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7 mulheres, 7 inteligências
eleições 2020

INTRODUÇÃO
As PROPOSTAS COLETIVAS reúnem os principais desejos e aspirações das 7 co-candidatas para
a construção de uma cidade mais justa, democrática e sustentável, representando uma carta de
intenções para a atuação na Câmara dos Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro.
Para o alcance desse objetivo, orientaremos nossa atuação política pelos seguintes valores:
(i) o reconhecimento e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, (ii) a separação
entre atuação pública e religião, (iii) a igualdade racial e a igualdade de gênero;
(iv) o embasamento científico e valorização dos saberes locais, (v) a transparência na atuação
pública e a participação popular (vi) a proteção do meio ambiente e (vii) a valorização da
cultura.
Para tanto, valorizaremos e utilizaremos, sempre que possível, os dados e os indicadores
já existentes e produzidos pelos órgãos públicos municipais.
Estruturamos as propostas de acordo com 5 grandes eixos:
1) antirracismo;
2) cultura;
3) educação;
4) mulheres;
5) sustentabilidades.
Além disso, buscamos relacionar cada proposição aos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável como uma tentativa de municipalizar essa ferramenta construída
internacionalmente, os quais estarão sempre indicados ao final de cada página por meio de
seu símbolo que direcionará para o link da página oficial da ONU. Todas as propostas estão
relacionadas ainda às diversas cartas-compromisso que assumimos como co-candidatas
ao cargo de vereadoras da cidade do Rio de Janeiro.

VOTE INTELIGENTE.
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CARTAS COMPROMISSO
• Articulação Nacional de Agroecologia;
• Carta da Terra;
• Candidate-se;
• Programa Cidades Sustentáveis;
• Carta Aberta da Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro;
• Elo Animal;
• Floresta do Camboatá;
• Meu voto será feminista;
• Mulheres do Brasil;
• Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas;
• Fórum Estadual de Aprendizagem Profissional de Adolescentes e Jovens.

1. ANTIRRASCISMO
Na nossa sociedade o racismo não se trata
apenas de ato discriminatório ou de caráter
individual e/ou de preconceito. Trata-se de
um processo histórico que criou e ainda cria
condições de privilégios para a população
branca. Privilégios esses que se reproduzem em
âmbitos como política, economia, bem como nas
relações do cotidiano. Por isso, muitos de nós,
já ouvimos falar em racismo estrutural, o que
significa dizer que o racismo está na estrutura
da nossa sociedade, das nossas relações
sociais, gerando e perpetuando a desigualdade.
Portanto, é um sistema que nega direitos à
população negra. É a falta de uma reflexão social
acerca do racismo que faz com que esse sistema
de desigualdade se perpetue. Por isso, a pauta
antirracista é tão importante e não deve ser vista
como um ativismo somente das pessoas pretas.
Queremos superar as diversas formas de manifestação do
racismo em nossa sociedade e acreditamos na educação
antirracista como uma das possibilidades para este fim.
Descolonizar o olhar é uma premissa para o nosso
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▪ Pretos e pardos representam 78% dos mortos em
ações policiais na cidade do RJ em 2019.
Fonte: Instituto de Segurança Pública

entendimento como país, porque a reparação é
urgente, porque é necessário oferecer às pessoas
outras perspectivas e visões de mundo que não
apenas a fundamentada pelos interesses e crimes dos
colonizadores (primeiro) e das elites dominantes (depois).
Trata-se de traçarmos um caminho de educação
e de conscientização geral, somado às políticas
afirmativas e de reparação, para chegarmos a
uma sociedade justa e alcançarmos de fato uma
democracia racial. O racismo é incompatível com a
democracia, por isso a construção de uma sociedade
antirracista precisa ser perseguida em todas as
instâncias sociais e institucionais.
É urgente o fortalecimento de ações contra o
racismo, assim como ao sexismo imposto às
mulheres negras.

VOTE INTELIGENTE. VOTE COLETIVAS 18777.

1.1. Combater o racismo
estrutural por meio,
principalmente, de uma
educação antirracista
- Fiscalizar a implementação e difundir a
existência da Lei nº. 10.639/03 , que estabelece
a obrigatoriedade de inclusão da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo
escolar, reforçando a sua importância e a
necessidade de práticas educativas que incluam a
representatividade e o protagonismo negro;
- Identificar as escolas e os currículos que estão em
consonância com a Lei nº. 10.639/03 com o objetivo
de dar publicidade às suas práticas como exemplo/
modelo para as demais instituições escolares;
- Fiscalizar a implementação e difundir a existência
da Lei nº.11.465/2008, que incluiu no currículo oficial
da rede de ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”;
- Apoiar a formulação da pedagogia
em torno da Lei nº. 10.639/03
por meio do estímulo à
difusão de acervos culturais,
promoção de discussões e
práticas escolares e artísticas
e capacitação de professores;

- Interceder pela melhoria da infraestrutura pública
e ampliação de equipamentos culturais, bem como
áreas de lazer e áreas verdes em regiões da cidade
ocupadas majoritariamente pela população negra.

