
Pautas da Saúde

• Casas de apoio para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica
• Distribuição de métodos contraceptivos com instruções adequadas
• Aumento do investimento no SUS
• Contra a privatização da saúde (Ex: EBSERH)
• Aumento do serviço de pré-natal e neonatal gratuito
• Mais concursos para os profissionais da saúde
• Parto Humanizado
• Desburocratização do SUS
• Mais UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento)
• Contra o incentivo estatal aos Planos de saúde
• Regulamentação e fiscalização dos Planos
• Segurança nos abrigos da FAS (Fundação de Ação Social)
• Contra os manicômios
• Maior assistência Psicossocial para dependentes químicos
• Melhores condições de trabalho para as/os profissionais da saúde.

Pautas da Comunidade LGBT

• Direito ao nome social
• Contra a homofobia e a transfobia
• Reconhecimento das diversas composições familiares
• Adoção legal para as diversas composições familiares
• Maior acesso ao mercado formal de trabalho sem discriminação
• Desburocratização do acesso aos procedimentos cirúrgicos transexualizantes
• Mais hospitais e médicos realizando a cirurgia de transgenitalização pelo SUS
•Retirada da transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) e 
do Código Internacional de Doenças (CID).

Pautas do Trabalho

• Contra o PL 4330 (Terceirização de atividade-fim)
• Desburocratização e maior acesso ao Seguro Desemprego
• Contra a mudança na lei do Seguro Desemprego 
• Contra a reforma da Previdência
• Contra a mudança na lei do abono salarial.

Assim como as Bandeiras são pautas que nos guiam para uma sociedade mais justa, 
também acreditamos em medidas mais urgentes pelas quais lutar. Será a partir dessas 
conquistas mais prioritárias e imediatas que conseguiremos atingir nossas bandeiras. 
Desse modo, entendemos como pautas imediatas aquelas que iremos trabalhar e 
exigir em nossos locais de inserção a fim de que sejam conquistadas.

Pautas da Comunidade, Favela e Campo

• Regularização fundiária, de água e luz nas ocupações urbanas
• Creches acessíveis para toda a população (em todos os períodos)
• Liberdade para Rafael Braga
• Desmilitarização da polícia
• Fora UPS’s (Unidades Paraná Seguro)
• Assistência Psicossocial nas favelas e periferias
• Fim da atuação policial em órgãos públicos como escolas e hospitais
• Humanização no tratamento da população carcerária
• Reformulação do sistema penitenciário (Ex: contra o encarceramento em massa, revisão 
dos processos, fim das revistas vexatórias, contra as privatizações do sistema carcerário)
• Contra a PEC 171 (Redução da Maioridade Penal)
• Construção imediata de espaços comunitários de lazer, cultura e esporte
• Contra a PEC 215 (Demarcação de terras indígenas pelo Congresso)
• Contra a invasão cultural de empresas de comunicação, privadas e do governo
• Desapropriação de prédios abandonados para moradia e/ou a criação  centros de cultura 
social geridas pelo próprio povo
• Pelo fim dos impostos para Centros Comunitários.

Pautas do Transporte

• Passe livre para desempregados e estudantes
• Contra a lei que multa quem pular a catraca
• Melhores condições de trabalho para cobradores e motoristas
• Integração com a Região Metropolitana
• Revogação do contrato de licitação do transporte coletivo
• Revisão do edital de licitação do transporte coletivo
• Melhoria da estrutura dos terminais e pontos de ônibus
• Aumento da frota nos horários de pico
• Adaptação da frota e dos pontos para atender às pessoas com deficiência
• Redução da tarifa para R$ 2,25 segundo sugeriu a CPI do Transporte
• Mais ciclovias e sinalização para ciclistas
• Mais ônibus para transporte interno de bicicletas
• Asfalto e sinalização de trânsito para pedestres na Comunidade Portelinha – Nova Santa 
Quitéria
• Manutenção da integração do transporte público com as ruas da cidadania no modelo 
existente anteriormente.

