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PROGRAMA DE GOVERNO DO CANDIDATO PROFESSOR ROBÉRIO
PAULINO PSOL ÀS ELEIÇÕES 2016 EM NATAL

ECONOMIA
MODERNIZAR NATAL. DINAMIZAR A ECONOMIA, CRIAR EMPREGOS E ELEVAR A
RECEITA
Natal e o Rio Grande do Norte não podem viver eternamente dependentes, em mais
de 60%, dos recursos federais, ou seja, do FPM, como é hoje. Sem ELEVAR A RECEITA,
própria não se faz nada. Para melhorar a educação, a saúde, reduzir a violência, é
preciso fazer CRESCER A ECONOMIA, CRIAR EMPREGOS E OPORTUNIDADES. Nossa
proposta é FAZER PLANEJAMENTO ECONÔMICO DE LONGO PRAZO, o que nunca foi
feito em Natal. Podemos PRODUZIR AQUI MUITA COISA QUE HOJE VEM DE OUTROS
ESTADOS. Para isso, a prefeitura deve APOIAR E FACILITAR O TRABALHO DAS
PEQUENAS EMPRESAS E ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS, exigindo
contrapartidas de geração de empregos e fim da sonegação, para elevar a receita.
Podemos também ESTIMULAR MUITO O TURISMO, promovendo Natal no exterior e no
Brasil, criando o TURISMO CULTURAL, o que hoje a prefeitura não faz. Além disso,
NOVAS FRENTES DE ATIVIDADES ECONÔMICAS podem ser abertas, nas áreas de
tecnologia, energia solar, eólica, irrigação etc. Outra questão, para elevar a receita, é
fazer uma revisão geral em todos os contratos e EXIGIR O PAGAMENTO DA IMENSA
DÍVIDA DE EMPRESAS com o município.

GESTÃO E COMBATE À CORUPÇÃO
REVOLUCIONAR E DEMOCRATIZAR A GESTÃO. CHEGA DE CORRUPÇÃO, PRIVILÉGIOS E
"TOMA LÁ, DÁ CÁ" NA PREFEITURA.
Uma gestão do PSOL e do Professor Robério pretende mudar completamente a
máquina e a forma de governar. Primeiramente, não vamos entrar na lógica do "toma
lá, dá cá", o fisiologismo, a troca de apoio por cargos. A maioria das indicações de
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direção deverá ocorrer por competência e por indicação das entidades da sociedade
civil. Vamos REDUZIR EM ATÉ 70% O NÚMERO DE CARGOS COMISSIONADOS, abrindo
concursos para que todos possam ter o mesmo direito de acesso à máquina pública.
Assim é nos países desenvolvidos. É preciso VALORIZAR O SERVIDOR DE CARREIRA.
Faremos uma REVISÃO DE TODOS OS CONTRATOS já nos primeiros meses de gestão.
Além disso, todas as receitas, gastos e contratos com empresas deverão ser
disponibilizados em detalhes no site da prefeitura, com TRANSPARÊNCIA TOTAL para a
população. TODAS AS CONVERSAS DO PREFEITO COM ENTIDADES, DIRIGENTES,
EMPRESAS, DEVERÃO SER PÚBLICAS E POSTADAS NO SITE DA PREFEITURA, OU SEJA,
NENHUMA NEGOCIAÇÃO EM SEGREDO. Além disso, é preciso transferir boa parte das
decisões sobre os rumos da cidade para a população, com a instituição de CONSELHOS
PIOPULARES NOS BAIRROS, CONGRESSOS DE SETORES (EDUCAÇÃO, SAÚDE,
TRANSPORTE ETC.) E PLEBISCITOS SOBRE TEMAS IMPORTANTES.