▪ Mulheres negras estão 50% mais suscetíveis ao
desemprego do que outros grupos.
(de acordo com pesquisa do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, o Ipea, divulgada em 2018);

▪ Mulheres negras sofreram 73% dos casos de
violência sexual no Brasil.
(dados da Rede de Observatórios da Segurança, de 2020);

▪ Foram registrados 4.936 assassinatos de mulheres
em 2017, sendo que 66% das vítimas é negra.
(de acordo com o Atlas da Violência de 2019).

- Promover ações de
conscientização antirracista
entre a branquitude nos órgãos
públicos municipais;
- Lutar por políticas afirmativas
para a promoção da igualdade
de acesso a bens, serviços
e oportunidades pela
população negra;
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1.2. Interceder pela ampliação de
oportunidades para a mulher
negra no mercado de trabalho

nifestações culturais e criativas nas suas mais diversas
formas (teatro, música, literatura, cinema, esporte,
etc), que compõem a paisagem cultural da cidade.

- Incentivar a criação de um programa de adesão às
políticas afirmativas no setor privado em especial que
promovam a reserva de vagas para mulheres negras;
- Interceder pelo respeito aos corpos, cabelos e
manifestações culturais das mulheres negras em
seus ambientes de trabalho, seja em âmbito público
ou privado;
- Fiscalizar e acompanhar as denúncias racistas
e machistas recebidas pelos órgãos públicos
e ocorridas nos limites do município para que
as mulheres negras recebam apoio jurídico e
psicológico e tenham seus processos encaminhados
da melhor forma.
As práticas culturais e criativas geram 2,64% do
PIB brasileiro e mais de um milhão de empregos
formais diretos, segundo estudo da Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, a partir de
dados do IBGE.
Segundo estes dados há no setor cerca de 250 mil
empresas e instituições

2. CULTURA
A cultura é fruto da criação humana e, como tal, ela
é viva. Engloba o conhecimento, as crenças, as artes,
os costumes e os hábitos de todos os cidadãos de
um determinado local. Soma-se a tudo isso ainda as
belezas naturais e as construções arquitetônicas.
Nesse sentido, consideram-se aqui as práticas e ma-
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Foi esta última que levou a cidade do Rio de Janeiro a
ser considerada Patrimônio Cultural da Humanidade,
por meio do reconhecimento de suas belezas naturais
e diversidade cultural, tendo sido a primeira área
urbana do mundo a receber esse título.
A inserção da cidade nessa categoria de paisagem
cultural firmada pela UNESCO reforça a importância
de proteção desse patrimônio cultural carioca,
marcado pela interação constante entre seus
aspectos culturais e naturais, homem e natureza.
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O direito à cultura é previsto constitucionalmente,
ou seja, é um dever do Estado e envolve o direito
à criação, a utilização e difusão de bens culturais
que devem ser garantidos pelo Estado de forma
democrática.
Além do valor simbólico da cultura, há também
o valor econômico. Estes dados já apontam o
valor que o ramo possui dentro da economia
brasileira, o qual pode ser ainda mais expressivo se
considerarmos os empregos informais que o setor
cultural gera, bem como o valor econômico gerado
para outras atividades econômicas, que incorporam
o valor simbólico da cultura.
Acrescenta-se, ainda, que são as artes brasileiras,
juntamente com a exuberância natural de nosso país,
os principais identificadores do Brasil no exterior,
fazendo com que a importância do setor cultural
ganhe novas e incalculáveis dimensões. Portanto, não
se trata de considerarmos apenas o valor econômico,
mas também o valor simbólico da cultura.

VOTE INTELIGENTE.

2.1. Trazer a economia criativa
como um dos eixos de
desenvolvimento da cidade do
Rio de Janeiro, tendo a cultura
como centralidade e como uma
das possibilidades de reduzir as
desigualdades espaciais da cidade
- Reconhecer em nossa atuação a economia
criativa como uma opção de desenvolvimento de
determinados territórios por meio de sua cultura local;
- Identificar espacialmente as indústrias criativas e
as políticas públicas de incentivo à cultura de modo
a subsidiar políticas públicas para incentivar uma
melhor redistribuição;
- Interceder por políticas públicas de valorização da
diversidade cultural carioca;
- Interceder por políticas públicas de garantia ao acesso
igualitário aos bens e serviços criativos;
- Interceder pela produção de dados da cultura que
considerem não apenas o mercado formal de trabalho,
mas também o mercado informal;
- Orientar as políticas públicas para fortalecer
pequenos atores culturais, bem como promover e
ativar redes de cooperação entre eles;
- Buscar meios de fortalecer e incentivar o setor de
audiovisual, retomando a atuação da RioFilme, e
o setor de games, intercedendo pelo diálogo entre
associações e representantes desses setores;
- Interceder pela rotatividade dos artistas
contemplados por editais culturais com o objetivo de
democratizar o acesso aos recursos para as produções;

VOTE COLETIVAS 18777.
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2.2. Reconhecer a importância
econômica e o valor simbólico
das diversas manifestações
culturais presentes na cidade
do Rio de Janeiro por meio
de políticas de produção
de cultura, de incentivo
ao desenvolvimento da
criatividade e de valorização
dos seus atores
- Promover a valorização da cultura, despertando a
consciência social para sua importância e benefícios;
- Lutar pela manutenção da valorização do
patrimônio cultural, material e imaterial, na revisão
do Plano Diretor;
- Interceder pela revitalização e manutenção de
equipamentos culturais existentes na cidade do
Rio de Janeiro (museus, bibliotecas, lonas culturais,
teatros, etc.), principalmente em áreas deficitárias;
- Combater a precarização das condições de
trabalho dos artistas informais e daqueles que
participam de determinadas etapas da cadeia
produtiva da economia criativa.