Pautas da Educação

• Acessibilidade e Permanência estudantil
• Universidade Popular (Ex: fim do vestibular, aumento no número de bolsas e de auxílio 
permanência – principalmente para as alunas e os alunos cotistas – e cursos de extensão 
voltados a comunidade externa)
• Contra os cortes no financiamento da Educação Pública
• Aumento do financiamento para a Educação Pública
• Contra os projetos de lei “Escola Sem Partido”
• Contra o fechamento de turmas e escolas
• Mais concursos para educadoras e educadores 
• Educação de gênero e sexualidade nas escolas
• Ensino voltado às necessidades reais da população
• Contra a terceirização das escolas e universidades (Ex: via Organizações Sociais)
• Desmilitarização da educação
• Acessibilidade para as pessoas com deficiência nas escolas e universidades.
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São incontáveis as horas gastas na espera por atendimento médico quando 
precisamos de uma simples consulta de exames.

São incontáveis as mortes e sequelas causadas pela falta de um sistema de 
saúde que realmente se importe com nossas vidas. E ainda querem retirar 
os poucos recursos dos hospitais públicos e sucatear ainda mais nossos 
atendimentos.

São incontáveis e alarmantes os números de feminicídios e de outras violências 

contra a vida das mulheres praticadas em nome do machismo e da misoginia.

São incontáveis e alarmantes os casos de discriminações, agressões e homicídios 
contra membros da comunidade LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais e 
transexuais – sobretudo este último grupo que ocupa uma posição de tamanha 
vulnerabilidade social que possui uma expectativa de vida de aproximadamente 
35 anos no Brasil.

Diante de tudo isso, os políticos proissionais junto de seus grandes meios de 
comunicação nos fazem acreditar em suas promessas de mudança e melhorias 
que, na prática, são deixadas de lado quando eleitos.

Nos fazem acreditar que a única maneira de termos nossas urgências 
atendidas é votando no “menos pior”.

Nos fazem acreditar que não temos poder para mudar nossa comunidade e 
nosso trabalho.

Nos fazem acreditar que não somos capazes de gerir nossas próprias vidas. 

E querem falar por nós. Querem falar das urgências que só nós 

vivenciamos e que em nada os afetam. Querem silenciar e criminalizar 

nossa vontade de mudança e nossa indignação com tudo isso que vemos.
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QUEM 
SOMOS
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De 2 em 2 anos, nos é vendida a ilusão de poder decisório sobre o nosso 
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mesmos e para aqueles que de fato os colocaram e os mantêm lá: os de cima – 
patrões, grandes empresários, latifundiários, banqueiros e detentores dos 
meios de comunicação.
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grandes latifundiários. Muitos desses ocupam cargos políticos como 
deputados e senadores e outros tantos financiam campanhas políticas.
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• Adoção legal para as diversas composições familiares
• Maior acesso ao mercado formal de trabalho sem discriminação
• Desburocratização do acesso aos procedimentos cirúrgicos transexualizantes
• Mais hospitais e médicos realizando a cirurgia de transgenitalização pelo SUS
•Retirada da transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) e 
do Código Internacional de Doenças (CID).

Pautas do Trabalho

• Contra o PL 4330 (Terceirização de atividade-fim)
• Desburocratização e maior acesso ao Seguro Desemprego
• Contra a mudança na lei do Seguro Desemprego 
• Contra a reforma da Previdência
• Contra a mudança na lei do abono salarial.

Assim como as Bandeiras são pautas que nos guiam para uma sociedade mais justa, 
também acreditamos em medidas mais urgentes pelas quais lutar. Será a partir dessas 
conquistas mais prioritárias e imediatas que conseguiremos atingir nossas bandeiras. 
Desse modo, entendemos como pautas imediatas aquelas que iremos trabalhar e 
exigir em nossos locais de inserção a fim de que sejam conquistadas.

Pautas da Comunidade, Favela e Campo

• Regularização fundiária, de água e luz nas ocupações urbanas
• Creches acessíveis para toda a população (em todos os períodos)
• Liberdade para Rafael Braga
• Desmilitarização da polícia
• Fora UPS’s (Unidades Paraná Seguro)
• Assistência Psicossocial nas favelas e periferias
• Fim da atuação policial em órgãos públicos como escolas e hospitais
• Humanização no tratamento da população carcerária
• Reformulação do sistema penitenciário (Ex: contra o encarceramento em massa, revisão 
dos processos, fim das revistas vexatórias, contra as privatizações do sistema carcerário)
• Contra a PEC 171 (Redução da Maioridade Penal)
• Construção imediata de espaços comunitários de lazer, cultura e esporte
• Contra a PEC 215 (Demarcação de terras indígenas pelo Congresso)
• Contra a invasão cultural de empresas de comunicação, privadas e do governo
• Desapropriação de prédios abandonados para moradia e/ou a criação  centros de cultura 
social geridas pelo próprio povo
• Pelo fim dos impostos para Centros Comunitários.

