Centros de Saúde que devem contar com equipes ampliadas, além das 

equipes básicas previstas para as UBS, com especialistas também de nefrologia, infectologia, urologia, nutrição, 

endocrinologia, neurologia, angiologia, cardiologia, otorrinolaringologia, reumatologia, geriatria e homeopatia. 

4.7 – Incremento e ampliação da Farmácia Pública municipal, disponibilização dos estoques de remédios em tempo 

real pela internet. Medicamentos imprescindíveis e básicos não podem faltar! 

4.8 – Desburocratização e descentralização do sistema de marcação de consultas, de realização de exames de baixa, 

média e alta complexidade e dos processos para emissão de careteira do SUS que poderão ser retiradas em qualquer 

unidade de saúde. 

4.9 – Incremento do CAPS e CAPS-AD em estrutura, verbas e pessoal, dotando a equipe técnica de autonomia 

funcional; 

4.10 – Ampliação do Centro de Reabilitação com criação de unidade fisioterápica; 

4.11 – Promoção de programas de saúde específicos por gênero (saúde do homem e da mulher) e por faixa etária 

(criança, adolescentes, adultos e idosos); 

4.12 – Criação de um Programa de Saúde do Trabalhador para atuar junto às diferentes categorias profissionais 

existentes no município, e promovendo a fiscalização da saúde do trabalhador nos locais de trabalho; 

4.13 – Criação de ambulatório e internação psiquiátrica para casos de urgência; 

4.14 – Incorporação das gratificações de médicos e extensão do benefício a todos os profissionais da saúde; 

4.15 – Atenção especial à saúde dos sexodiversos. Criação de programa de saúde específico para os profissionais do 

sexo;  

4.16 – Fomento do programa de prevenção e tratamento das DST/Aids; 

4.17 – Fomento às políticas de redução de danos e tratamento de dependentes químicos, em especial na estrutura 

do CAPS-AD; 

4.18 – Ampliação do quadro efetivo de profissionais da saúde e valorização salarial e das condições de trabalho; 
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5 - Funcionalismo municipal: 

Uma das marcas dos Governos Municipais Riostrenses é a perseguição e o assédio moral sobre os servidores 

públicos efetivos. Tal qual um coronelato, o servidor que se recusa a cumprir ordens absurdas, que denuncia abusos, 

omissões e corrupção por parte de seus superiores comissionados, que detém uma orientação político ideológica 

diversa da do Governo passam a ser veementemente perseguidos pela Administração Pública municipal através de 

seus agentes políticos. Uma das ferramentas utilizadas para isso é o inquérito administrativo, que na gestão Carlos 

Augusto foram banalizados, chegando-se a abrir inquéritos contra servidores que precisaram se retirar do seu local 

de trabalho para necessidades fisiológicas ou por participarem de atividades políticas e manifestações fora do 

horário de expediente, entre outras motivações torpes. O julgamento é político feito por pessoas indicadas pelo 

Prefeito e mesmo quando o servidor passa pelo crivo da Comissão de Inquérito o Prefeito ainda tem o poder de 

punir unilateralmente o servidor, mesmo que os autos indiquem “absolvição”. Vários foram os servidores que com 

uma canetada de um procurador geral autoritário e irresponsável foram demitidos à revelia: fiscais de tributos e de 

obras e posturas, guardas municipais, entre outros servidores que sofrem outras punições absurdas como 

suspensões, multas, em processos com direito à defesa cerceado, obrigando esses servidores a recorrer à Justiça 

onde têm obtidos vitórias sobre o Governo Municipal, mas não sem ter antes grande prejuízos econômicos e morais. 

Também temos um Governo marcado por nomeação de cargos comissionados, utilizando-se critérios do 

âmbito da politicagem: as trocas de favores, a cultura do curral eleitoral, o clientelismo e o coronelato. Pessoas que 

não têm condições técnicas e morais de ocupar os cargos para os quais são designados. 

O funcionalismo público nos últimos dezesseis anos (o município tem apenas 20) tem servido como cabide 

de empregos. Já são mais de mil cargos comissionados, nomeados sem concurso público. Às vésperas das eleições 

deste ano, novos cargos continuam sendo criados. Parte considerável desses cargos são loteados entre vereadores e 

apoiadores de campanha, para serem ocupados por parentes, amigos e apadrinhados. Alimentando um círculo 

vicioso de apropriação do público pelo privado, da transformação do serviço público em uma máquina à serviço dos 

interesses de grupos políticos e empresariais, e sua reprodução no poder, em detrimento de estar à serviço da 

população. 

É consenso que o secretariado do atual Governo é marcado pela incompetência , pela arrogância e pelo 

autoritarismo, seja com o servidor concursado, com o contratado, com o terceirizado ou com a própria população, 

cidadã e contribuinte. Em praticamente todos os setores, repartições e secretarias, os servidores vem percebendo 

uma queda significativa nas condições de trabalho, muitos são aqueles que são isolados, são esvaziados de suas 

funções, colocados para realizar tarefas aquém de suas capacidades intelectuais e operativas, muitos, por 

perseguição, deslocados arbitrária e constantemente de setor, o que pode ser considerado um verdadeiro 

autoboicote do Governo municipal.  

Todo esse cenário de perseguição política e assédio moral, esvaziamento e precarização das condições de 

trabalho, inchaço da máquina pública com nomeação de cargos e criação de estruturas vem provocando uma 

crescente queda na qualidade e quantidade dos serviços públicos ofertados, muitos deles essenciais como a saúde, 

como veremos à frente, mas também nos serviços mais básicos como a capina e roçada, varrição de ruas, troca de 

lâmpadas, a fiscalização de contratos e as fiscalizações administrativas municipais em geral e mesmo no 

atendimento básico ao cidadão, na prestação de informações qualificadas, que deveria ser realizado nos balcões de 

qualquer repartição municipal.    

Soma-se a isso ao fato de não se ter uma política de valorização salarial efetiva em todos esse anos para os 

servidores, que a exemplo de toda a classe trabalhadora brasileira, obteve perdas salariais significativas. No Governo 

Sabino (1997-2004), praticamente nenhum direito ou benefício foi assegurado e no Governo Carlos Augusto (2005-
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2012), alguns foram criados, mais como uma forma de conformar o funcionalismo do que de garantir uma melhora 

real nas condições de vida desses trabalhadores. O último governo promoveu uma política de criação de 

gratificações que constituem uma faca de dois gumes: de um lado não se refletem na aposentadoria, de outro 

podem ser retirados com uma canetada. E pior, promoveu uma série de incorporações de gratificações segmentadas 

que beneficiaram apenas uma minoria, causando grande desigualdade entre todo o corpo de servidores. A mais 

absurda delas a incorporação das gratificações de funções e cargos comissionados para servidores efetivos que 

ocuparam por no mínimo 3 anos tais funções e cargos, em geral, como já abordamos de nomeação sem critério 

técnico ou político socialmente referenciado.  

 Nós, do PSOL, compreendemos que uma política salarial deve garantir uma remuneração digna que não seja 

constituída por meio de gratificações, mas sim por ótimos salários, para TODAS as categorias do serviço público, de 

todos os níveis de escolaridade, e não apenas para alguns, mantendo assim o servidor o seu vencimento integral em 

casos de afastamentos por motivos de doença, de licenças, de aposentadorias. 

O Plano de Carreiras que seria um instrumento de valorização dos servidores ao longo do tempo e na 

medida em que eles se qualificassem acabou sendo um presente de grego, pois de um lado colocou aumentos 

irrisórios nas promoções e progressões (apenas 5% a cada promoção vertical ou progressão horizontal) em mesmo 

tempo em colocou a vida do servidor mais ainda na mão de chefias inescrupulosas, instituindo a avaliações de 

desempenho como objeto de garantir a progressão funcional. Esse Plano não foi discutido amplamente com a 

categoria, muito menos com o sindicato, mas por uma comissão semi secreta nomeada pelo Prefeito que atendeu 

apenas àquilo que ele quis. A Câmara de Vereadores tampouco acatou qualquer sugestão dos servidores que se 

organizaram para reivindicar emendas que efetivassem um Plano de Carreiras mais justo. 

O Governo municipal ainda adota uma postura perante o órgão de representação dos servidores que é o 

sindicato SindServ-RO nada republicana e democrática. Desconsidera o sindicato em qualquer negociação salarial, 

que aliás inexistem para a maiorias das categorias, não consulta a opinião do sindicato, sequer o Prefeito recebe em 

reunião o Presidente do sindicato e ainda por cima não paga as dívidas as quais o sindicato é credor e o município 

devedor e que aumentam com o passar do tempo, dos juros e correções monetárias. Além disso, para minar a 

organização sindical dos trabalhadores  o Governodeixou de fora do Plano de Carreiras os servidores que estiverem 

licenciados  para mandato sindicais, desestimulando assim a organização independente dos trabalhadores. 