2.3. Interceder para aumentar o
capital cultural dos cariocas

- Promover educação para as artes nas escolas, bem
como a prática cultural educativa com o objetivo de
desenvolver a criatividade da população;
- Assegurar uma distribuição territorial mais
igualitária dos equipamentos culturais nas mais
diversas áreas de planejamento da cidade,
garantindo a proximidade física para melhor fruição
desses equipamentos culturais.

2.4. Possibilitar e garantir a
ocupação do espaço público
por manifestações culturais
- Fiscalizar editais de forma a garantir incentivos aos
trabalhadores informais do setor cultural, sugerindo
que contemplem a produção e a estrutura
necessária para a promoção de eventos culturais em
espaços públicos;
- Fiscalizar para que a distribuição territorial dos
editais considere as oportunidades existentes nas
cinco áreas de planejamento de modo que haja uma
proporcionalidade;
- Promover a criação de sistema único simplificado
para a realização de eventos em espaços públicos
(praças, ruas, teatros, lonas culturais) com
transparência de informações;
- Interceder pela valorização dos saberes locais
na gestão das lonas culturais, bem como priorizar
gestores da região.

- Incluir a valorização das artes e da cultura na
formação do cidadão, na construção do indivíduo,
do pensamento crítico e como questão de saúde
pública e bem estar;
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3. EDUCAÇÃO
A educação é um direito de todos previsto
constitucionalmente. Nesse sentido, cabe ao
Poder Público assegurar uma educação inclusiva
e de qualidade, que promova oportunidades
de aprendizagem para todos, cabendo,
especificamente, ao Poder Público municipal
a garantia do acesso à educação fundamental
e às creches e pré-escolas. No entanto, as
políticas públicas educacionais não só devem
garantir tal acesso (vagas suficientes para a
quantidade de alunos em cada região da cidade),
como também devem garantir uma educação
inclusiva e de qualidade que promova resultados
efetivos de aprendizagem. A consideração de
novas metodologias de ensino-aprendizagem, a
valorização da carreira do professor, a avaliação
do desempenho dos diretores na gestão escolar, a
análise dos investimentos por aluno são exemplos
de medidas importantes para o alcance desses
resultados. Além disso, as escolas como instituições
sociais têm por função a preparação dos alunos para
o exercício da cidadania e a vivência em sociedade.
Nesse sentido, para além do currículo básico,
atividades que valorizem temas de relevância social
como antirracismo, sustentabilidade, educação
financeira, bem como atividades que promovam o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais
dos alunos são fundamentais na formação de seres
humanos éticos, políticos e autônomos.

Educação de qualidade é um direito de todos que
deve ser garantida pelo Estado. Ao Poder Público
Municipal, cabe a organização do ensino pré-escolar e fundamental.
Dimensão da Rede Municipal de Ensino da Cidade
do Rio de Janeiro:
▪ 654.639 estudantes;
▪ 1.539 escolas;
▪ 22.998 professores;
▪ 1.513 diretores;
▪ 80.334 matrículas em creches;
▪ 90.028 em pré-escolas;
▪ 263.392 do Ensino Fundamental (anos iniciais);
▪ 220.885 (anos finais).
Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2019

R$ 3.575 – recurso financeiro do FUNDEB vinculado
à educação por aluno
R$ 7.362 – recurso financeiro total vinculado à educação (por aluno) ano de 2019.
Fonte: Fonte: Estudo Técnico nº 24/2017 da Conof/CD e
MEC/FNDE. Elaboração: Todos Pela Educação.

3.1. Buscar meios de universalizar
o acesso à educação inclusiva e
de qualidade
- Garantir o repasse financeiro obrigatório para
a educação, intercedendo pela não inclusão das
despesas com pensionistas/aposentados

VOTE INTELIGENTE.
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- Fiscalizar as contas municipais e revisar os
contratos licitatórios vinculados à área da educação;
- Interceder pela ampliação das vagas em creches
e pré-escolas com o apoio de dados territoriais
de modo que sejam priorizadas as áreas que
apresentam maior déficit;
- Interceder pela criação de programas de atenção
à primeira infância com políticas sociais integradas
que viabilizem o acesso à saúde, à alimentação e
nutrição, à cultura e ao lazer;
- Interceder pela não adesão ao novo Programa
Nacional de Educação Especial proposto este ano
pelo Governo Federal.

Os diretores das escolas públicas municipais da
cidade do Rio de Janeiro são predominantemente
escolhidos por meio do critério de indicação e/ou
escolha da gestão.
Fonte: Todos pela Educação - https://paineledujamunicipios.todospelaeducacao.org.br/buscar/3304557#recursosHumanos.