EDUCAÇÃO
UMA REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ACABAR O ANALFABETISMO EM 4
ANOS
Nenhum país se desenvolve sem educação de qualidade. A maior parte da população
não pode pagar escola particular e precisa de educação pública. Toda educação na
Europa é pública. Natal é uma das piores capitais em termos de qualidade da educação
pública e salários dos professores. Ainda temos quase 9% de analfabetos, em pleno
século XXI, uma vergonha. Nossa proposta é DAR UM CHOQUE DA QUALIDADE NA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL. Primeiramente, é preciso ZERAR O ANALFABETISMO EM 4
ANOS. Isso não é utopia, muitos países fizeram. Vamos fazer um grande mutirão com
as universidades, com os professores e voluntários. Propomos também IMPLANTAR A
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, na qual a criança fica o dia inteiro na escola, EM 10
ESCOLAS, como experiência piloto para fazer depois em toda a rede. Outras propostas
são MELHORAR A MERENDA ESCOLAR, com compra direta a agricultura familiar e
colocar AR CONDICIONADO NAS SALAS DE AULA. Mas nada disso se faz sem o
essencial: ELEVAR O SALÁRIO DOS PROFESSORES e SERVIDORES ao nível de outras
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capitais que melhor remuneram E DAR-LHES OPORTUNIDADE DE CAPACITAÇÃO. Isso é
possível com vontade e com um planejamento de longo prazo.

SAÚDE
RECUPERAR A SAÚDE NOS BAIRROS. ENSINAR A POPULAÇÃO A NÃO FICAR DOENTE.
A população mais pobre não pode pagar convênios e remédios caros e precisa da
saúde pública. Mas hoje a atual gestão fecha hospitais e unidades de saúde.
DEFENDEMOS

RECUPERAR

E

AMPLIAR

TODA

REDE

BÁSICA

DE

SAÚDE,

PRINCIPALMENTE NOS BAIRROS, perto da moradia, inclusive com acesso a
especialistas e agendamento pela Internet. Precisamos REABRIR OS HOSPITAIS
FECHADOS pela atual gestão e CONSTRUIR HOSPITAIS E MATERNIDADES PRÓPRIOS
(hoje o hospital municipal é alugado e velho). Além disso, vamos desenvolver uma
GRANDE CAMPANHA DE SAÚDE PREVENTIVA, EDUCANDO A POPULAÇÃO A NÃO FICAR
DOENTE, combinada com saneamento básico e monitoramento das qualidade da água
tratada. Isso exige a VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
DA SAÚDE, com pagamento em dia, fim da terceirização e cumprimento gradativo,
progressivo, dos planos de carreira. É preciso também democratizar a gestão, com
ELEIÇÃO DIRETA PARA GESTORES E ADMINISTRADORES NAS UNIDADES, com
participação dos servidores e da população.

SEGURANÇA
VIOLÊNCIA SE COMBATE COM BOA EDUCAÇÃO, EMPREGOS, ESPORTE, CULTURA E
LAZER PARA OS JOVENS
Não tem adiantado tentar combater a violência somente com mais violência policial.
Essa política já se demonstrou ineficaz, falida. Hoje, a polícia está enxugando gelo.
Precisamos de policiamento sim, mas antes é preciso atacar o mal pela raiz, com
inteligência. Apesar de a segurança ser competência do governo estadual e da Polícia
Militar, a prefeitura pode ajudar muito nisso. O prefeito atual não ajuda e sequer
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conversa com o governador. Vamos mudar isso. PRECISAMOS COMBATER A VIOLÊNCIA
MELHORANDO A EDUCAÇÃO para os jovens mais pobres, dando OPORTUNIDADES DE
EMPREGO, CRIANDO OPÇÕES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A JUVENTUDE.
Vamos promover pela prefeitura campeonatos, torneios, festivais, para trazer nossa
juventude para um caminho de progresso. Para isso é preciso RECUPERAR E ILUMINAR
NOSSAS PRAÇAS E QUADRAS dos bairros, construir pistas de skate, colocando uma
GUARITA DA GUARDA MUNICIPAL NAS MAIORES PRAÇAS. APÓS 22 HORAS, OS ÔNIBUS
DEVEM SER AUTORIZADOS A PARAR EM QUALQUER LUGAR, quando solicitado.