Pautas do Transporte

• Passe livre para desempregados e estudantes
• Contra a lei que multa quem pular a catraca
• Melhores condições de trabalho para cobradores e motoristas
• Integração com a Região Metropolitana
• Revogação do contrato de licitação do transporte coletivo
• Revisão do edital de licitação do transporte coletivo
• Melhoria da estrutura dos terminais e pontos de ônibus
• Aumento da frota nos horários de pico
• Adaptação da frota e dos pontos para atender às pessoas com deficiência
• Redução da tarifa para R$ 2,25 segundo sugeriu a CPI do Transporte
• Mais ciclovias e sinalização para ciclistas
• Mais ônibus para transporte interno de bicicletas
• Asfalto e sinalização de trânsito para pedestres na Comunidade Portelinha – Nova Santa 
Quitéria
• Manutenção da integração do transporte público com as ruas da cidadania no modelo 
existente anteriormente.

Pautas da Educação

• Acessibilidade e Permanência estudantil
• Universidade Popular (Ex: fim do vestibular, aumento no número de bolsas e de auxílio 
permanência – principalmente para as alunas e os alunos cotistas – e cursos de extensão 
voltados a comunidade externa)
• Contra os cortes no financiamento da Educação Pública
• Aumento do financiamento para a Educação Pública
• Contra os projetos de lei “Escola Sem Partido”
• Contra o fechamento de turmas e escolas
• Mais concursos para educadoras e educadores 
• Educação de gênero e sexualidade nas escolas
• Ensino voltado às necessidades reais da população
• Contra a terceirização das escolas e universidades (Ex: via Organizações Sociais)
• Desmilitarização da educação
• Acessibilidade para as pessoas com deficiência nas escolas e universidades.
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São incontáveis as horas gastas na espera por atendimento médico quando 
precisamos de uma simples consulta de exames.

São incontáveis as mortes e sequelas causadas pela falta de um sistema de 
saúde que realmente se importe com nossas vidas. E ainda querem retirar 
os poucos recursos dos hospitais públicos e sucatear ainda mais nossos 
atendimentos.
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atendidas é votando no “menos pior”.
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nosso trabalho.

Nos fazem acreditar que não somos capazes de gerir nossas próprias vidas. 

E querem falar por nós. Querem falar das urgências que só nós 

vivenciamos e que em nada os afetam. Querem silenciar e criminalizar 

nossa vontade de mudança e nossa indignação com tudo isso que vemos.
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Como podemos ver, não será por meio dos de cima que iremos conseguir 
alguma transformação para nossas vidas. Não será por meio da mesma 
política que apenas beneficia quem a domina e sempre a dominou que nós 
vamos mudar o rumo dos nossos futuros. 

Precisamos de um povo que saiba que a luta e seus frutos virão a partir de 
nós, os de baixo e os que se colocam em solidariedade, ombro a ombro, nas 
lutas. Nossa proposta é construir uma Outra Campanha que escute as 
necessidades das trabalhadoras e dos trabalhadores e que lute lado a lado com 
os movimentos sociais para sanar nossas urgências junto ao povo.

A Outra Campanha que buscamos para mudar nossa realidade é inspirada na 
chamada “La Otra Campaña”, impulsionada pelas companheiras e 
companheiros zapatistas do México a partir de 2005. Da mesma maneira que 
nós, as/os zapatistas viram na difusão das ideias anticapitalistas e 
autenticamente de esquerda e no ato de consultar e ouvir as demandas do 

povo mexicano o meio de transformar em conjunto as condições de vida 
desse povo tão explorado pelo seu próprio governo e também historicamente 
pelos Estados Unidos.