Como propostas de um serviço público qualificado, valorizado e a construção de uma relação respeitosa, 

democrática e saudável entre o Governo e o corpo de servidores, bem como seu órgão de representação de classe, 

visando ainda a melhoria do atendimento à população e a qualidade dos serviços públicos pretados, o Programa de 

Governo do PSOL propõe: 

5.1 – Reformulação do plano de cargos carreiras e salários dos servidores municipais após amplo debate com os 

servidores e com o sindicato da categoria, garantindo ampliação do índice de aumento por progressão horizontal e 

promoção vertical, a inclusão de licenciados como se em exercício estivessem no plano, dos cedidos e permutados, 

excluindo a meritocracia e produtividade como critérios para progressão horizontal; 

5.2 – Recomposição salarial dos cargos de nível alfabetizado, fundamental e médio que se encontram muito 

defasados; 

5.3 – Isonomia e equiparação salarial para todos os cargos de nível superior, com base no salário mais alto do 

funcionalismo que atualmente é o de Procurador Municipal; 

5.4 – Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salário; 
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5.5 – Não à política de bônus e gratificações. Incorporação de auxílio alimentação e transporte que já fazem parte do 

orçamento do servidor e que é igual para todos. Disponibilização de vale transporte para os que realmente fazem 

uso do transporte coletivo; 

5.6 – Reconhecimento e pagamento de dívidas onde o SindServ-RO é credor do município; 

5.7 – Garantia de liberação sindical para três servidores dentro da chapa eleita para o SIndServ-RO; Reconhecimento 

do SEPE como sindicato representante dos servidores profissionais da educação, sem exclusão do SindServ-RO, 

cabendo ao servidor optar por um, outro ou ambos, garantindo o desconto em folha e repasse, bem como a 

liberação sindical para o SEPE; 

5.8 – Garantia de acompanhamento por parte do sindicato municipal dos processos de inquéritos administrativos; 

5.9 – Fim da perseguição de servidores por meios de inquéritos administrativos, de forma indiscriminada e 

banalizada como se dá atualmente; Eleição dentre os servidores para a composição das comissões de inquéritos por 

mandato de 1 ano; Garantia da liberdade de expressão e de exercício político ideológico a todo servidor; 

5.10 – Garantia de aposentadoria aos 50 anos para as mulheres e 55 para os homens ou 25 e 30 anos de serviço 

respectivamente para os servidores públicos municipais; 

5.12 – Redução de 50% da carga horária para servidor com filhos até 2 anos de idade, sem redução de salário; 

5.13 – Extensão de licença paternidade para um mês; 

5.14 – Criação de folga remunerada no dia de aniversário do servidor; 

5.15 – Fixação de data base para reajuste salarial e criação de um conselho permanente de política salarial composto 

por servidores eleitos diretamente pela base, servidores indicados pelo sindicato e servidores nomeados pelo 

Prefeito, em composição paritária, de caráter consultivo; 

5.16 – Instalação de CIPA’s e programa permanente de saúde do servidor; combate à LER e promoção da ergonomia 

adequada no trabalho; 
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6 – Transportes públicos, trânsito e mobilidade urbana: 

A cidade de Rio das Ostras possui um sistema de transportes públicos que não contempla todos os bairros 

nem a maiorias das ruas. Esse sistema é composto por veículos inadequados para o transporte de massas como 

kombis e vans que deveriam servir como transporte complementar, historicamente se consolidaram como a única 

forma de transporte coletivo, através do sistema de cooperativas. Hoje centenas de trabalhadores tiram desse 

sistema o seu sustento familiar ao mesmo tempo em que esse sistema não atende plenamente e com qualidade às 

necessidades da classe trabalhadora. Um governo socialista deverá buscar uma forma de mediar as necessidades 

desse conjunto de trabalhadores tanto dos profissionais dos transportes públicos concedidos quanto dos usuários. O 

PSOL defende que o transporte público seja um direito para todos, gratuito e com qualidade, assim como o são a 

saúde e educação, mas compreende que medidas como o Tarifa Zero não poderão ser implementados de uma hora 

para a outra, sendo necessário um programa de transição nessa seara. 

 As linhas de ônibus intermunicipais que cortam o município pertencem a uma única empresa em um 

monopólio criminoso, que não por acaso é cliente da esposa do Governador Sérgio Cabral, e por isso se sentem no 

direito de cobrar tarifas extorsivas, não fragmentar preços em itinerários que são fragmentados, não cumprir 

horários, não oferecer qualidade nos serviços. O Governo municipal tem obrigação de pressionar os órgãos estaduais 

de transportes, bem como o Governo estadual para resolução dessa situação vergonhosa e afrontosa à classe 

trabalhadora, que é quem depende dos transportes coletivos. Além disso, o município não conta com uma 

Rodoviária e por isso tem pouca oferta de linhas intermunicipais e interestaduais, o que para uma cidade que se 

pretende turística é algo inaceitável. 

 Em paralelo a essa precariedade dos transportes coletivos, nossa cidade já começa a sentir os efeitos da 

saturação de suas vias pela circulação de automóveis. As consequências disso são sentidas cotidianamente pela 

população: aumento da poluição atmosférica e sonora, constantes congestionamentos, acidentes e atropelamentos, 

muitos com vítimas fatais, deterioração do espaço urbano. Ao passo que crescem o número de carros diminui os 

espaços para os ciclistas e pedestres. É preciso investir em políticas públicas que incentivem o deslocamento por 

meio de bicicletas, facilitando a mobilidade urbana. Para isso é preciso construir uma ampla rede de ciclovias, 

sobretudo no centro da cidade, reduzindo o espaço para carros que só são usados por alguns e aumentados para as 

bicicletas que podem ser usados por todos, incluindo crianças e adolescentes. A cidade possui as condições 

geográficas e climáticas ideais para isso. 

 Outro investimento necessário é a criação de um verdadeiro transporte de massas ligando Rio das Ostras às 

cidades vizinhas, sobretudo Macaé, onde boa parte dos moradores de Rio das Ostras trabalham e por isso enfrentam 

diariamente engarrafamentos de 2 horas de manhã e à tarde por um trajeto de pouco mais de 30 quilometros. 

Existe uma linha férrea cortando todos esses municípios que pode ser aproveitada para a implementação de metrô-

VLT, construindo ramais para os principais bairros da cidade. 

 Por fim, faz-se necessário a melhoria das condições das estradas intermunicipais e municipais, além das vias 

de grande circulação. É precário o estado da RJ 162. A RJ 106 precisa de duplicação urgente entre Rio das Ostras e 

Macaé. A Rodovia do Contorno, estrada municipal, obra (mal) feita no Governo Sabino, tem ondulações que podem 

ser fatais e precisam ser corrigidas urgentemente. 

 No âmbito das políticas de transportes públicos e mobilidade urbana o Programa de Governo do PSOL Rio 

das Ostras defende: 

6.1 – Congelamento e redução das tarifas dos transportes públicos; 

6.2 – Garantia do passe livre para estudantes e desempregados; 
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6.3 – Impulsionar a criação de uma empresa pública municipal de transporte coletivo sob controle democrático da 

população, visando a Tarifa Zero. 

6.4 – Criação do Fórum de Debate pela Implementação da Tarifa Zero no município. 

6.5 – Ampliação do serviço gratuito de transporte escolar através de frota própria do município; 

6.6 – Ampliar as linhas e itinerários do atual subsistema de transportes públicos, realizado por meio de vans e 

kombi’s; 

6.7 – Gestão junto ao Governo do Estado e Federal e aos municípios da região para a implantação de veículos leves 

sobre trilhos – VLT – integrando os municípios da região, aproveitando a malha viária existente da antiga Rede 

Ferroviária Federal; 

6.8 – Construção de Rodoviária Municipal, a ser administrada por empresa pública, garantindo a instalação de 

comércios com preços populares e buscando a ampliação de linhas intermunicipais e interestaduais que tenham o 

município como destino ou itinerário; 

6.9 – Combate ao monopólio do transporte público intermunicipal e interestadual, com pressão juntos aos órgãos de 

Transportes das esferas estadual e federal; 

6.10 – Implementação em um prazo de 4 anos de ciclovias ou ciclofaixas propícias à prática do ciclismo e da rápida e 

segura circulação na cidade nas principais vias da cidade e dos bairros, em especial, rua Bangú, rua Inajara (Nova 

Cidade), rua Mayer, rua Niterói (Jardim Mariléa), rua Santa Catarina (Cidade Praiana), avn. das Flores, das Dálias, das 

Camélias e das Casuarinas (Âncora), rua São Judas Tadeu (Village Rio das Ostras), rua Nei Felipe (Mar do Norte), 

Carlos Viana (Centro), e ao longo de toda a Rodovia Amaral Peixoto, Rodovia do Contorno e Rodovia Serramar; 

6.11 – Criação do projeto Dia sem Carro;   

6.12 – Garantia de implantação de ciclovia ou ciclofaixa em TODAS as novas ruas criadas ou urbanizadas. Novos 

projetos de loteamento e condomínios só serão aprovados cumprida também a exigência de área para ciclovia em 

suas ruas; 

6.13 – Fixação de padrão para os passeios públicos do município com a realização de intervenção urbanística para 

garantir a reconstrução dos passeios nos moldes previstos que garantam melhor circulação de pessoas, sobretudo 

idosos, gestantes, cadeirantes e portadores de necessidades especiais em geral; 

6.14 – Criação do Conselho Municipal de Transportes Públicos e Mobilidade Urbana com caráter deliberativo, no 

âmbito da SETRAN; 

6.15 – Profissionalização do setor de engenharia de tráfego, com abertura de concurso público para essa área; 

6.16 – Promoção de uma ampla reformulação da circulação viária do município, revendo com consulta à 

comunidade, mãos e contra mãos, locais de estacionamento de veículos, buscando maior fluidez e segurança no 

trânsito; 

6.17 – Garantir a GM nas ruas orientando o trânsito, sobretudo em horários de pico, próximo às escolas, unidades de 

saúde, igrejas, praças esportivas, locais de eventos e grande aglomeração e fazendo cumprir a legislação brasileira de 

trânsito; 
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6.18 – Readequação das ciclovias existentes garantindo piso liso e corrigindo falhas de percurso como curvas, morros 

e finais imprevistos no traçado, visando fluidez para quem se movimenta por meio de bicicletas; 

6.19 – Promover a instalação de bicicletários públicos em todas as praças e equipamentos e repartições públicas; 

6.20 – Pressão junto ao Governo Estadual pela duplicação da Rodovia Amaral Peixoto no trecho entre Rio das Ostras 

e Macaé, e pela recuperação e reurbanização da Rodovia Serramar, entre Rio das Ostras e Rio Dourado (Casimiro de 

Abreu); 
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7 – Habitação, Reforma Urbana, Urbanização e Serviços Públicos: 

Dentro da conjuntura de grandes transformações e grandes propagandas que não retratam a realidade 

como ela é no município e dos pesados investimentos e circulação de moeda oriunda da indústria do petróleo da 

região da Bacia de Campos, um dos efeitos mais imediatos é o crescimento da especulação imobiliária fazendo com 

o preço dos imóveis na cidade alcançassem preços estratosféricos e que não param de aumentar. Esse modelo de 

desenvolvimento prejudica diretamente a classe trabalhadora que não tem condições de comprar a casa própria ou 

só consegue nas áreas que recebem menos investimentos urbanísticos e na medida em que conseguem contrair 

uma dívida através de financiamento que durarão toda uma vida. 