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina
que no mínimo 30% do valor repassado a estados,
municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para
o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar
e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando-se os assentamentos
da reforma agrária, as comunidades tradicionais
indígenas e as comunidades quilombolas. No
ano de 2017, o Município do RJ utilizou apenas
0,06% dos recursos recebidos pelo FNDE para a
aquisição de alimentos da agricultura familiar.
Fonte: site do FNDE.

3.2. Assegurar o funcionamento
eficiente e regular de todas as
unidades escolares municipais
- Interceder pela melhoria da infraestrutura
das unidades escolares municipais por meio
da fiscalização das instalações escolares e das
condições de seu entorno, no que concerne aos
equipamentos, à sinalização, à segurança e às
condições sanitárias e de saúde;
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- Interceder pela articulação entre as secretarias com
o objetivo, por exemplo, de garantir a não realização
de operações policiais durante o horário escolar;
- Garantir a oferta de transporte escolar e merenda
escolar como medidas para evitar o abandono escolar;
- Interceder pela ampliação dos horários de
atendimento das creches municipais de modo
a adequá-lo ao horário regular de trabalho dos
responsáveis pelas crianças;
- Buscar a implementação de processos seletivos
para diretores que levem em consideração a
capacidade técnica e de gestão;
- Fortalecimento do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar para auxílio na fiscalização
do atendimento às normas do Programa Nacional
de Alimentação Escolar como forma de garantir a
segurança alimentar e o valor nutricional da merenda;
- Interceder por regulamentações mais específicas para
a garantia de inclusão de alimentos orgânicos e/ou de
base agroecológica no sistema municipal de ensino.

3.3. Garantir o ensinoaprendizado de qualidade,
reconhecendo o protagonismo
do aluno e o papel da escola
como instituição social e
equipamento cultural;
- Interceder pela implementação de atividades
extracurriculares a serem desenvolvidas em
horário complementar (contraturno), voltadas, por
exemplo, para a prática de esportes, a educação
política, a educação antirrascista e a educação
artística e cultural;
O Ministério da Educação, visando uma formação
integral dos alunos, definiu que as instituições de
ensino do país devem incorporar em seus planos
pedagógicos os chamado s temas transversais
contemporâneos, que estão incluídos em seis
grandes áreas temáticas: cidadania e civismo;
ciência e tecnologia; economia; meio ambiente;
multiculturalismo e saúde.
Fonte: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
images/implementacao/contextualizacao_temas_
contemporaneos.pdf

- Promover atividades voltadas para a educação
sobre diversidade de gênero com o objetivo de
combater a cultura de violência às meninas, às
mulheres e ao grupo LGBTQI+;
- Valorizar a relação escola-comunidade, assegurando
uma maior aproximação, principalmente por meio
de programas que incentivem a utilização do espaço
escolar pela comunidade e/ou parcerias com
instituições da comunidade para a realização das
atividades de contraturno;

VOTE INTELIGENTE.
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- Apoiar a melhoria das práticas pedagógicas que
priorizem o protagonismo do aluno e que integrem a
utilização da tecnologia digital, bem como os demais
temas transversais contemporâneos da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC);
- Defender a implementação de programas de
combate à evasão escolar que contemplem a
participação de toda a comunidade escolar e dos
demais alunos;
- Interceder pela oferta de apoio psicológico e
emocional aos alunos e seus familiares e cuidadores,
bem como aos professores, especialmente
considerando-se o período pós-pandemia.

- Buscar assegurar a inclusão de ferramentas na
formação dos docentes que os tornem aptos
a trabalharem as habilidades e competências
socioemocionais dos alunos, de modo que sejam
integradas às práticas em sala de aula.

4. MULHERES

3.4. Assegurar a valorização
da carreira docente
- Apoiar a estruturação e efetivação
de plano de carreira para professores
municipais que garanta salários dignos e evite a fragmentação das cargas
horárias, de modo a viabilizar a dedicação exclusiva, bem como que contemple
a progressão na carreira de acordo com a
melhoria das práticas pedagógicas;
- Interceder pela formação continuada e capacitação dos docentes para a melhoria da prática
pedagógica, priorizando a utilização de novas
metodologias de ensino, tendo por foco sempre o
protagonismo e estímulo à motivação dos alunos;
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Esse é um dos eixos de nossa candidatura que ganha
uma das mais importantes agendas para ampliar
o planejamento, a implementação de politicas de
gênero no âmbito institucional, principalmente para
o combate a violência contra a mulher.
O Rio de Janeiro não possui um plano de politica para as mulheres.
Como essa violência de
gênero impacta na vida das
mulheres? A desigualdade
de gênero pode ser entendida, de forma simplista,
como uma diferença
profunda entre mulheres
e homens na sociedade,
onde a mulher geralmente
é colocada em posição de
inferioridade em relação
ao homem. Essa distinção se reflete em diversos
campos da vida: relaciona-
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mentos afetivos, acesso ao ensino superior, mercado de trabalho e, principalmente, nas estatísticas de
violência.