Seguindo a tradição dos zapatistas com “La Otra Campaña”, unimos nossos 
esforços em prol da construção de uma Outra Campanha que busque o Poder 

Popular. Este que é capaz de gerir nossas comunidades, escolas e trabalhos. 
Ou seja, é a partir do poder que temos ao reunir as pessoas, suas ideias e sua 
capacidade de transformação quando organizadas, que vamos mudar a nossa 

O QUE QUEREMOS 
PARA O NOSSO 
FUTURO
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realidade. Sendo assim, precisamos estar organizadas/os em torno de um 
mesmo objetivo, porque é somente em conjunto e com unidade que 
podemos lutar radicalmente contra um sistema político tão bem estruturado e 
contrário à organização dos de baixo. 

Será com as pequenas melhorias conquistadas aos poucos, as pequenas 
urgências, que iremos caminhando. Será de baixo pra cima que iremos de 
pouco em pouco construir um povo forte e organizado capaz de solucionar 
seus pequenos problemas inicialmente e mais tarde problemas maiores; com 
condições de exigir soluções mais radicais e urgentes para uma transforma-

ção real na vida de todas e todos.

Queremos construir A Outra Campanha que coloque em primeiro lugar a 
moradia, a saúde, a educação, o transporte e todas as urgências que são neces-
sárias para garantir uma vida plena para as pessoas exploradas; para que pos-
samos criar uma nova sociedade, livre da exploração e dominação de classes. 

Não queremos mais uma campanha repleta de promessas que nunca serão 
cumpridas, por pessoas que nem ao menos enfrentam as necessidades que 
enfrentamos. Queremos uma Outra Campanha que possibilite para aquelas e 
aqueles que vivenciam as necessidades em seu cotidiano a construção de 

alternativas para supri-las desde baixo. 
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NOSSAS 
BANDEIRAS

Será por meio de nossas bandeiras que nortearemos o que buscamos para 
uma sociedade mais igualitária a longo prazo; são pautas que, a partir de 
pequenos avanços, podem se tornar mais reais e concretas para o povo:

Moradia digna para todas e todos:

Contra as políticas urbanas que favorecem as grandes empreiteiras, 
deixando nas mãos dos empresários o poder de valorização de bairros e 
expulsão dos trabalhadores para áreas cada vez mais precarizadas, se 
utilizando de programas como Minha Casa Minha Vida e gerando o alto 
índice de desabrigados que só tende a crescer no país.

Contra os despejos de ocupações urbanas. Todas e todos têm o direito à 
Moradia digna, sendo assim, ocupar os centros urbanos e terrenos 
desabrigados é uma garantia de direitos aos de baixo que não têm como pagar 
alugueis ou comprar terrenos acessíveis.

Garantia de Saneamento básico para todas e todos, ou seja, serviço de 
água, coleta de lixo e esgoto, principalmente para as áreas de ocupação e 

favelas.

Contra a violência policial:

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pela 
organização não governamental Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP), as polícias brasileiras matam em média seis pessoas por dia. Assim, a 
Polícia brasileira, segundo a Anistia Internacional, torna-se a que mais mata 

em todo o mundo.
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Os homicídios praticados pela polícia são casos extremos (ainda que, infeliz-
mente, comuns) de violência policial, mas não são os únicos: abordagens 
truculentas e vexatórias, agressões, repressão a manifestações, uso excessivo 
de força em situações descabidas, incitação à violência em páginas policiais 
nas redes sociais, etc. podem ser acrescentados à extensa lista de crimes e 
abuso de autoridade praticados pelas polícias brasileiras – sobretudo as militares 
– diariamente nos becos e vielas de todo o Brasil. O policial de hoje age como 

o capitão-do-mato de ontem.

Contra a redução da maioridade penal e a criminalização da 

pobreza:

Sabemos que não são os ricos e brancos que são presos. Serão as favelas e 

periferias que sofrerão com a redução da Maioridade Penal. É a criminali-
zação da pobreza que irá perseguir, ameaçar e encarcerar a população pobre, 
por meio do Estado junto a mídia, que incrimina os trabalhadores ambulantes 
ao invés dos que roubam milhões dos cofres públicos nas Câmaras. É pelo 
encarceramento da juventude negra que o juiz decreta o negro e pobre como 
traicante e o branco e rico como usuário de drogas ilícitas.