As regras urbanísticas para a construção de habitações são extremamente burocratizadas e encarecem ainda 

mais os processos de construção, levando uma grande parte da cidade a ser construída à margem das regras 

arquitetônicas e urbanísticas sob a cumplicidade do Poder Público municipal que não enfrenta a questão de frente, 

não fiscaliza, fazendo vista grossa por interesses político eleitorais e não propõe um novo modelo de regras 

urbanísticas que contemple as dificuldades e alternativas da classe trabalhadora, deixando grande parte da cidade 

na ilegalidade. 

Os últimos Governos privilegiaram uma urbanização incompleta e sem nenhuma preocupação ambiental 

para além do discurso e da falsa publicidade. Sem amplos debates sobre os métodos menos impactantes e 

poluentes, saíram asfaltando toda a cidade o que gerou grande impermeabilização do solo, agravando os 

alagamentos e alteração negativa dos microclimas locais. Procuraremos implementar calçamento em todo o 

município sim, pois o povo não pode andar na lama, mas com materiais e métodos que sejam menos impactantes e 

que não impermeabilizem o solo. Além disso, muitas obras foram feitas sem qualidade precisando de constantes 

reparos e reformas. Dependendo da empreiteira a Prefeitura não cobra o conserto ou reconstrução previsto nas 

garantias contratuais. Por que será? 

Além disso, a urbanização incompleta do município, que com grande estardalhaço e elevado gasto de 

recursos, construiu, mas não finalizou, rede de esgoto e água e seus respectivos sistemas de tratamento. Bem menos 

de 50% da cidade tem acesso à rede de esgoto e de distribuição de água, a despeito da enganosa propaganda do 

Governo de que 80% teria ligação de água, pois não adianta ter a ligação de água e a água não chegar na torneira. 

Garantir a construção da rede de esgoto para TODO o município será prioridade número 1 do Governo do PSOL. 

Sobre a questão da água, cinicamente o Governo agora joga a responsabilidade para cima do Governo Estadual. De 

fato, a responsabilidade é do Governo Estadual, através da CEDAE, entretanto não se usava esse discurso quando o 

município destinou milhões de reais para a criação da rede hoje existente, e muito menos o Governo municipal faz 

qualquer pressão sobre o Governo do Estado, ambos do mesmo partido (PMDB), para que conclua as obras de 

abastecimento de água. O Governo do PSOL vai cobrar enfaticamente a responsabilidade do Governo estadual nesse 

processo, mas também disponibilizará verbas municipais para tais obras, afinal não podemos deixar que a população 

sofra com a falta d’água por falta de comprometimento e responsabilidade do Governo Cabral, que só aparece na 

cidade em épocas de eleição para subir no palanque dos políticos tradicionais, que como ele nada fazem para 

melhorar  a vida do povo trabalhador.  

A urbanização incompleta do município também deixou diversos bairros em condições precárias de 

infraestrutura urbana, como é o caso da região compreendida entre Enseada das Gaivotas e Jardim Bela Vista, cujas 

ruas, devido a um lençol freático alto e curso d’água naturais que foram aterrados, ficam completamente inundadas 

nas épocas de chuvas e tempestades. Esses bairros não contam com calçamento, drenagem pluvial, rede de esgoto, 

abastecimento de água, a iluminação é precária, os terrenos baldios se convertem em lixões a céu aberto. Na mesma 

situação se encontram outras localidades como Mar do Norte, Porto Seguro, Mariléa Chácara, Extensão Serramar e 

outros. 
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Para enfrentar os problemas de habitação, reforma urbana, urbanização e serviços públicos o Programa de Governo 

do PSOL Rio das Ostras propõe: 

7.1 – Criação de benefício do aluguel social para famílias em situação emergencial de vulnerabilidade social; 

7.2 – Formulação de uma política habitacional e de urbanização que não realize remoções – salvo em casos extremos 

quando as famílias deverão ser reassentadas em locais próximos e com dignidade – promovendo melhorias e 

garantindo dignidade para áreas de situação urbanística irregular; Um política pública de habitação que simplifique 

os procedimentos, as exigências técnicas, mas garantindo a segurança das edificações, que compreenda os modos e 

especificidades de construir das populações mais pobres. 

7.3 – Construção de casas populares dignas, de acordo com as especificidades da demanda. Não aos caixotes de 

péssima qualidade que historicamente chamam de casas populares. Não aos mega condomínios que se convertem 

em condomínio-favelas. Uma habitação digna é a que tem espaço confortável para toda a família, com direito a 

quintal/área livre, circulação, aeração, exposição ao sol, possibilidade de plantios de árvores, de coleta de água da 

chuva. 

7.4 – Criação de um programa de melhorias estéticas e estruturais para as moradias de baixa renda, com a criação 

de um Fundo e convênio com a rede bancária pública para empréstimos populares. 

7.5 – Combate à especulação imobiliária através do imposto progressivo para terrenos vazios. 

7.6 – Apoio a Vila Arlindo Martins para garantir o direito legal a terra e sua urbanização. 

7.7 – Fomento do Fundo Municipal de Habitação, com transparência e participação popular na decisão dos 

investimentos prioritários. 

7.8 – Implementação de diretrizes urbano ambientais ecologicamente sustentadas e equilibradas em todas as obras 

públicas; 

7.9 – Implementação do Plano Diretor do Município, com base em premissas ecologicamente sustentadas e 

equilibradas; 

7.10 – Adoção de sistemas permeáveis de calçamento urbano, restringindo o uso de pavimentação asfáltica somente 

aos casos de grandes avenidas; 

7.11 – Promoção de uma grande intervenção de desobstrução das redes de águas pluviais, combatendo e multando 

ligações clandestinas de esgotos, bem como depósitos indiscriminados de materiais e resíduos nas ruas, fonte de 

poluição e obstrução das galerias; 

7.12 – Urbanização ecologicamente equilibrada e sustentada dos bairros Jardim Bela Vista, Ouro Verde, Enseada, 

Terra Firme e adjacências, Enseadas e adjacências, Village Rio das Ostras, Loteamento Gelson Apicelo, Palmital, 

Serramar, Extensão Serramar, Jardim Patrícia, Peroba, Âncora e adjacências, Mariléa Chácara, Porto Seguro, Mar do 

Norte com uso preferencial de calçamento permeável, arborização efetiva e preservação de árvores e 

remanescentes existentes, iluminação pública adequada, drenagem pluvial, recomposição de matas ciliares de 

lagoas e cursos d’água; 

7.13 – Mapeamento de todo o sistema público de iluminação, adotando lâmpadas e equipamentos de iluminação 

eficazes, eficientes e pouco poluidores, substituindo onde houver deficiência e ampliando braços de luz; 
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7.14 – Desenvolvimento de uma política de combate aos terrenos baldios e abandonados, com responsabilização 

dos proprietários, intervenções em caso de ameaça à saúde e segurança pública, impostos progressivos e até mesmo 

desapropriações com destinação ao uso público ou à habitação popular;  

7.15 – Término da execução de todas as obras iniciadas e não concluídas pelo Governo atual/anterior como a Vila 

Olímpica, a Orla da Praia do Centro, ampliações de escolas, etc. 

7.16 – Garantir a implementação da rede coletora de esgoto em todo o município como prioridade de grande 

investimento número 1, a ser executado em quatro anos; 

7.17 – Revisar o convênio da PPP com a Odebrecht e Foz do Brasil, avaliando os custos e resultados até aqui; 

7.18 – Lutar junto ao Governo do Estado e à Cedae pela distribuição de água tratada em todo o município, 

disponibilizando verbas municipais para o desenvolvimento do sistema; 

7.19 – Limitar o gabarito vertical dos prédios e a taxa de ocupação de terrenos, garantindo áreas permeáveis e 

verdes em todas as novas construções, após realização de debate público acerca da questão, combatendo a 

especulação imobiliária e promovendo a integração urbano ambiental; 

7.20 – Equipar e dar maior autonomia à fiscalização de obras e ao setor de engenharia e fiscalização de obras 

públicas e contratos; 

7.21 – Desburocratizar e acelerar os processos de construção sem abrir mão da segurança das edificações e dos 

procedimentos fundamentais de licenciamento ambiental; 

7.22 - Atuação integrada das diversas secretaria de Governo para a questão do desenvolvimento urbano 

ecologicamente sustentado com objetivo de reduzir as desigualdades sociais entre as diferentes áreas urbanas, em 

termos de acesso aos equipamentos e serviços públicos; 

7.23 - Estabelecimento de mecanismos de controle dos processos de produção do ambiente construído, seja no 

setor imobiliário, seja no setor de obras públicas, submetendo os interesses capitalistas às necessidades da classe 

trabalhadora;  

7.24 - Estabelecimento de mecanismos de controle e apropriação dos ganhos resultantes da produção e 

comercialização do ambiente construído, revertendo-se parte para o atendimento das necessidades básicas da 

classe trabalhadora; 

7.25 - Instituição de formas de participação da população organizada em movimentos sociais e sindicatos, no 

processo de elaboração e de decisão sobre os planos, projetos, programas e orçamentos públicos; 

7.26 - Instituição de formas de controle popular sobre os processos de desenvolvimento e de implementação de 

planos e políticas públicas, principalmente o regime de concessão de serviços públicos que em hipótese alguma 

devem ser privatizados; 

7.27 - Instituição de sistemas de informação sobre quaisquer iniciativas públicas ou privadas sobre o urbano, 

tornando ‘transparente’ a gestão do desenvolvimento urbano e permitindo a participação e controle popular de 

forma mais eficaz. 

7.28 - promoção da participação dos movimentos sociais e de entidades de representação da classe trabalhadora na 

elaboração dos planos diretores, para a construção de um projeto que tenha como centro a o atendimento dos 
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interesses populares, superando visões localizadas e setorializadas que marcaram as lutas urbanas, construindo um 

projeto em favor de um projeto político que possibilite a generalização de políticas públicas populares.  