4.1. Enfrentar a violência de
gênero nos mais diversos espaços
- Fortalecer programas para prevenção e
superação de violência de gênero, inclusive nos
órgãos municipais;
- Fortalecer os centros de atendimento
especializado às mulheres com orientações jurídicas
e apoio psicológico;
- Criar projetos de lei que beneficiem as mulheres
vítimas de violência para o enfrentamento da
sustentabilidade financeira.

4.2. Apoiar o exercício da
maternidade e interceder pelo
parto respeitoso
- Defender o Sistema Único de Saúde (SUS), os
programas e ações voltados para a humanização do
parto, como por exemplo, a Rede Cegonhas
e a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da
Criança.
- Interceder pelo fortalecimento e melhoria física
das maternidades públicas municipais;
- Assegurar os direitos reprodutivos das mulheres,
garantindo atendimento de saúde pública de qualidade;
- Promover campanhas educacionais contínuas
para incentivar e apoiar denúncias de violência
obstétrica e racismo obstétrico;

VOTE INTELIGENTE.

- Interceder pela educação sexual de crianças e
adolescentes com temáticas adequadas à faixa etária;
- Interceder pela garantia da disponibilização
de métodos contraceptivos e absorventes nas
unidades públicas de saúde;
- Assegurar o atendimento de qualidade durante a
gestação, o parto e o puerpério;
- Interceder pela inclusão do acompanhamento
psicológico pré-natal e pós parto nas unidades
básicas de saúde e clínicas da família, bem como
suporte psiquiátrico para eventuais situações de
perda gestacional e para puérperas após o desfecho;
- Promover programas de acompanhamento e
monitoramento multidisciplinar integrado para
gestantes e puérperas de alto risco;
- Promover campanhas educacionais sobre os
maiores riscos e comorbidades mais frequentes
durante a gestação, tanto para profissionais da
atenção multidisciplinar, como para gestantes e
demais interessados;
- Garantir o acesso às informações sobre os
procedimentos que serão realizados no parto;
- Interceder pela humanização do parto nas
unidades públicas de saúde para garantir que o
plano de parto da parturiente seja respeitado,
bem como que sejam garantidos, dentre outros, os
seguintes direitos: permanência do acompanhante
e da doula indicados pela parturiente durante o
trabalho de parto; não utilização de intervenções
desnecessárias; contato imediato de bebê e mãe e o
aleitamento materno;
- Fiscalizar o cumprimento das leis existentes
sobre a garantia de um parto respeitoso como, por
exemplo, o direito ao acompanhamento por doulas;
- Assegurar tratamentos de reprodução assistida pelo
sistema público de saúde municipal, capacitando os
hospitais para a realização desse procedimento;
- Interceder pela assistência de gestantes e
puérperas com suspeita ou comprovação de
contaminação por COVID para que tenham
acompanhamento efetivo da evolução do quadro.

VOTE COLETIVAS 18777.
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5. SUSTENTABILIDADES
São laboratórios vivos da experiência mais profunda
sobre como cuidar da Ecologia do planeta, da relação
entre os indivíduos, grupos, coletivos, da perspectiva
de conhecer vários sistemas econômicos possíveis e
viáveis, da sabedoria de olhar para as diversas visões
de mundo, abrindo um universo de possibilidades.

5.1. Promover uma educação
para sustentabilidade

4.3. Aumentar a
representatividade das
mulheres na política
- Interceder pela participação de mulheres na
política institucional;
- Articular com grupos de mulheres suprapartidários
e de outros partidos para fortalecer a participação
feminina em pleitos;
- Interceder contra a violência política de gênero e
amparar emocional e juridicamente profissionais e
candidatas vítimas desta violência;
- Interceder para que as leis e projetos de leis
existentes para o fortalecimento da participação das
mulheres na política sejam aprovados e efetivados.

14

- Mapear, apoiar e fortalecer as iniciativas de
sustentabilidade no Município do Rio de Janeiro,
criar capacitações junto a comunidades para
fortalecer e fomentar a capacitação de lideranças,
grupos e redes em educação para sustentabilidade,
inspiradas na pedagogia do Programa Educação
Gaia – Design em Sustentabilidade.
- Promover o Programa Educação Gaia principalmente
para o público da periferia do Rio de janeiro,
trabalhando para instituí-lo como política pública para
formação de gestores de entidades civis, movimentos
coletivos locais, associação de moradores e redes de
colaboração, dirigido a pessoas de todas as idades
e etnias, sem distinção, independente de suas
posições sociais, políticas, culturais e econômicas, sem
exigências sobre o grau de instrução ou profissão,
viabilizando o acesso amplo e irrestrito aos conteúdos
e práticas relacionados à educação para uma vida mais
sustentável.
- Incentivar a co-criação de propostas que fortaleçam as
iniciativas de sustentabilidades já existentes na cidade;
- Interceder pela inclusão da educação para
sustentabilidades nas atividades extracurriculares das
escolas municipais públicas como um projeto
pedagógico transdisciplinar com foco na
formação de cidadãos críticos e conscientes
para o futuro do cuidado, envolvendo as
quatro dimensões do ser humano: Social,
Ecológica, Econômica e Espiritual.

VOTE INTELIGENTE. VOTE COLETIVAS 18777.