Além disso, O Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo, 
com cerca de 620 mil presos, sendo a maioria (mais de 60%) pessoas negras. 
Se as taxas de homicídio e encarceramento da população negra são altas, estas 
vêm acompanhadas também dos altos índices de analfabetismo, desemprego 
ou emprego precarizados. Ou seja, no Brasil para uma pessoa negra é mais 

provável acabar presa ou morta do que terminar seus estudos ou conseguir 

um emprego. Infelizmente não é uma particularidade nossa,  encontramos 
uma realidade similar em países como os Estados Unidos. 

O encarceramento da população não faz parte da solução da violência do 
país, pois temos um índice de reincidência às prisões de 70%. Não há 
medidas culturais e socioeducativas para sanar a violência e muito menos 
econômicas para que as pessoas construam outras alternativas de renda.
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Reduzir a Maioridade Penal só irá piorar o número de violência, pois o 
índice de reincidência à Fundação Casa é de apenas 20%. Não podemos 
tomar as exceções, que são os casos de homicídios causados por jovens, como 
uma regra para querermos alguma justiça. Iremos conseguir justiça quando as 
crianças e adolescentes tiverem acesso à educação, cultura e emprego para 
poderem se desenvolver fora do crime.

Contra o genocídio do povo negro e periférico:

Segundo o Mapa da Violência (2012), realizado pelo Centro Brasileiro de 
Estudos Latino-Americanos, os negros correspondem a mais de 70% das 

vítimas de homicídio do país; 55% da população admite que a morte de um 

jovem negro choca menos que a de um jovem branco e 65% dos policiais 

admitem que dão prioridade em abordagens para pretos e pardos. Esses 
dados se refletem também no número de homicídios praticados pela polícia, 
em que majoritariamente são mortos negros de baixa renda que vivem em 
regiões periféricas.

Também não é incomum ficarmos sabendo pelos grandes meios de comu-
nicação e, principalmente, pelas redes sociais e mídias alternativas, de chaci-

nas cometidas por policiais nas periferias das grandes cidades, em que na 
maioria das vezes a motivação não é esclarecida e tampouco os policiais en-
volvidos são responsabilizados. O nome disso é extermínio de um estrato 

social que têm cor, renda e local de moradia específicos. Precisamos denun-

ciar e parar o genocídio do povo negro, pobre e periférico, além de responsabi-
lizar aqueles que o cometem e aqueles que o planejam.

Contra a criminalização dos movimentos sociais:

Para que as coisas continuem exatamente como estão, ou seja, a maioria do 
povo assistindo omisso aos ataques contra seus direitos promovidos pela 
classe política dominante em benefício dos de cima, os poderosos precisam 
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minar qualquer apoio da população aos movimentos que se levantam contra 
as injustiças. Para isso, eles se armam da criminalização dos movimentos 

sociais e da luta popular, seja por meio dos seus veículos de comunicação, 
que muitas vezes ignoram as mobilizações populares ou então as retratam de 
forma negativa; ou, em casos mais extremos, por meio de investigações, 
prisões e processos contra lutadores do povo que servem para desmobilizar, 

intimidar e coibir aqueles que lutam.

Saúde de qualidade, pública e para todas e todos:

Exigimos que nosso sistema de saúde tenha de fato o mérito que é 
exportado para fora de ser o maior sistema de saúde público do mundo. Não 
é de hoje que ocorre subfinanciamento do nosso sistema de saúde para 
fortalecer a receita de mais de 100 bilhões de reais por ano dos planos de 

saúde particular. O interesse do governo é não arrecadar mais receitas para o 
SUS e deixar nas mãos do capital privado, inclusive estrangeiro, para que 
guiem, junto das indústrias farmacêuticas, como serão os nossos 
atendimentos. 

Saúde é um direito de todas e todos e não permitiremos que seja 

privatizada! Exigimos sua gratuidade e acesso universal, com mais postos 
de saúde, serviços especializados para a saúde da mulher e destinação de mais 
recursos para a área da saúde psicológica! 