7.29 – Taxação sobre o recolhimento de entulhos e outros inservíveis de grande geradores, como obras de 

empreiteiras, de unidades multifamiliares e fiscalização contundente de descartes clandestinos; 
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8 – Segurança Pública 

8.1 – Controle democrático da Guarda Municipal através de conselhos paritários formados pelo governo, população 

e movimentos sociais; 

8.2 – Cursos de formação humanística e direitos humanos para os guardas municipais oferecerem um tratamento 

digno e respeitoso à população. 

8.3 – A GM não exercerá o papel de polícia ostensiva na repressão direta a crimes, que é atribuição exclusiva do 

Estado, mas poderá trabalhar em cooperação com os órgãos de segurança pública no mapeamento de áreas com 

déficite de policiamento na cidade, sendo olhos auxiliares dos órgãos de segurança; 

8.4 – Incremento da iluminação pública, do combate aos terrenos baldios, do aumento de vias compreendidas pelos 

itinerários do transporte público, com vistas a combater elementos que contribuem para a prática de crimes; 

8.5 – Ampliação do monitoramento eletrônicos por câmeras das principais vias da cidade e próprios públicos; 

8.6 – Gestão junto ao Governo Estadual por melhor estrutura para as Polícias Civil e Militar, sobretudo a primeira, 

pois muitos crimes na cidade ficam sem solução, contribuindo para a sensação de impunidade; 

8.7 – Gestão junto ao Poder Judiciário para a criação de varas especializadas no Fórum de Rio das Ostras, sobretudo 

uma Criminal que dê agilidade aos processos penais; 

8.7 – Criação de um Observatório Social da Violência, com integração de órgãos municipais como Guarda, Trânsito, 

Educação, Assistência Social, Procuradoria Municipal e com a participação de órgãos de outras esferas de Governo, 

instituições da sociedade civil e população, garantindo a divulgação ampla de dados sobre a criminalidade e a 

violência na cidade; 

8.8 – Fomento através de programas e convênio com Poder Judiciário e órgãos do Estado para a reintegração social 

de ex presidiários; 

8.9 – Criação de Projeto de Lei destinando cotas para ex presidiários dentre as empresas prestadoras de serviços da 

Prefeitura; 

8.10 – Combate à todas as formas de opressão contra minorias ou segmentos sociais, bem como atitudes públicas 

negativas, como o machismo, a homofobia, o racismo, o bullyng, a xenofobia, que são base de muitos crimes fúteis; 

8.11 – Criação de um conselho permanente de Políticas sobre Drogas, promovendo um enfoque humanista e não 

repressor sobre a questão, levando para a seara da saúde e da educação pública o combate ao abuso de drogas e 

dependência química; 

8.12 – Acompanhamento pelo Poder Público Municipal do Conselho Comunitário de Segurança Pública; 

8.13 – Garantia de acompanhamento da GM em manifestações públicas com vistas a contribuir com a segurança dos 

manifestantes; 
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9 – Esporte e Lazer 

 O esporte e lazer são atividades fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade saudável e 

harmoniosa. O município desenvolveu ao longo dos últimos anos diversos projetos para diferentes modalidades 

esportivas, contudo falta divulgação desses projetos para o conjunto da população. 

 Tais projetos são executados através de empresas terceirizadas e muitas vezes são descontinuados por falta 

de recursos orçamentários. Terceirizar já se mostrou ser muito mais caro para os cofres públicos que desenvolver 

tais projetos com um corpo de profissionais próprio da Prefeitura. 

 Os esportes radicais que são muito praticados pela juventude de Rio das Ostras não são estimulados, ao 

contrário, muitas vezes são perseguidos pela GM a mando da Administração Pública.  

 A manutenção das quadras e equipamentos esportivos tem deixado a desejar, como é o caso da Praça de 

Skate em São Cristóvão e do Campo de Futebol Society do Nova Cidade. Na mesma situação encontram-se muitas 

praças da cidade. 

 As equipes esportivas que surgem na cidade, muitas vezes não prosperam por falta de fomento. A prática de 

esportes nas escolas municipais é considerado algo acessório e de menor importância. O Programa de Governo do 

PSOL Rio das Ostras propõe na área de Esporte e Lazer: 

9.1 – Manutenção das quadras poliespostivas do município; Construção de quadra poliespostiva nas localidades de 

Mar do Norte e Cantagalo; 

9.2 – Manutenção e ampliação dos atuais programas de esportes do município (vela, artes marciais, natação no 

mar), criação de Escolas de Modalidades Esportivas ainda não contempladas como vôlei, basquete, futsal, natação, 

handball, atletismo, ginástica olímpica; 

9.3 – Fomento a equipes esportivas da cidade; 

9.4 – Democratização do acesso para prática desportiva e contemplação de jogos nos ginásios e estádios municipais; 

9.5 – Instalação, manutenção e incremento de quadras esportivas nas escolas públicas municipais; 

9.6 – Construção de uma nova praça de skate próximo à Concha Acústica – onde há um inútil monumento de 

medição de maré que só serve para acumular lixo – atendendo à demanda da juventude; 

9.7 – Manutenção e Revitalização das praças do município, especialmente as praças do Recanto, da rua Bangú e do 

Village Sol y Mar; construção de novas praças em localidade onde não existem, com arborização, bancos, brinquedos 

e se possível quadras esportivas; 

9.8 – Incremento ao lazer para terceira idade com formulação de programas e projetos; 

9.9 – Criação de academias públicas, geridas diretamente pelo Poder Público, com quadro técnicos próprios e 

equipamentos adequados em todas as regiões do município. Recuperação da academia pública da Orla de Costazul; 

 

9.10 – Criação da Escola de Esportes Radicais; 

9.11 – Realização de Concurso Público para educadores físicos especializados nas mais variadas modalidades para 

que os projetos esportivos sejam elaborados através de quadros próprios e se tornem perenes, uma política pública 

municipal; 
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10 - Criança e adolescente 

“A criança é o nosso futuro”, eis a máxima que se repete há séculos e com a qual não compactuamos. A 
invenção da infância como o período do “vir a ser”, como massa plástica a qual se pode adicionar atributos, ou ainda 
como um problema social quando em “situação irregulares” não dialogam com nosso projeto de cidade. Reconhecer 
a criança e o adolescente como sujeito pleno do presente, de real intervenção e construção do cotidiano é condição 
básica para uma cidade igualitária e onde os sujeitos sejam livres. Somos contra reduzir o espaço da infância à escola 
(que a formata para servir ao sistema), a poucas praças com pouca estrutura, ao espaço doméstico e que não 
tenham de forma ampla acesso a cultura, lazer, aos espaços de construção política (sendo sempre meros 
receptores), que não tenham direito ao usufruto da cidade ou a se expressar livremente. 

Não legitimamos a atuação da Guarda Municipal ao perseguir e intimidar adolescentes pela prática cultural e 
esportiva do skate, por exemplo: diariamente o grupo é tratado como deliquentes, recebendo a alcunha de destruir 
o patrimônio público e induzidos ao uso de espaços distantes e degradados da cidade. Não aceitamos que as praças 
e seus parquinhos, raros territórios da infância na cidade, se degradem diariamente nas periferias e que apenas 
aquelas do centro da cidade recebam alguma manutenção. Não há igualdade de acesso aos equipamentos culturais, 
que estão em sua grande maioria no Centro da cidade, limitando quem terá o direito de usufruir da produção 
cultural da cidade. Não há uma infância ou adolescência com voz se estas não se expressam por si mesmas, se não 
estão no rádio, se não estão produzindo cultura. Defendemos que a criança e o adolescente tenham sua existência 
plena, que se exerçam como sujeitos sociais, opinem, avaliem, deliberem, que tenha espaço para exercer toda a sua 
subjetividade e que não sejam tratados como marginais. Nos raros momento em que espaços políticos são gerados 
para esimular o protagonismo político desse segmento da população, tais espaços são convertidos em palanques 
eleitorais e os participantes convertidos em massa de manobra, como aconteceu recentemente com o Orçamento 
Participativo Jovem, onde um candidato a deputado estadual fez campanha acintosa e convidou escancaradamente 
os jovens a se filiarem ao seu partido, o PMDB, que não por acaso é o mesmo partido do prefeito atual. Nesse 
sentido o Programa de Governo do PSOL Rio das Ostras estabelece como prioridades para a infância e adolescência, 
bem como outras políticas transversais no campo da saúde, educação, cultura e outros já abordados anteriormente: 

10.1 - Elaboração e desenvolvimento de Plano Municipal para a Primeira Infância; Plano Municipal de Infância e 
Adolescência; 

10.2 - Políticas universais de atenção à criança e ao adolescente, que a considere enquanto sujeito social pleno e que 
vá contra a posição da criança como um ‘vir a ser’ ou como problema social (esferas domésticas ou do serviço 
social). 

10.3 - Criação de espaços de controle social destinado à criança e ao adolescente como protagonistas: conferências 
deliberativas de Políticas para a Infância e a Adolescência onde estes apresentem suas avaliações e propostas 
políticas; sítio na internet onde todas as políticas destinadas à infância/adolescência possam ser claramente 
acompanhadas considerando as especificidade de linguagem da faixa etária. 

10.4 - Efetiva participação e controle social das políticas através dos Conselhos Municipais. 

10.5 - Valorização e reconhecimento do papel desenvolvido pelo Conselho Tutelar na defesa dos direitos da criança e 
do adolescente. 

10.6 - Respeito ao protagonismo de crianças e adolescente no processo de discussão das políticas públicas: formação 
de interlocutores para o diálogo entre a criança e adolescente e o poder público. 

10.7 - Multiplicação de espaços culturais públicos para crianças e adolescentes, como a mais espaços para a prática 
de skate. 
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11.7 – Criação de uma subsecretaria de Infância e Adolescência atrelada à Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos para desenvolvimento de políticas públicas e implementação das diretrizes desse programa; 

10.8 – Cooperação com o órgãos policiais e judiciários no combate à exploração do trabalho infantil, do abuso sexual 
e prostituição de crianças e adolescentes; Realização de campanhas informativas e educativas a esse respeito; 

10.9 – Fomento à prática da adoção; 

10.10 – Ampliação do abrigo municipal e garantia de condições dignas de convivência naquele espaço; 

10.11 – Manutenção e recuperação de parques infantis, instalação de novos parques infantis e brinquedotecas em 
todas as praças onde for possível 
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11 – Mulheres: 

Apesar do discurso de igualdade entre os gêneros, as mulheres em nossa sociedade permanecem 
exploradas, subjulgadas e oprimidas. São criadas para ser dóceis, submissas, cuidadoras – seja da casa, da família ou 
mesmo na sua inserção profissional. 