5.2. Garantir a preservação,
conservação e manutenção dos
ecossistemas urbanos

- Fortalecer o monitoramento ambiental realizado pelo
órgão estadual, possibilitando a utilização dos dados
para a formulação de políticas públicas para a cidade;
- Fortalecer a Fundação Parques e Jardins;
- Lutar para que a legislação municipal de proteção
de manguezais e restingas e outras áreas úmidas
seja mais restritiva que a legislação federal;
- Incentivar e fortalecer programas de
reflorestamento como o Mutirão de Reflorestamento;
- Interceder pelo fortalecimento das iniciativas já
existentes de proteção dos ecossistemas urbanos
para a formação de uma rede de cooperação e
atuação (sociedade civil organizada, organizações
não governamentais);
- Interceder pela restauração e revitalização das
lagoas costeiras;
- Interceder pela adoção de soluções baseadas na
natureza para aumentar a provisão de serviços
ecossistêmicos com o objetivo de assegurar a
qualidade de vida dos cariocas;
- Interceder para que as políticas públicas sejam
integradas e respeitem a proteção e preservação
dos ecossistemas urbanos;
- Interceder pelo fortalecimento, implementação
e elaboração de plano de manejo de unidades de
conservação marinhas de todas as esferas.

- Interceder pela manutenção e fortalecimento das
Unidades de Conservação Municipais, buscando,
ainda, uma integração com as unidades de
conservação de outras esferas;
- Interceder pela transformação da Floresta do
Camboatá em Unidade de Conservação;
- Aumentar a arborização urbana e ampliação de
áreas verdes na cidade, principalmente na AP1
(Centro) e AP3 ( Zona Norte);
- Regenerar espaços públicos que são de
responsabilidade da Prefeitura, associando à
proteção dos rios, à proteção das nascentes e ao
aumento da arborização;

VOTE INTELIGENTE.

VOTE COLETIVAS 18777.
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5.3. Buscar meios de
universalizar o acesso à água
de qualidade e ao saneamento
básico para a manutenção da
saúde dos cariocas
- Fiscalizar e acompanhar as ações propostas pelo
Poder Executivo em seus planos de governo;
- Fiscalizar e acompanhar a atuação da Agência
Reguladora de Energia e Saneamento Básico do
Estado do Rio de Janeiro (ANGENERSA);
- Acompanhar e fiscalizar as atividades dos fundos de
investimentos criados para destinação de recursos
para ações de saneamento (água, esgoto, drenagem
e consórcios) com o foco em universalizar os serviços
para as áreas mais carentes do Município;
- Fiscalizar e acompanhar os investimentos previstos
nos contratos de concessão de obrigação municipal
com o intuito de garantir os recursos do governo
federal previstos pelo marco do saneamento;
- Fiscalizar os investimentos realizados a partir de
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, no
âmbito do Município do Rio de Janeiro;
- Apoiar e participar do Comitê da Baia da Guanabara;
- Contribuir com a formulação de políticas de
inclusão de soluções alternativas para tratamento
de esgoto e para drenagem urbana, como soluções
baseadas na natureza;
- Interceder pelo fortalecimento da gestão integrada
e compartilhada com todos os municípios da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.
- Apoiar os planos municipais de saneamento
básico já elaborados e valorizar o Conselho
Municipal de Saneamento.
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5.4. Interceder por uma gestão
adequada dos resíduos sólidos
- Contribuir com a formulação de propostas para o
Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos
Sólidos (PMGIRS);
- Conhecer as tecnologias existentes para
compostagem e reciclagem de resíduos em
consonância com os órgãos como a COMLURB,
Central de Tratamento de Resíduos Santa Rosa em
Seropédica e Central de Tratamento do Caju;
- Incentivar a Prefeitura contribuindo com propostas
e políticas para massificar campanhas de educação da
população com o objetivo de conscientização sobre
o consumo de produtos com embalagens plásticas e
mobilização de empresas para buscar soluções práticas
para adoção de embalagens mais sustentáveis;
- Apoiar a implementação, fortalecimento e
fiscalização de compostagem do lixo orgânico
em espaços ociosos do município, inclusive dos
resíduos oriundos das podas urbanas;

VOTE INTELIGENTE. VOTE COLETIVAS 18777.

- Fortalecer a rede de hortas urbanas da cidade
para que as composteiras públicas sejam pontos de
transformação e coesão social;
- Fortalecer políticas públicas colaborativas entre os
municípios da região metropolitana;
- Assegurar o desenvolvimento de programas
voltados para a consolidação da logística reversa
pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
varejistas que atuam no município, prioritariamente
em parceria com as associações ou cooperativas de
catadores de materiais recicláveis.

5.5. Fortalecer a prática da
agricultura e da agroecologia
nas áreas da cidade
-Interceder pela consideração das áreas de
produção alimentar na ordenação do território;
- Promover campanhas de conscientização para a
produção alimentar em consonância com a proteção
dos ecossistemas e gestão da biodiversidade;
- Interceder pela destinação de espaços públicos ociosos
para a produção de alimentos na cidade, principalmente
em espaços de vulnerabilidade alimentar com objetivo
de compor a cesta básica da população;
- Garantir ações de fomento para o fortalecimento
das hortas comunitárias;
- Fortalecer os viveiros municipais e incentivar a
produção de mudas de gêneros alimentícios para o
abastecimento das hortas comunitárias e escolares;
- Interceder pela adesão e abertura de editais no
âmbito das compras públicas estabelecidas no
Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa
Nacional de Alimentação Escolar;

VOTE INTELIGENTE.

