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eixo 5
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5.1

historicamente presentes em nossa formação. Esse cenário tem muitos
O povo já demonstrou sua vontade de ser autor, diretor e perso
desdobramentos, como os que se observa abaixo.
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5.2

com as contribuições do PPS, do PPL, do PHS, do PRP e, sobretudo
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Saneamento e resíduos sólidos
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Os indicadores de saneamento ainda demonstram haver no conjunto do país
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não equitativa dos serviços, com o registro de índices de cobertura muito piores
nas regiões norte e nordeste, comparativamente às demais regiões do país e, especialmente, o sudeste.
• Ampliar os investimentos em saneamento e manter um ritmo constante, progressivo e melhor distribuído no território nacional, visando aumentar o ritmo
de superação do déficit de acesso à rede de coleta e tratamento de esgotos.
• Melhorar com determinação os indicadores de saneamento no Brasil, obedecendo-se o princípio de equidade e de articulação com estados e municípios e com outras políticas públicas.
• Desenvolver ações articuladas com estados e municípios para extinguir os
“lixões” no território nacional, como determina a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e promover a inclusão dos catadores de
material reciclável nesta cadeia produtiva, associada a um programa de melhoria das condições de trabalho e seguridade social.
• Adotar ações para aumentar expressivamente a reciclagem de resíduos nos
principais segmentos e introduzir a logística reversa, estabelecendo a devida
responsabilidade a cada setor ao longo da cadeia produtiva, inclusive no que
se refere às embalagens.

5.3

Mobilidade urbana
Para enfrentar o desafio da mobilidade é preciso pensar o desenvolvimento
recente das cidades no Brasil, que as segmentou em periferias distantes – mal
providas de serviços públicos – e regiões nobres, mais ou menos centrais, mas
de grande presença do Estado. Propõe-se integrar e articular a cidade territorialmente e facilitar o acesso aos equipamentos existentes, inclusive e muito particularmente, aqueles destinados à cultura, ao esporte e ao lazer.
• Apoiar os municípios na elaboração e implementação dos Planos de Mobilidade, inclusive com a proposição de mecanismos que incentivem a
participação da sociedade em consultas públicas eficazes que garantam a
transparência nos investimentos realizados pelo Poder Público em obras de
mobilidade urbana.
• Priorizar o transporte público, privilegiando o financiamento de projetos
que associem os diversos modais, como ônibus, trens, metros e veículos leves sobre trilhos.
• Apoiar a implantação de ciclovias e de melhoria de passeios públicos, que
podem atender diferentes segmentos sociais.
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Precisamos ter a coragem de mudar também a política. A cultura
partidária estagnada e assentada em hegemonias pragmáticas é, ao
tempo, fonte e resultado da paralisia de nosso sistema político e da baixa
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5.4

Questão metropolitana

5.5

Segurança pública

O povo já demonstrou sua vontade de ser autor, diretor e perso
principal da cena política. Coerentes com essa vontade, as bases pro
O Brasil registra dados alarmantes de segurança. Em 2012, a taxa de hoticas de nossa Coligação expressam um compromisso: o de nos integ
micídios chegou a 24,3 por 100.000 habitantes, ultrapassando 70 homicídios
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reforçando, portanto, uma visão de maior violência contra a população negra
e de menor renda, dada a exclusão social que ainda persiste no país em relação
Eis o nosso principal esforço: mais do que elaborar um programa
a esses grupos.
verno para disputar as eleições presidenciais de 2014, estamos cuidand
• Organizar de forma efetiva o policiamento de fronteiras, em particular
que esse programa – já em processo de elaboração colaborativa - inc
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usuários.
• Desenvolver serviços de inteligência que possam atuar em diversas frentes.
Não temos dúvida de que o cerne de qualquer proposta inovad
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5.5.1