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
REVOLUCIONAR a MOBILIDADE URBANA E O TRANSPORTE. CRIAR UMA EMPRESA
MUNICIPAL DE TRANSPORTE. IMPLANTAR CICLOVIAS SEGURAS EM TODA CIDADE.
Como não há transporte de boa qualidade, Natal está se enchendo de carros e
engarrafamentos. A frota de ônibus é velha e as passagens são caras. A população que
precisa sofre com ônibus demorados e quentes. O prefeito atual governa submisso às
empresas, prejudicando a população. Nosso governo vai realizar imediatamente a
LICITAÇÃODO TRANSPORTE, QUE O ATUAL PREFEITO ENROLA, para determinar as
condições dos contratos a essas empresas. Precisamos investir em TRANSPORTE
COLETIVO DE BOA QUALIDADE, exigir ÔNIBUS NOVOS, COM AR CONDICIONADO,
MOTOR TRASEIRO E PISO BAIXO, condizentes com uma cidade de quase 1 milhão de
habitantes. Propomos também criar uma EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,
mesmo com poucos ônibus no início, para atender às linhas que as empresas privadas
não querem. Para o fim de semana, estudaremos o retorno da TARIFA SOCIAL, mais
barata. Por outro lado, precisamos implantar CICLOVIAS EXCLUSIVAS E SEGURAS em
toda a cidade, calçadas adequadas e arborização, não somente ciclo faixas, como a
prefeitura faz hoje. Isso tudo deve estar dentro de um novo conceito de
PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE URBANA/HUMANA DE LONGO PRAZO, trazendo para
ajudar os maiores urbanistas do Brasil e das nossas universidades.
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MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
UMA CIDADE SUSTENTÁVEL. PLANTAR 100.000 ÁRVORES EM NATAL
O planeta está fervendo. Natal está pegando fogo porque é uma das capitais menos
arborizadas do Brasil, ao contrário de João Pessoa, por exemplo, que ganha prêmios
em arborização. O atual prefeito é um homem sem visão e não planta 1 árvore sequer.
O governo do PSOL e do Prof. Robério vão PLANTAR 100.000 ÁRVORES EM NATAL EM
4 ANOS, com adoção destas árvores pela população, com gradeados de proteção, para
esfriar e embelezar a cidade. Isso é possível e é barato. Ao mesmo tempo, vamos
estimular a UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, COMO PLACAS SOLARES EM UMA
PARTE DOS PRÉDIOS E ESCOLAS PÚBLICAS. Outra medida possível é ELEVAR PARA ATÉ
50% A COLETA SELETIVA DE LIXO EM NATAL EM 4 ANOS, que hoje não chega a 5%,
com apoio à CRIAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CATADORES. A renda
dessa coleta deverá ser revertida para a merenda escolar ou projetos sociais.
Propomos também acelerar A REGULAMENTAÇÃO E DEFENDER AS ZPAs das investidas
das grandes construtoras. Faremos também o CONTROLE DE AGROTÓXICOS NOS
ALIMENTOS vendidos em Natal, como questão de saúde pública, bem como da água
mineral.

DIREITOS DOS TRABALHADORES
INVERTER A PRIORIDADE. GOVERNAR PARA OS MAIS POBRES. DEFENDER OS DIREITOS
DOS TRABALHADORES.
Hoje, em Natal, o prefeito governa para os grandes empresários, para as empresas de
ônibus, para as construtoras etc. Em um governo do PSOL, a prioridade será
modernizar a cidade e resgatar uma imensa dívida social com a população mais pobre
e com os trabalhadores, priorizando as políticas públicas que mais atendam à
população da periferia da cidade, sem esquecer a classe média. Uma prefeitura do
PSOL será uma trincheira de defesa dos direitos sociais, não aceitando nenhum ataque
às conquistas atuais dos trabalhadores que os governos federal e estadual estão
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promovendo. A prefeitura do PSOL também será um ponto de apoio das lutas sociais,
se opondo a qualquer repressão às manifestações do povo.