- Estimular e estruturar os circuitos curtos de
comercialização como as feiras orgânicas e agroecológicas;
- Interceder pela promoção de campanhas de
conscientização dos consumidores sobre a produção
orgânica e agroecológica;
Os circuitos curtos de comercialização, além de beneficiarem economicamente os produtores por eliminarem
a figura do atravessador, permitem o contato direto do
consumidor com o produtor do alimento.

- Estimular e apoiar a articulação dos produtores por
meio de redes de cooperação para o atendimento
das demandas oriundas das compras públicas;
- Interceder pelo apoio municipal para viabilizar o
escoamento da produção de pequenos produtores e
da produção de base agroecológica;
- Assegurar, por meio de leis e políticas públicas,
o reconhecimento das comunidades tradicionais,
apoiando suas práticas e valorizando seus saberes.

VOTE COLETIVAS 18777.
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5.6. Proteger os oceanos e
ecossistemas marinhos
- Fortalecer campanhas educativas de
conscientização da proteção dos oceanos e de
limpeza das praias;
- Interceder pela melhoria do serviço de
saneamento básico também como forma de
redução da poluição dos oceanos;
- Fortalecer o monitoramento ambiental,
possibilitando a produção e utilização dos dados
para a formulação de políticas públicas para
assegurar a proteção dos ecossistemas marinhos;
- Fortalecer rede de atuação para a formulação
de políticas públicas voltadas para a proteção dos
oceanos (década dos oceanos – ONU);
- Interceder pelo fortalecimento das atividades
artesanais e empreendedoras que utilizam o
ambiente costeiro e marinho como forma de
valorizar a cultura e o turismo local;
- Interceder pelo fortalecimento, implementação
e elaboração de plano de manejo de unidades de
conservação marinhas de todas as esferas.
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5.7. Interceder por maior
transparência na atuação
pública e participação popular
na administração pública
- Fiscalizar efetivamente a administração pública
municipal por meio da utilização de métricas e
indicadores, acompanhando e avaliando planos,
programas, compromissos e leis;
- Interceder pelo fácil acesso a dados e informações
da administração pública municipal por meio
da manutenção dos portais de transparência e
disponibilização de relatórios de linguagem simples
e clara, em especial quanto às contas públicas,
remuneração de servidores e contratações públicas;
- Garantir a participação popular no exercício do
mandato, intercedendo por mecanismos participativos
para a formulação das políticas públicas;
- Fiscalizar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação;
- Fortalecer os conselhos municipais e as instâncias
locais da administração pública como, por
exemplo, as subprefeituras.

VOTE INTELIGENTE. VOTE COLETIVAS 18777.

5.8. Transformar o Rio
de Janeiro em uma cidade
inteligente, resiliente e
regenerativa
- Fortalecer a atuação do Centro de Operações do Rio;
- Facilitar o intercâmbio entre o Poder Público e
empresas para a coleta de dados para subsidiar ações
efetivas ao atendimento das demandas sociais;
- Apoiar projetos e propostas para o letramento
digital da população;
- Interceder pelo acesso da população à internet por
meio, por exemplo, da transformação de praças e
outros espaços públicos em pontos de acesso;
- Apoiar as parcerias com empresas privadas para
a promoção do acesso aos aparelhos eletrônicos
e às redes de internet em favelas e outros espaços
periféricos da cidade.

VOTE INTELIGENTE.

5.9. Assegurar que todas as
nossas ações sejam pautadas
para a adaptação e mitigação
das mudanças climáticas
- Inserir a mitigação e adaptação às mudanças
climáticas na atualização do Plano Diretor da
Cidade, nos PEUs (Planos de Estruturação Urbana) e
no Código de Obras e Edificações;
- Inserir a mitigação e adaptação às mudanças
climáticas na atualização do Plano Estratégico de
Longo Prazo da Cidade (Rio - 2065);
- Atualizar e apoiar o inventário de emissões de
gases de efeito estufa (GEE) municipal;
- Interceder pela reativação do Fórum Municipal de
Mudanças Climáticas;
- Avaliar o cumprimento das metas voluntárias de
redução das emissões de GEE em 2012, 2016 e
2020, estabelecendo novas metas de curto prazo
(até 2024) e médio prazo (2040), bem como a
redução das emissões de GEE da cidade, através de
amplo debate a ser conduzido pelo Fórum;
- Ampliar a compensação das emissões de gases de
efeito estufa na construção de edificações (exigidas por
decreto-lei para concessão do Habite-se) e também para
as emissões das edificações ao longo de sua vida útil;
- Interceder pela implementação da legislação sobre
IPTU Verde;
- Interceder pelo estímulo ao uso de energia solar
nas residências e nos prédios públicos;
- Assegurar a adoção de práticas mais sustentáveis
nos órgãos públicos (equipamentos, materiais,
energia elétrica);
- Interceder pelo estímulo à utilização de sistemas mais
eficientes de refrigeração e iluminação nas construções;
- Promover a conservação de áreas verdes (parques
municipais, praças, áreas de proteção) e aumentar a
arborização urbana, principalmente na AP1 (Centro)
e AP3 (Zona Norte);