Educação de qualidade, pública e para todas e todos:

A rede estadual de ensino público é responsável pela maior parte da 

formação em nível básico no país. Se os governos dizem se importar tanto 
com a educação em época de eleição, por que usam de força policial para fechar 
escolas e turmas do ensino público? Por que constantemente cortam 

investimentos públicos em educação? Poucas pessoas têm condições de manter 
suas crianças em colégios particulares e, com o sucateamento da rede pública, 
será a juventude negra e periférica a maior prejudicada. A mesma juventude 
que, mais tarde, o governo quer encarcerar com a redução da maioridade 
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penal. O governo não quer garantir melhores condições para os de baixo, 
prefere que estes se mantenham sempre à margem e, se for preciso, dentro 
dos presídios.

Não é de interesse do governo sustentar escolas públicas de qualidade, 
com professoras/es contratadas/os por concursos e com mais direitos 
trabalhistas, se este governo é beneficiado por meio do financiamento de 
redes particulares de ensino.

Do mesmo modo, lutaremos contra os investimentos públicos em 

universidades particulares, pois esses investimentos, por meio de 
programas de bolsas do governo, poderiam render até 3x mais por aluno nas 
universidades públicas gratuitas. Ou seja, não precisamos de investimentos em 
universidades particulares para mais acesso ao ensino superior, precisamos 
de mais vagas, acesso e garantia à permanência para as/os alunas/os de baixa 
renda nas universidades públicas! 

Lutaremos sempre por uma educação pública e de qualidade para todas 

e todos!

Transporte de qualidade, público e gratuito para todas e todos:

A luta por um transporte público, gratuito e de qualidade é a garantia de 

ir e vir de toda a população. O transporte é o direito que garante o acesso a 
todos os outros direitos, mas atualmente ele é responsável pela mesma 
quantia gasta em alimentação pelas famílias brasileiras, o que impede a livre 
circulação e diiculta o acesso à educação, à cultura e ao lazer pelo povo que 
vive nas periferias da cidade, já que esses serviços se concentram 
majoritariamente na região central. 

Garantir um transporte gratuito para toda a população não é mais do que 
nosso direito, tendo em vista os enormes subsídios municipais e estaduais 
que já existem para as máias do transporte. Entretanto, não é de interesse dos 

governos romper com os financiamentos mútuos com essas máfias. Sendo 
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assim, ao invés de caminharmos para um modelo de transporte gratuito, 
vemos os lucros das empresas de transporte serem ampliados às custas da 
população por meio de aumentos abusivos no valor da tarifa a cada ano.

Contra o sucateamento e privatização dos serviços públicos:

Nem abandono pelo poder público nem deixar nas mãos do setor 

privado! Os investimentos em serviços públicos como um todo, e 
consequentemente os investimentos nos servidores públicos, garantem a 

qualidade tanto para o usuário quanto para as trabalhadoras e trabalhadores 
do setor. 

Garantir que os serviços sejam gratuitos, mas com o devido reajuste 

salarial, o devido plano de carreira e todos os demais direitos trabalhistas 

para as/os servidoras/es é também responsabilidade do governo. Desse 
modo, é essencial o apoio aos movimentos sociais que barram os cortes 
públicos e asseguram os devidos fornecimentos para os serviços. Cada vez 
mais vemos as tentativas do Estado de diminuir o investimento em serviços 
verdadeiramente públicos, terceirizando serviços e entregando recursos 
públicos a empresas privadas, que na maioria das vezes prestam um serviço 

ainda pior do que o oferecido pelo Estado. 

Não aceitaremos os cortes em serviços essenciais à população que 
tendem a precarizar ainda mais as condições de trabalho das trabalhadoras e 
trabalhadores, muito menos sua privatização e terceirização, porque nós, 
povo já precarizado, não iremos arcar com as dívidas geradas pelos de cima 
e com a crise econômica resultante delas.