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. A mulher permanece ganhando menos 
quem o homem para exercer as mesmas funções (28% a menos). São as mulheres as primeiras a serem demitidas 
em períodos de recessão. Ao procurar emprego na cidade de Rio das Ostras as mulheres, especialmente as jovens e 
negras, deparam-se com a ausência de alternativas ou com trabalhos completamente precarizados. 

A falta de equipamentos e serviços públicos, como as creches e as escolas em tempo integral aprisiona a 
mulher e torna ainda mais difícil sua subsistência e desenvolvimento. Em Rio das Ostras contamos apenas com 
quatro creches públicas que estão longe de atender a demanda do município. Como garantir trabalhar, estudar, 
como dar autonomia à vida da mulher se não há políticas para atender seus filhos? Como principais organizadoras da 
vida cotidiana, o planejamento da cidade, o acesso aos serviços públicos de qualidade, à água, ao saneamento, à 
iluminação e calçamento das ruas, áreas de lazer, entre outros, tem um impacto diferenciado. Não levar em conta a 
importância das mulheres como principais usuárias dos serviços públicos municipais, é contribuir para a 
invisibilização histórica das mesmas. 

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. No Brasil a cada 15 segundos uma mulher é espancada e a 
cada duas horas uma mulher é assassinada. Somos estupradas nas ruas e recebemos como resposta a culpabilização 
do crime, como se fossemos criminosas ao andar sozinhas ou usar determinados tipos de roupas. Ao invés de 
combater o machismo e a violência simbólica e real difundidas pelos valores historicamente conrtuídos, pelos 
discursos e políticas públicas, pela mídia e pelas religiões, transforma-se a vítima em culpada. 

Em Rio das Ostras não é diferente: a ocorrência de casos de estupros é altíssima, apesar dos índices não 
serem divulgados. Ao serem estupradas, duas estudantes da Universidade Federal Fluminense receberam da polícia 
uma advertência por saírem de casa à noite. A falta de transporte público expõe mulheres a situações de ter que 
utilizar as "lotadas", carros ilegais que fazem o transporte, e correrem constantemente o risco de serem 
sexualmente abusadas. A falta de luz da cidade e os terrenos baldios também promovem situações perigosas, que 
geram estupros e abusos. Diante desta situação calamitosa a resposta da prefeitura tem sido esconder os índices, 
para "mostrar serviço", o que prova que a preocupação real não é com o bem estar e a segurança da população, mas 
sim sua imagem. O único programa da prefeitura voltado para a segurança da mulher, não possui estrutura real, não 
desenvolve campanhas e nem tão pouco trabalha em cima de dados reais. A cidade não tem uma secretaria da 
mulher e nem delegacia especializadas por violência contra a mulher. 

As mulheres constituem a maioria da população brasileira. Essa maioria numérica em termos populacionais e 
eleitorais, não tem a mesma expressão nos espaços de poder, sobretudo no âmbito da política formal. O Brasil 
ocupa a 116º na participação das mulheres no Parlamento (8,6%). No âmbito municipal, e tomando como referência 
a última eleição em 2008, foram eleitas 6.512 mulheres (12,5%) e 45.474 homens (87,5%). Nesta mesma eleição 
foram eleitas: 505 prefeitas (9,08%) e 5.053 homens (91,92%). Ou seja, aumentar a participação de mulheres na 
política e as políticas para mulheres é um dos nossos maiores desafios e o PSOL de Rio das Ostras se lança este 
desafio ao lançar uma candidata mulher à prefeitura e três candidaturas proporcionais e ao ter o Setorial de 
Mulheres construindo estas campanhas. 

O Programa de Governo do PSOL Rio das Ostras propõe as seguintes ações e políticas públicas para as 
mulheres e o combate ao machismo: 
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11.1 - Criação da Subsecretaria Municipal de Política para Mulher (SPM) vinculada à Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos;  

11.2 - Obrigar as empresas prestadoras de serviços da Prefeitura a contratarem em igual proporção homens e 
mulheres; 

11.3 - Promover relações de trabalho não discriminatórias, com equidade salarial e de acesso a cargos de direção; 

11.4 - Criar programas de capacitação de mão de obra feminina; 

11.5 - Extinguir cargos públicos exclusivos para gênero, como auxiliar de creche, que no último IV Concurso Público 
de Rio das Ostras tinha como exigência ser do sexo feminino, pois isso reforça o que é trabalho de mulher e o que é 
trabalho de homem numa lógica machista; 

11.6 - Garantir prioridade para as servidoras com filhos escolherem local e horário de trabalho; 

11.7 - Garantir creche em horário integral, incluindo de noite, para que a mulher possa trabalhar e estudar; 

11.8 - Garantir direitos sociais, à saúde, ao trabalho, à moradia e de liberdade de movimento para as profissionais do 
sexo; 

11.9 - Assegurar que mulheres em situação de violência tenham direito à licença médica; 

11.10 Realizar concurso público para profissionais especializados no atendimento de mulheres em situação de 
violência;  

11.11 - 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;  

11.12 - Capacitar profissionais dos postos de saúde e da Casa da Mulher para atendimento e orientação à mulher 
vítima de violência; 

11.13 - Proteção às vítimas de violência que denunciam, com garantia de habitação, trabalho e renda, para que esta 
tenha condições financeiras de romper com a violência; 

11.14 – Pressão sobre o Governo do Estado para a criação de uma Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em 
Rio das Ostras; 

11.15 - Realizar treinamento com os guardas municipais de forma a não reproduzirem e combaterem a violência 
contra a mulher e a opressão de gênero; 

11.16 - Atender de forma prioritária mulheres em situação de violência em programas de trabalho e renda e 
moradia; 

11.17 - Viabilizar e divulgar serviço telefônico de orientação a mulheres vítimas de violência; 

11.18 - Construção de casas abrigos para as mulheres vítimas de violência doméstica; 

11.19 - Prioridade para mulheres em situação de violência para aquisição de habitação em programas de moradia e 
de emprego; 
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11.20 - Garantir o acesso a unidades de saúde (postos de saúde e hospital) e com oferta de profissionais voltados à 
saúde da mulher (ginecologistas, psicólogos, planejadores familiares, etc); 

11.21 - Desenvolver programas de educação sexual e planejamento familiar para homens e mulheres com garantia 
de acesso permanente a diversos métodos anticoncepcionais (inclusive pílula do dia seguinte) sem burocracia e 
limite de quantidade; 

11.22 - Criação de setor especializado em Saúde da Mulher no Hospital Municipal; 

11.23 - Implantar de forma efetiva o PAISM (Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com o 
desenvolvimento de ações de atenção em todas as etapas da vida da mulher, incluindo questões como saúde mental 
e ocupacional da mulher, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer e planejamento 
familiar e direitos reprodutivos, de forma a superar a concentração da atenção na saúde materno-infantil; 

11.24 - Assegurar a possibilidade da prática da interrupção gestacional nos casos previstos em lei; 

11.25 - Promover a atenção obstétrica e neonatal qualificadas e humanizadas, inclusive a assistência às complicações 
do abortamento em condições inseguras; 

11.26 - Promover a prevenção de DST/AIDS e de câncer cérvico-uterino e de mama na população feminina; 

11.27 - Criar um programa de formação para a saúde da mulher, abordando temas como planejamento familiar, 
gravidez, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e menopausa, saúde da terceira idade, entre outros, 
voltado tanto para as mulheres quanto para os profissionais municipais da saúde; 

11.28 - Reconhecer a identidade de gênero para mulheres transexuais e oferecer a atenção necessária à saúde 
dessas mulheres; 

11.29 - Assegurar tratamento profissional adequado e respeitoso para mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais 
nos serviços municipais de saúde; 

11.30 - Implantar projetos de modelo de atenção à saúde mental das mulheres na perspectiva de gênero no Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPs); 

11.31 - Formar os profissionais da educação para a não reprodução de uma educação sexista nas escolas e para o 
estímulo à diversidade; 

11.32 - Gestão democrática das escolas, de forma a inserir as mulheres mães, alunas e profissionais no processo de 
gestão educacional e participação política; 

11.33 - Combater a reprodução de linguagens e valores sexistas nos materiais escolares e governamentais; 

11.34 - Educação sexual não machista: garantir a oferta de educação sexual não discriminatória nas escolas, que leve 
em consideração diferenças de gênero e orientação sexual; 

11.35 - Realizar campanhas nas escolas contra a discriminação de raça, gênero e orientação sexual; 

11.36 - Descentralizar os serviços públicos nos bairros; 

11.37 - Garantir Iluminação pública em toda a cidade; 

11.38 - Garantir pontos de ônibus iluminados e com segurança; 
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11.39 – Criação de Espaços públicos adaptados para pessoas com crianças (fraldários, espaço para amamentação) 
me repartições, praças e outros; 

11.40 - Combater o turismo sexual; 
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12 – LGBT e direitos dos sexodiversos: 

Não é de hoje que o capitalismo tem se apropriado da homo/lesbo/transfobia para lucrar e é nosso dever 
como militantes do PSOL de defender a diversidade e os direitos da pessoa humana.  

 
Rio das Ostras é mais um cidade que não tem capacidade para atender as demandas da população LGBT, não 

temos um sistema de saúde preparado para atender as necessidades das mulheres lésbicas e bissexuais, que são 
tratadas como mulheres heterossexuais, nem campanhas de prevenção e atenção á saúde para a população LGBT. 
Travestis e transexuais que não conseguem um emprego, por não se encaixarem nos padrões estéticos e 
comportamentais impostos historicamente pela sociedade capitalista e opressora, muitas vezes são relegadas a 
prostituição. A prostituição também é o caminho para muitos jovens homoafetivos que expulsos de casa por pais e 
familiares intolerantes não encontram outro meio para sobreviver.  