VOTE COLETIVAS 18777.
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- Fortalecer e ampliar os programas de
reflorestamento já implantados pela Prefeitura;
- Interceder pela manutenção da Floresta do Camboatá;
- Interceder pelo cumprimento de critérios de
sustentabilidade em editais de compras públicas;
- Interceder pela adoção de soluções baseadas na
natureza para aumentar a provisão de serviços
ecossistêmicos com o objetivo de assegurar a
qualidade de vida dos cariocas;
- Interceder para que as políticas públicas sejam
integradas e respeitem a questão climática
independente de seu objetivo central.
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5.10. Assegurar a circulação na
cidade com qualidade e segurança
- Fiscalizar a implementação do Plano Municipal
de Mobilidade Urbana Sustentável, assegurando
o seu monitoramento, avaliação e integração com
outros planos como o Plano De Desenvolvimento
Sustentável e o Plano de Ação Climática;
- Interceder pela revisão dos contratos de prestação
de serviços de transporte público e por um processo
transparente de licitação com o intuito de garantir
um transporte público de qualidade com tarifas
justas e acessíveis;
- Incentivar o uso de transportes alternativos aos
veículos motorizados;
- Apoiar a implementação do Plano Cicloviário Municipal;
- Fiscalizar a execução e finalização das obras da
ciclovia Niemeyer;
- Realizar um mapeamento
participativo para a indicação de
novos locais para a ampliação da
infraestrutura para a circulação de
bicicletas e pedestres;
- Interceder para a instalação
de bicicletários em lugares
estratégicos para a integração
intermodal como estações de
BRT, trens e barcas;
- Garantir investimentos para
a melhoria da integração
intermodal;
- Identificar, por meio
da participação popular,
locais prioritários para
calçamentos e iluminação
pública como forma de
garantir a circulação
segura dos pedestres;

VOTE INTELIGENTE. VOTE COLETIVAS 18777.

- Identificar através de participação popular
espaços prioritários para instalação de
equipamentos para acessibilidade;
- Estimular a eletrificação dos transportes público
e a adaptação das frotas para a acessibilidade de
todos os passageiros;
A cidade do Rio de Janeiro é a metrópole do país em que
as pessoas perdem mais tempo no deslocamento casatrabalho. Mais de 60% das pessoas gastam mais de 60
minutos nesse deslocamento.

Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, que
entrevistou 1.081 mulheres brasileiras, apontou que
para 72% o tempo para chegar no trabalho influencia na
decisão de aceitar e/ou permanecer em um emprego.

- Garantir a segurança das mulheres no transporte
público, por meio, por exemplo, do fortalecimento
de campanhas permanentes de conscientização e de
orientação aos motoristas, cobradores e passageiros
em caso de assédio no interior do veículo.
Segundo levantamento do Instituto Locomotiva e
Instituto Patrícia Galvão, 97% das brasileiras dizem que
já sofreram assédio nos transportes públicos e privados
do país.

5.11. Interceder por políticas
públicas direcionadas para
a proteção dos direitos das
pessoas em situação de rua
- Fiscalizar a implementação da Lei municipal nº.
6.350/2018, que institui a Política Municipal para a
População em Situação de Rua;

Não existe um levantamento atualizado do número de
pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro.
Essa lei manda criar um Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política

Fonte: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.

Municipal para a População em Situação de Rua.

br/violencia-em-dados/97-das-mulheres-ja-foramvitimas-de-assedio-em-meios-de-transporte/

- Interceder pela formação do Comitê Intersetorial
de Acompanhamento e Monitoramento da Política
Municipal para a População em Situação de Rua;
- Interceder pela produção de diagnóstico sócio
territorial acerca da população em situação de rua
na cidade do Rio de Janeiro, com a sistematização
e disseminação de dados e indicadores sociais,
econômicos e culturais para orientar a atuação
pública;

VOTE INTELIGENTE.

VOTE COLETIVAS 18777.
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- Apoiar a aprovação do Projeto de Lei nº.
4498/2020 em tramitação no Senado Federal que
determina a inclusão da população em situação de
rua no censo demográfico;
- Fiscalizar os abrigos e as casas de assistência;
- Fiscalizar a implementação do Decreto nº.
44.228/2018, que fixa a reserva de vagas para a
população assistida pela Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos;
- Interceder pela promoção de políticas públicas que
destinem os prédios e espaços públicos urbanos
vazios para a construção e transformação em
moradias próprias e imediatas para as pessoas em
situação de rua, seguindo o exemplo do “Housing
First”, com articulação de políticas sociais que tenham
por objetivo conceder também acesso à alfabetização
financeira, capacitação técnica, apoio psicológico,
reconexão familiar e inclusão comunitária.
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VOTE INTELIGENTE. VOTE COLETIVAS 18777.
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