Contra o genocídio dos povos indígenas:

Ainda que a mídia tradicional não costume dar muita visibilidade a isso, os 
esforços de organizações e pessoas que se solidarizam com a causa indígena 

nos mostram como a história do Brasil ainda é escrita com o sangue dos 

povos nativos. Ainda hoje vemos povos indígenas sendo expulsos de suas 
terras, suas lideranças sendo silenciadas, torturadas e assassinadas por 
pistoleiros  a mando de latifundiários que se acham os donos da terra e possuem 
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o aval do Estado. E é em razão dessa violência, discriminação social, 
expropriação de suas terras, desrespeito ao modo de vida e autonomia que 
hoje o povo Guarani, maior etnia indígena do Brasil, possui taxa 12x maior de 
suicídios comparado aos brasileiros como um todo.

Descriminalização do aborto:

Sendo crime ou não, o fato é – e as estatísticas estão aí pra comprovar 

isso –: as mulheres abortam. Milhares delas. Todos os anos. E muitas delas 
acabam morrendo ou sofrendo graves sequelas pelas condições em que o procedi-
mento se dá. Enquanto as mulheres ricas têm condições para viajar e realizar 
o aborto em um país em que seja legalizado, as mulheres pobres se submetem 
a clínicas clandestinas sem segurança alguma ou, pior: realizam o aborto em 
casa por meio de remédios, chás ou introdução de objetos; e as que sobrevi-
vem ao procedimento ainda correm o risco de serem penalizadas por isso. 

Criminalizar o aborto não impede que ele aconteça – apenas coloca a 

vida das mulheres em risco e impede que elas tenham acompanhamento e 
instruções adequadas, com profissionais qualificados para realizar o 
procedimento. 

Além disso, não podemos culpabilizar e responsabilizar unicamente as mu-
lheres por engravidarem de forma indesejada. Milhares de homens abando-
nam mulheres grávidas que muitas vezes criam e sustentam seus filhos sozi-
nhas devido a dificuldade que enfrentam para garantir legalmente os direitos 
da criança e o Estado não possui políticas públicas efetivas contra isso. 

Direitos LGBT’s:

É inacreditável que ainda hoje existam pessoas que ofendam, agridam e até 
matem seus semelhantes em função de sua sexualidade ou identidade de 
gênero. Essas manifestações de violência são as mais explícitas e costumam 
chocar a população de um modo geral, mas existem violências mais implícitas 
e veladas que devem ser igualmente combatidas: discriminação no mercado 
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de trabalho, discursos de políticos conservadores e seus projetos de lei que 
pretendem “curar” os homossexuais ou então proibir que seja ensinado o 
respeito às diversidades nas escolas, o não reconhecimento da união entre 
pessoas do mesmo sexo como uma família, etc.

Quando falamos da comunidade transexual a situação é ainda mais 
preocupante. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no 

mundo. A expectativa de vida de uma pessoa trans em nosso país é de 

aproximadamente 35 anos e estima-se que 90% das travestis e transexuais 

estejam atualmente na prostituição, sendo que a maioria delas não terminou 
os estudos e nunca teve acesso ao mercado de trabalho formal, principalmente 
porque grande parte delas é expulsa de casa muito cedo e não é aceita no 
mercado formal por discriminação. 

Na prostituição, além das violências que qualquer mulher nessa situação 
está submetida, as mulheres transexuais e travestis geralmente são 
pressionadas a mudar esteticamente seu corpo de forma completamente 
insegura e precária, por exemplo, com a aplicação de silicone industrial no 

corpo, com o uso de hormônios sem qualquer acompanhamento médico e, 

em alguns casos, mutilação.
O acesso aos procedimentos cirúrgicos transexualizantes no Brasil é 

extremamente burocratizado e escasso, mesmo em clínicas particulares (algo 
muito distante da realidade da maioria das transexuais). Já no sistema público 
de saúde, apenas quatro hospitais em todo o país realizam atualmente a 

cirurgia de transgenitalização e o número de cirurgias realizadas ainda é 
muito pequeno. Apenas no estado São Paulo há uma fila de mais de 3 mil 

pessoas que desejam se submeter a essa cirurgia enquanto somente uma 
cirurgia é realizada ao mês. De acordo com esse dado, quem entrar na fila 

agora terá que esperar 266 anos para realizar esse procedimento cirúrgico 

pelo Sistema Único de Saúde no Brasil.