 
Nossas escolas ainda não estão preparadas para ensinar sobre diversidade sexual.  Rio das Ostras é um dos 

municípios mais homofóbicos do País e precisa de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida da 

população homoafetiva. Políticas que construam no município, por exemplo, campanhas educacionais sobre a 

diversidade sexual, em escolas de nível fundamental e médio. Combatendo o bulling sofrido por estudantes 

homossexuais e propiciando uma educação inclusiva, vital para o desenvolvimento das habilidades plenas de 

qualquer ser humano, o que em situação de opressão ostensiva não é possível.  

Já no âmbito da segurança pública, o Município, como já citado, compõe um dos Estados onde ocorrem mais 

crimes de ódios contra LGBTTs do País, a conhecida homofobia, por isso, é de importância grande, a formação dos 

policiais (em cooperação com o Governo do Estado), guardas municipais e demais agentes públicos da cidade para 

lidar com os casos de homofobia ocorridos na cidade. Negligência e ridicularização das vítimas de homofobia é um 

dos motivos de muitas dessas não procurarem delegacias, fazendo com quem crimes do tipo passem impunes. Em 

Rio das Ostras, alguns anos atrás um caso de homofobia escancarada na praia de Costazul presenciado por 

professores da UFF contou com a omissão da Guarda Municipal que ainda ridicularizou as vítimas, que foram 

hostilizadas por estar de mão dadas, como qualquer casal, de forma respeitosa, ensejando um grande repúdio social 

que ganhou milhares de assinaturas e colocou em xeque a atuação do Pode Público municipal em casos como esse.   

Outra realidade que pode ser observada em Rio das Ostras é a prostituição de pessoas travestis e 

transexuais, cidadãos estes que encontram um mercado de trabalho formal fechado para eles, como já apontado, 

muito não tiveram acesso à uma educação inclusiva e forma expulsos do seio familiar começando a prostituição 

durante a adolescência. É necessário que o município invista nessa parcela da população, um projeto que procure 

tirar essas pessoas da rua, da exposição à insegurança física e é fundamental que também garanta o acesso dessas 

pessoas a seus direitos básicos.  

Assim o Programa de Governo do PSOL Rio das Ostras pretende para garantir a inclusão lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais e o acesso aos direitos essenciais, bem como ao combate da homofobia: 

 
12.1 - Inclusão no currículo das escolas municipais do debate sobre a diversidade existente quanto a orientação 
sexual e necessidade de se respeitar a diversidade sexual. 
 
12.2 - Criação do Centro de Referência da Cidadania LGBT, bem como de uma subsecretaria de Direitos dos 
Sexodiversos e Combate à Homofobia no âmbito da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; Que garanta 
acesso a saúde e a segurança desta população no Município, que sirva como referência de apoio as vítimas de 
intolerância, assédio, crimes de ódio, ou qualquer outra forma de opressão por sexo, orientação sexual ou 
identidade de gênero. Que seja função do Centro trabalhar com campanhas na cidade que vise à promoção da 
dignidade da pessoa LGBT, que o Centro assista aos travestis e transexuais em seu acesso aos direitos básicos com o 
reconhecimento de suas identidades de gênero, no que for de âmbito municipal. Que o Centro possa assistir à 
juventude, e promova grupos de discussão, tanto de jovens, quanto de pais.  
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12.3 – Capacitar os profissionais da saúde, educação, assistência social, guarda municipal, dentre outros para 
atendimento adequado e respeitoso da população LGBT; 
 
12.4 - Promover a prevenção de DST's/AIDS para população LGBT; 
 
12.5 – Criar um Programa de Saúde para a população LGBT; 
 
12.6 - Cancelar contratos com emrpesas prestadoras de serviços que demitam funcionários por motivos 
homofóbicos; 
 
12.7 – Estimular a contratação de LGBT’s em empresas contratadas do Poder Público municipal; 
 
12.8 – Oferecer segurança para a população LGBT que se prostitui. 
 
12.9 – Aceitar o uso do nome social de travestis e transexuais servidores públicos e exigir que empresas que prestem 
serviço a prefeitura que façam o mesmo; 
 
12.10 – Asseguras que servidores LGBT's em situação de violência tenham direito a licença médica; 
 
12.13 – Realizar treinamento com os guardas municipais e policiais (em cooperação com o Estado) de forma a não 
reproduzirem a homofobia e combaterem a violência contra os LGBT's; 
 
12.14 – Viabilizar e divulgar serviço telefônico de orientação a LGBT's vítimas de violência; 
 
12.15 – Oferecer operação de mudança de sexo as transexuais na rede pública de saúde (SUS) ou no mínimo o 
acesso aos hospitais públicos especializados fora do município, com transporte, alimentação e assistência; 
 
12.16 – Realizar campanhas de combate a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. 
 
12.17 – Inserir a população LGBT, principalmente os jovens LGBT's, no mercado de trabalho. 
 
12.18 – Implementação do dia 28 de junho (Dia do orgulho LGBT) como feriado municipal. 
 

12.19 – Estabelecer Programa de apoio a pessoas travestis e transexuais que por qualquer motivo foram levadas a 

prostituição; 
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13 - Meio Ambiente, Ecossocialismo e Meios de Produção da Natureza 

 Os últimos oito anos foram trágicos para a preservação ambiental do município. O período foi marcado por 

uma gestão autoritária que só fez esvaziar a capacidade e condições de trabalho da SEMAP. Marcado pela 

perseguição aos servidores concursados e pelo loteamento de cargos por pessoas sem a menor capacidade técnica, 

muitos completamente alheio à realidade do município, boa parte da equipe profissional foi desestruturada. 

  Durante o período não se criou um metro quadrado de área protegida, a não ser a ZEIMA em Enseada das 

Gaivotas que já era uma previsão antiga nos debates do Plano Diretor municipal. Nesse período foi implementado o 

licenciamento ambiental municipal, em convênio com o INEA, órgão ambiental estadual, mas isso não significou uma 

maior regulação e controle sobre empresas potencialmente poluidoras e sim a criação de um mercado de licenças 

ambientais que foram adiantadas ou atrasadas conforme o interesse pessoal do secretário de Meio Ambiente. A 

fiscalização do município não foi qualificada para monitorar os impactos ambientais gerados por essas empresas e 

tanto ela quanto o corpo técnico foram reduzidos a meros emitidores de papéis. A medida compensatória se tornou 

moeda de troca para se permitir quase tudo. O corte de árvores na área urbana, bem como remoção de vegetação 

nativa foram banalizados na medida em que basta ao interessado na supressão doar algumas mudas ou alguns 

metros quadrados de grama sobre os quais não há o menor controle social de onserão plantados. 

 A fiscalização nos últimos oito anos foi constantemente assediada moralmente, bem como o corpo técnico, 

com boicote de suas atribuições e sobretudo de suas condições de trabalho. Constantes trocas de chefia, mudanças 

de procedimentos que não levaram a lugar algum no que se refer a um controle e monitoramento ambiental 

qualificados. 

 O município instalou 4 Unidades de Conservação da Natureza: APA da Lagoa de Iriri, ARIE de Itapebussus, 

Monumento Natural dos Costões Rochosos e Parque Natural Municipal dos Pássaros. Contudo, os planos de manejo 

criados não foram implementados a contento. Não há uma preservação e controle permanente sobre as três 

primeiras citadas, prova disso são constantes queimadas, supressões de vegetação, pichação dos costões, entre 

outros crimes contra a natureza.  

 A qualidade dos serviços de coleta de lixo, capina, roçada, recolhimento de inservíveis caiu muito, pois os 

setores foram entregues a pessoas sem qualidade técnica e se tronaram espaços de troca de favores. O serviço 

prestado por empresas terceirizadas deixam muito a desejar, a Prefeitura paga por uma determinada quantidade de 

trabalhadores na rua que não existe e por uma quantidade de serviço executado além do que realmente foi feito. 

Por que será? A coleta do lixo que era diária em praticamente todo o município passoua  ser feita apenas três vezes 

por semana. O sistema de coleta de resíduos especiais que é por meio de agendamentos muitas vezes é furado para 

se atender com prioridade “pedidos políticos”, ficando resíduos para trás. Coleta-se de grande geradores como de 

pequenos geradores, sem cobrar nada dos primeiros, impactando assim o orçamento municipal e afetando a 

qualidade do serviço. Tais práticas levaram à situação de praticamente todos os terrenos baldios tornarem-se lixões 

a céu aberto. Soma-se a isso uma fiscalização propositalmente esvaziada, desetimulada e sem grande condições de 

trabalho. O aterro sanitário já se encontra em alto estágio de saturação e nesse tempo todo não se pensou em uma 

solução como a implementação da coleta seletiva e da reciclagem do lixo. Permanece a tosca e cara ideia de enterrar 

lixo no chão. 

 A cidade possui inúmeras praias e lagoas, além de rios, que são considerados maravilhas naturais e são 

vendidos como atrataivos nos pacotes turísticos, entretanto o município não desenvolve um monitoramento da 

qualidade dessas águas. Somente o INEA faz um levantamento mensal mas apenas das águas das praias. Como a 

cidade tem ligações clandestinas de esgoto em redes pluviais em todos os bairros, boa parte desses efluentes vai 

parar nas praias e lagoas que são justamente o principal atrativo turístico. Não há uma política de combate às 
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ligações clandestinas de esgotos. Não há disposição ou vontade dos órgãos municipais em enfrentar e solucionar 

esse problema. 

 Não há pesquisa científica desenvolvida pelo corpo técnico da SEMAP, por falta de estrutura e interesse da 

gestão. Todas essas falhas vão de encontro ao Código Municipal de Meio Ambiente, que diga-se, uma demanda da 

sociedade civil que demorou mais de dez anos para sair, mas que parece ter sido a toque de caixa tamanhas as 

incngruências e erros no diploma legal, sendo já necessária uma revisão e adequação de boa parte de seus 

dispositivos.  