5.5.2

Nova estrutura institucional

É fundamental rediscutir as ações das entidades do Poder Público envolvidas
com a questão da segurança, fortalecendo a integração e a atuação conjunta dessas forças no combate à violência.
• Promover um novo modelo de atuação da polícia e a integração entre as
diversas instâncias do Poder Público envolvidas com a questão da segurança
pública, inclusive com o Ministério Público e Poder Judiciário;
• Convocar a sociedade e as forças políticas para, ouvindo policiais, pesquisadores e ativistas, discutir em profundidade novas ações na área de segurança
com foco na redução da violência;
• Promover um modelo de gestão para a segurança com foco em resultados,
que estabeleça e implemente rotinas processos e práticas voltados para a formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas
de segurança;
• Criar um Programa Nacional de Capacitação Policial, para desenvolver um
padrão de ensino e treinamento de policiais mais uniforme nas academias de
formação;
• Fortalecer as políticas preventivas municipais e o modelo do policiamento
comunitário.

Políticas criminal e prisional

O brasileiro é hoje obrigado a conviver com a violência no seu dia a dia. São
quase 50 mil homicídios dolosos por ano no Brasil. E pior, não temos capacidade
de identificar os culpados e punir, pois apenas 8% desses homicídios mais graves
são investigados. As prisões não cumprem seu papel de reinserir o criminoso à
sociedade, depois de cumprir sua pena. Elas estão repletas de pessoas que praticaram crimes menores, são presas em condições sub-humanas e tornam-se mais
violentas. Precisamos de políticas criminal e prisional mais eficientes e comprometidas com a dignidade humana.
• Aumentar a eficiência dos mecanismos de persecução com foco nos crimes
mais graves, reduzindo a demanda de encarceramento massivo.
• Reorientar o sistema penitenciário nacional para o cumprimento efetivo da
Lei de Execução Penal.
• Promover penas alternativas, justiça restaurativa para a superação de conflitos e penas de restrição da liberdade como alternativas às penas de privação
à liberdade.
• Desenvolver programa nacional de apoio aos egressos para favorecer a reinserção social.
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Precisamos ter a coragem de mudar também a política. A cultura

• Rediscutir as carreiras dos servidores penitenciários, fixando parâmetros
partidária estagnada e assentada em hegemonias pragmáticas é, ao
nacionais obrigatórios para o serviço em prisões.
tempo, fonte e resultado da paralisia de nosso sistema político e da baixa
• Estabelecer mecanismos de participação da sociedade civil no acompanhade nossa
As estruturas institucionais da política são
mento e fiscalizaçãosidade
da execução
dasdemocracia.
penas.

das e indispostas às mudanças. As utopias foram banidas, os sonhos fi
5.5.3
Cultura de pazlado
e valorização
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rentes instâncias de governo (União, estados e municípios), Poder Judiciário
e Legislativo.
O povo já demonstrou sua vontade de ser autor, diretor e perso
• Criar a Inspetoria Nacional de Direitos Humanos e monitorar anualmente o
principal da cena política. Coerentes com essa vontade, as bases pro
cumprimento e as violações dos Direitos Humanos no Brasil.
ticas de nossa Coligação expressam um compromisso: o de nos integ
• Monitorar e estimular o cumprimento das disposições da Convenção sobre
aos esforços da sociedade brasileira para ajudar a expressar suas le
os Direitos da Criança.
demandas,
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a qualidade
representação
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atendimento
específico
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vítimas
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cia e definir um marco
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nacional para
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estruturas convencionais da política.

Eis o nosso principal esforço: mais do que elaborar um programa
verno para disputar as eleições presidenciais de 2014, estamos cuidand
que esse programa – já em processo de elaboração colaborativa - inc
o espírito inovador da Coligação que, além do PSB e da Rede, já se fo
com as contribuições do PPS, do PPL, do PHS, do PRP e, sobretudo
participação da sociedade nos fóruns abertos em que recolhemos inú
propostas e projetos.

Não temos dúvida de que o cerne de qualquer proposta inovad
parceria com a sociedade. Sem ela, o diagnóstico dos problemas naci
as propostas de solução permanecem, como na maior parte da históri
leira, sem raízes e sem força de implementação, reduzidas a um cump
to apenas formal das regras democráticas.
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