 O município não implemetou corredores ecológicos, não investiu na despoluição do rio das Ostras, não tem 

nenhuma política para preservação de Reservas Legais em propriedades rurais e muito menos para a implantação de 

sistemas agrícola ecológicos e florestais. Na agricultura aliás, privilegia-se a monocultura que além de ser ruim para o 

solo e para a biodiversidade ainda é pouco rentável para os produtores visto que os lotes agrícolas do município são 

de pequeno porte, em média 10 hectares, logo tanto a produção quanto a produtividade são baixas e as 

propagandas de recordes de produção são farsas escancaradas de uma gestão que não teve um pingo de vergonha 

em ser omissa e pouco efetiva. Não se combate o uso de agrotóxicos. A educação ambiental ainda é muito incipiente 

e muito focada no plano do comportamento individual, não tendo nenhuma postura crítica quanto o modelo de 

desenvolvimento proposto pelos Governo burgueses, à serviço do Capital. 

 Na pesca também a atuação do município é pífia. Houve a construção de um entreposto de pesca que até 

hoje não foi entregue aso pescadores. É um elefante branco às margens do rio das Ostras. Outras políticas de pesca 

nã forma desenvolvidas, ao contrário a Porefeitura preferiu dar um cala boca na Colônia de Pescadores concedendo 

um cargo de assessoramento para o presidente da Colônia, que dentro dessa estrutura pública viciada, pouco ou 

nada consegue fazer.  

 Não há nenhuma medida de combate à poluição atmosférica e visual na cidade. 

 Os Conselhos de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Pesca não são deliberativos e suas decisões são 

contantemente ignoradas pelo Poder Público municipal.  

 Esse é só um pequeno retrato do caos ambiental do município, um caos proposital para facilitar a vida de 

empresários e grandes construtores, dos especuladores imobiliários e daqueles que lucram com o mercado de 

licenças ambientais. Para combater todos esse problemas na gestão socioambiental do município o Programa do 

PSOL Rio da Ostras propõe: 

13.1 – Implementação da Coleta Seletiva de Lixo em todo o município; 

13.2 – Criação de uma Cooperativa Municipal ou Empresa Pública de Catadores e Separadores de Resíduos, 

garantindo condições dignas de trabalho, saúde e previdência para essa categoria; 

13.3 – Criação do Parque Municipal da Restinga da Enseada, ou outra UC de Preservação Integral, na SubZona 

Ambiental 5 da Zona de Especial Interesse Ambiental 1 (região de Enseada das Gaivotas) com desapropriação dos 

lotesque são propriedade privada; 

13.4 – Criação da Estação Ecológica, Parque Municipal, ou outra UC de Preservação Integral, na área preservada e 

passível de recuperação ambiental do Manguezal, bem como da APA Rio das Ostras para servir como instrumento de 

gestão urbano ambiental e recuperação da qualidade ambiental da subBacia do Rio das Ostras; 

13.5 – Programa Permanente de Monitoramento e Despoluição do Rio das Ostras, com programa específico de 

Educação Ambiental, mas também de fiscalização; 
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13.6 – Desapropriação das Matas do Rancho Sagitário e da propriedade da Sonda para a criação de Parque Municipal 

das Matas de Cantagalo, na zona Rural, bem como das Serras do Pote, da Careta e demais formações montanhosas 

da zona rural do município, a criação de uma APA da Zona Rural para proteger as nascentes, cursos d’água, 

remanescentes florestais de Mata Atlântica e formações geológicas; 

13.7 – Transformar o Núcleo de Educação Ambiental em uma estrutura oficial dentro da Administração Direta, com 

autonomia, equipe técnica e orçamento próprio, ligado à Secretaria de Educação, mas com grande transversalidade 

dentro das pastas de Governo, especialmente Meio Ambiente, Cultura, Saúde e Urbanismo; 

13.8 – Revisão do Código Municipal de Meio Ambiente, com participação social através do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, corrigindo falhas, nós burocráticos, aumentando a transparência e efetividade dos procedimentos, 

rediscutindo punições e valores de multas; 

13.9 – Criação de um Núcleo de Pesquisas Científicas e Socioambientais no âmbito da SEMAP; 

13.10 – Criação de um programa permanente de arborização urbana, com árvores nativas adequadas e frutíferas, 

com o acompanhamento e participação da população; 

13.11 – Criação de Postos Permanentes de Fiscalização nas Unidades de Conservação do Município; 

13.12 – Combate transversal, envolvendo o Meio Ambiente, a Saúde e Saneamento, das ligações clandestinas de 

esgoto em redes pluviais, cursos d’água e nas vias da cidade; 

13.13 – Estabelecer o monitoramentanto quinzenal da qualidade das águas das praias, lagoas, cursos d’água, de suas 

areias e leitos com divulgação no local das informações da qualidade da água por meio de sinalização com 

informações técnicas e leigas; 

13.14 – Criação do Centro de Combate às Zoonoses com estrutura técnica e funcional adequada, retomando o 

Programa de Saúde e Bem Estar Animal com o controle da população de caninos, felinos, equinos, bovinos e suínos, 

monitoramento sanitário, castração e veterinário popular; 

13.15 – Criação do Programa Municipal de Adoção de Animais; 

13.16 – Implementação de Hortas Orgânicas nas escolas municipais, incluindo a produção orgânica caseira e o 

aproveitamento integral dos alimentos nos currículos escolares; 

13.17 – Implementação de Feira Diária de Produtos Orgânicos itinerante, para produtores locais, percorrendo 

deferentes localidades da cidade; 

13.18 – Adoção de linhas municipais de de fomento à produção agrícola diversificada, hortas orgânicas e 

agroecologia e sistemas agroflorestais, combatendo a prática do minifúndio; 

13.19 – Combate ao uso do agrotóxico nas lavouras do município, com incentivo à adoção de técnicas ecológicas de 

combate à pragas e doenças; 

13.20 – Abertura Imediata do Entreposto de Pesca para uso dos pescadores; auditoria pública para apurar os 

impedimentos e responsabilidades pela sua não implementação após todos esse anos contruído; 

13.21 – Criação do Mercado Municipal de Peixe e Frutos do Mar; 
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13.22 – Monitoramento e fiscalização permanente da pesca e atividades do Mar, com a GM e Fiscalização 

Ambiental, em convênio e cooperação com o IBAMA, Marinha e Colônia de Pescadores, combatendo práticas lesivas 

ao ambiente e aos estoques pesqueiros; 

13.23 – Transformação do Conselho de Meio Ambiente em conselho deliberativo, com participação de 50% de 

membros da sociedade civil, 30% de instituições técnicas e 20% Poder Público municipal, estadual e federal; 

13.24 – Criação do Fórum Permanente da Agenda 21 com estrutura de funcionamento; 

13.25 – A Educação Ambiental deverá compor os currículos escolares de forma transversal e interdisciplinar; 

13.26 – Criação de um sistema de controle de auto de Fiscalização Municipal, com obrigatoriedade do lançamento 

em sistema de intranet, desenvolvido para esse fim, com acesso aos vereadores municipais e membros dos 

conselhos municipais; 

13.27 – Programa de Fomento à Agricultura Familiar; 

13.28 – Implementação de Trilhas Interpretativas na APA da Lagoa de Iriri e na ARIE de Itapebussus, bem como em 

UC’s criadas futuramente; 

13.29 – Introduzir o debate Ecossocialista nas políticas públicas municipais; 

13.30 – Capacitar permanentemente o corpo técnico e de fiscalização da SEMAP para o licenciamento municipal, o 

controle e o monitoramento das atividades potencialmente poluidoras; 

13.31 – Estabelecer monitoramento permanente das atividades potencialmente poluidoras licenciadas pelo 

município ou não; 

13.32 – Promover o combate às queimadas de qualquer natureza seja na área urbana ou rural; 

13.33 – Criar o Conselho Popular de Unidades de Conservação; 
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14 - Trabalho e Renda 

O trabalho assalariado na sociedade capitalista é o meio pelo qual os trabalhadores são explorados e sua 

principal forma de opressão. Não é o capital que gera o trabalho, mas o contrário. O trabalho coletivo é que gera o 

capital, que é apropriado individualmente, na forma da mais valia, do lucro. O PSOL enquanto partido socialista e 

revolucionário busca superar o trabalho assalariado e isso passa pela coletivização dos meios de produção. 

Entretanto sabemos que não é em um Governo municipal que vamos conseguir atingir isso. Cabe a um Governo 

municipal, entretanto fomentar formas de trabalho e geração de renda que não configurem na exploração do 

trabalhador. Estimular a economia criativa e solidária. Estimular cooperativas, onde não há patrões, onde todos são 

donos do seu próprio trabalho. 

Rio das Ostras não vive uma crise estrutural de desemprego, a exemplo de grandes regiões metropolitanas 

do país. Como uma economia capitalista em franco desenvolvimento, impulsionada pela indústria do petróleo e pelo 

setor de serviços há grande oferta de trabalho assalariado. Entretanto as melhores vagas de trabalho são 

preenchidas por pessoas que de fora da cidade. Pois o ensino público de qualidade e a qualificação profissional para 

as camadas mais baixas da sociedade ainda são muito incipientes. 

Uma política de geração de trabalho e renda especializados passa necessariamente pelo investimento 

massivo em uma educação de qualidade, mas também políticas públicas na agricultura familiar, nas pesca artesanal, 

entre outros, como já abordamos anteriormente. 

Algumas medidas específicas podem ser propostas no campo do trabalho de modo a conscientizar o 

trabalhador de seus direitos, de organizá-los pela construção de uma sociedade socialista onde não há a exploração 

do trabalho e apropriação privada dos lucros coletivamente produzidos e estabelecer algumas medidas alternativas 

de cunho transitório. Investir em políticas públicas de trabalho e geração de renda também garantem uma cidade 

com menos desigualdade social e logo menos criminalidade e violência. 

Dessa forma o programa de Governo do PSOL Rio das Ostras propõe: 

14.1 – Criação de um Fórum Permanente de Combate à Mais Valia para conscientizar o trabalhador acerca da 

exploração do trabalho assalariado e da produção de mais valia, buscando parceria com sindicatos e com a UFF; 

14.2 – Criação de uma Incubadora de Cooperativas que valorizem o trabalho e a divisão igualitária das riquezas 

coletivamente produzidas; 

14.3 – Fim da perseguição ao comércio ambulante: simplificação dos procedimentos de licenciamento, fim da 

limitação de emissão de licenças, reservando a todos que não possuem um meio formal de obtenção de renda ou 

cujo trabalho seja de baixa remuneração tendo dificuldades de garantir a subsistência familiar; 

14.4 – Incentivo ao artesanato e comércio popular, ampliação do número de barracas nas feirinhas municipais e 

gestão democrática e participativa desse espaço; 

14.5 – Manutenção de um banco atualizado de empregos em parceria com a Secretaria Estadual de Trabalho e 

Renda; 

14.6 – Criação da subsecretaria de Trabalho e Renda, vinculada à secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 

para a formulação e implementação das políticas públicas em trabalho e renda, sob uma perspectiva da superação 

da exploração do trabalho; 
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14.7 – Incremento da fiscalização da saúde do trabalhador e um programa de saúde específico, bem como 

campanhas educativas junto às empresas; 

14.8 – Criação de um programa de estágios remunerados no serviço público, com transparência, supervisão de 

estágio e sem o estagiário substituir o servidor concursado como acontece atualmente; 

14.9 – Cassação do alvará de empresas que submetam os trabalhadores à condições desumanas e de elevada 

exploração, com a estatização dessas empresas e entrega da gestão ao conjunto dos trabalhadores organizados; 

14.10 – Criação de um Conselho popular municipal de Trabalho e Renda; 

14.11 – Incremento dos cursos de qualificação profissional, gestão para a instalação de escolas técnicas e 

tecnológicas e novos cursos universitários públicos, como já abordado anteriormente; 

14.12 – Controle social sobre os lucros das empresas prestadoras de serviços da Prefeitura, devendo ser revertido 

boa parte para a remuneração dos trabalhadores, sob pena de cancelamento dos contratos; 

14.13 – Substituição de todas as terceirizações e contratos possíveis por servidores concursados; 

14.14 – Cursos preparatórios populares permanentes para Concursos Públicos voltados para os habitantes do 

município; 

14.15 – Implementação de estímulos à Economia Solidária no município; 

14.16 – Implementação de incentivos fiscais para empresas que não pratiquem a acumulação da mais valia, ou seja, 

que socializem os lucros com todos os trabalhadores, responsáveis pela produção desses lucros; 
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  15 – Comunicação Social: 

 A comunicação, assim, como a educação, a saúde, a cultura, entre outros é um direito de todo cidadão. A 

liberdade de expressão e de acesso à informações qualificadas sobre assunto de interesse público são direitos 

sacralizados na Constituição Federal. 

 No Brasil, temos a concentração dos meios de produção de comunicação nas mãos de menos de 10 

conglomerados ou mesmo família, controlando toda a grande comunicação veiculada nos jornais, revistas, TV, rádios 

e internet. Esse conglomerado atua como um grupo com interesses próprios que produzem e divulgam informações 

de modo manipulado, superficial, parcial, direcionado e mesmo muitas vezes fraudulento e enganoso. Tais meio de 

produção estão diretamente atrelados aos interesses capitalistas de grande grupos empresariais de setores 

tradicionais da economia como a indústria e o setor financeiro. 

 Em Rio das Ostras não é muito diferente. Os jornais e rádios estão atrelados aos políticos da direita, dividem-

se entre os verdes e laranjas. Um dia um determinado veículo está na oposição, mas então passa a receber verbas 

públicas e passa a falar bem do Governo e reproduzir os releases especialmente preparados pela Secretaria de 

Comunicação Social, que passam a falsa imagem de uma cidade perfeita, de uma Administração Pública popular e 

eficiente, o que está bem distante da realidade. É comum o surgimento de jornalecos em períodos eleitorais para 

falar bem deste ou daquele grupo político, sempre vinculados a empresários e pessoas que se favorecem 

privadamente com este ou aquele Governo. Essas práticas precisam acabar, pelo bem da coletividade e da 

construção de uma cidade sem opressões. 

Para acabar com esse sistema viciado a Secretaria de Comunicação tem que atuar como um órgão de 

produção de informações verdadeiras junto à população e aos órgão de Governo, captando críticas, problemas e 

possíveis soluções, que auxiliem o Governo no aprimoramento das políticas e ações públicas, e não somente como 

um órgão de produção de fábulas maravilhosas e propagandismo das ações de Governo. A SECOM deve atuar 

também como informadora dos serviços prestados pela Prefeitura.  

A verba para publicidade tem que ser destinada através de licitação, para acabar com a prática de 

favorecimento deste ou daquele grupo de comunicação ligados a políticos do Governo. Tem que ser garantido a 

liberdade de expressão desse veículo, inclusive para criticar o Governo, mesmo recebendo verbas públicas de 

publicidade. 

O município por sua vez deve propor políticas públicas que promovam a democratização da comunicação, a 

criação de rádios e TV’s comunitárias, de difusão de novas mídias como o audiovisual digital e a internet. Essa 

democratização inclui dotar a classe trabalhadora dos conhecimentos necessários e dos meios para produzir a 

própria informação, por todos os meios existentes. Deve também combater a disseminação de material negativo, 

violento e discriminatório, combatendo toda forma de preconceito e opressões no meios de comunicação. 

No campo da comunicação com vistas à sua democratização o Programa de Governo do PSOL Rio das Ostras 

propõe: 

15.1 – Tornar a SECOM um órgão de captação de informações, produzindo matérias e artigos também sobre os 

problemas da cidade, levantando soluções e sugestões populares, atuando também junto às secretaria de Governo 

de modo a contribuir para um Governo transparente e democrático e auxiliando o Prefeito na obtenção de soluções; 

15.2 – Incentivar a criação de rádios e TV’s comunitárias; 

15.3 – Criar oficinas de comunicação: internet, rádio e TV no âmbito das escolas municipais; 
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15.4 – Toda verba de publicidade deverá ser distribuída para veículos locais e regionais de comunicação somente 

através de licitação, sendo garantida a liberdade de expressão do veículo contemplado com verbas municipais; 

15.5 – Criação de um Conselho popular municipal de Comunicação Social para acompanhar a divulgação e a 

democratização da comunicação, bem como propor e acompanhar a execução de políticas públicas nessa área, além 

de fiscalizar a destinação de recursos públicos na área de comunicação social; 

15.6 – Criação de um programa de fomento municipal à universalização da internet de banda larga; 

15.7 – Criação de uma TV Pública do Poder Executivo Municipal, e incentivo para que a Câmara de Vereadores faça o 

mesmo, com conselhos gestores populares; 

15.8 – Proposição de medidas que combatam o machismo, a homofobia, o racismo, o sexismo, a xenofobia em 

programas de TV e de rádio, bem como na mídia escrita local; 

15.9 – Estimular a criação de cursos técnicos, tecnológicos e bacharelados em comunicação social, audiovisual, rádio 

e TV, estudos de mídia, no município; 
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16 – Assistência Social: 

16.1 – Reformulação da estrutura da Secretaria de Bem Estar Social (SEMBES), transformando-a em Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos, voltada para a promoção dos direitos do trabalhador e da pessoa humana, 

para o combate à todas as formas de opressão e assistência de segmentos perseguidos socialmente, em especial 

lgbt’s, mulheres, pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos, negros, entre outros, e à assistência de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social; 

16.2 – Ampliação e incremento das verbas e das equipes técnicas dos CRAS e CREAS; 

16.3 – Ampliação e incremento da distribuição de cestas básicas, remédios, cadeiras de rodas e outros insumos 

necessários e emergenciais para pessoas em vulnerabilidade social; 

16.4 – Nomeação de um quadro técnico, assistente social, no comando da pasta, combatendo a prática do “primeiro 

damismo”. Essa secretaria é uma das mais importantes e vitais para a classe trabalhadora e não pode ter uma gestão 

caseira e clientelista. Combate ao clientelismo: assistência social é direito e não favor, muito menos caridade! 

16.5 – Garantia de atuação conjunta e transversal junto a outras Secretarias de Governo como Meio Ambiente, 

Educação, Saúde, Cultura, Esporte, entre outras, garantindo a efetividade de políticas públicas de assistência, 

inclusão social e combate às opressões; 

16.6 – Cadastramento das famílias em situação de pobreza extrema e vulnerabilidade social, com controle técnico e 

social através do Conselho Municipal de Assistência Social; 

16.7 – Realização de parceria com a UFF e outras instituições de ensino públicas para a qualificação e 

aprimoramento dos profissionais da Assistência Social; 

16.8 – Qualificação dos servidores da Secretaria, bem como de toda a Prefeitura no atendimento respeitoso às 

pessoas em sua diversidade de gênero de orientação sexual, étnico racial, etc, e na garantia do cumprimento dos 

direitos humanos e constitucionais básicos; 

16.9 – Atuação na concessão de alugueis sociais e outras medidas emergenciais para pessoas em bulnerabilidade 

social; 

16.10 – Atuação na consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município; 

16.11 – Controle social e acompanhamento das atividades de entidades filantrópicas e assistenciais privadas que 

recebem recursos públicos no município; 

16.12 – Capacitação permanente dos conselheiros populares municipais; 

16.13 – Exercer o combate ao trabalho escravo e degradante em parceria com órgãos estaduais e federais; 

16.14 – Implementar Plano de Carreiras específicos para os profissionais do SUAS; 

16.15 – Incremento de abrigos municipais para população em situação de rua, mulheres vítimas de violência, 

crianças e adolescentes em situação irregular, população lgbt vítima de homofobia, entre outros; 

16.16 – Atuar junto a outros órgãos na erradicação da pobreza extrema; 
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Contatos: 

 

PSOL Rio das Ostras 

Comissão provisória: 

Presidente Carlos Elias Andrade 

22 9932-0835 

c.elias.andrade@bol.com.br 

Tesoureiro Bruno Pires de Oliveira Mattos 

22 92072441 / 22 98925040 

brunopmattos@gmail.com 

Núcleo PSOL Serramar 

psolserramar.rj@gmail.com 

Facebook: PSOL Serramar 
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