Sendo assim, além de morrerem assassinadas ou por falta de acesso a uma 
saúde de qualidade, é muito comum que as pessoas transexuais se matem por 
não aceitarem estar em um corpo que não está de acordo com a identidade de 
gênero delas e por não terem a oportunidade de mudar isso. 
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Contra a retirada dos direitos trabalhistas:

Entra governo, sai governo e, independente do partido e de sua falsa 
imagem de estar ao lado dos trabalhadores, o que vemos são ataques 

constantes aos direitos trabalhistas conquistados com tanta luta pela classe 
operária, como o seguro-desemprego, a aposentadoria, etc. Os governos 
defendem que esses cortes são necessários para a estabilidade econômica do 
país, mas ao mesmo tempo vemos bancos e grandes empresas baterem 

recordes de lucro a cada ano e as ameaças de cortes e retiradas de nossos 

direitos só aumentam.

Não podemos permitir que esses ataques continuem e muito menos se 
intensifiquem! Nossos direitos trabalhistas foram conquistados com muita 
luta e com muita luta nós vamos defendê-los!

Contra o ajuste fiscal:

Com a crise se tornando cada vez mais intensa, o governo Dilma no ano de 
2015 fez uma série de cortes nos serviços públicos, chamados de ajustes 
fiscais, estimados em 30 bilhões de reais. Também lançou medidas 

preventivas como a 664 e 665 que reduzem acesso ao seguro desemprego, 

aos benefícios da Previdência e ao abono salarial. 

Entretanto, ao fim de 2015 o governo teve um rombo de 111,2 bilhões de 

reais nas contas públicas e essa dívida só tende a aumentar, com estimativa 
de 170 bilhões até o fim do ano de 2016. Enquanto isso, só nos últimos 2 

anos, multinacionais deixaram de contribuir, em impostos, mais de 50 

bilhões de dólares em lucro para o exterior. A arrecadação sobre as terras 
dos grandes latifundiários é desprezível, mesmo que apenas 1% dos grandes 

latifundiários detenham mais de 40% das terras do Brasil. A taxação sobre 
grandes fortunas poderia render até 100 bilhões de reais por ano caso fosse 
aprovada pelo Governo. E mesmo assim, os ajustes iscais contra os 
trabalhadores só se intensificam, aumentando os impostos, privatizando e 
cortando gastos dos serviços públicos, gerando altos índices de desemprego e 
não ajustando proporcionalmente os salários. 
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Não nos enganemos, embora tenha mudado o nome do Governo Federal, a 
história para os de baixo continua a mesma, tendo em vista, por exemplo, o 
corte das verbas para o programa Minha Casa Minha Vida (este, apesar de suas 
irregularidades e contradições, ainda beneficia muitos pobres) no primeiro 
mês de mandato do Governo Temer, assim como o corte do Ministério da 

Cultura e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 

Humanos que seriam supridos por outro Ministério.

Não serão os pobres que pagarão a dívida! Somos contra os ajustes fiscais 

pois não fazem os ricos pagarem pela crise que eles mesmos forjam! 

Defesa das manifestações artísticas populares:

Por meio da arte podemos expressar diferentes sentimentos, denunciar 
nossa realidade, reivindicar mudanças, etc. Entretanto, muitas vezes só é 
considerada arte aquela produzida por abastados, por artistas famosos e 
“intelectuais”. Por exemplo, gêneros musicais mais ligados à periferia, como o 

funk e o rap, não são considerados arte por muitas pessoas. Para serem 
aceitas como expressões artísticas “válidas”, elas não podem ultrapassar regras 
e fronteiras delimitadas. Isso impede que as manifestações artísticas sejam 
verdadeiramente contestatórias e faz com que cumpram um papel de 
“apaziguamento social”. Quando ultrapassados estes limites as manifestações 

artísticas adquirem possibilidade de impulsionar a luta do povo e 

consequentemente são deslegitimadas e reprimidas. Enquanto empresas 
convidam grafiteiros a pintarem seus muros, jovens são agredidos e 
criminalizados por picharem. Enquanto grandes empresas financiam “projetos 

culturais” em troca de isenção de impostos, a produção cultural da periferia é 

invisibilizada, os artistas de rua sofrem agressões e tem seu trabalho 

impedido. Defendemos o direto a livre manifestação artística e a 

valorização da arte produzida pelo povo!
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Direitos civis para imigrantes:

Com o aprofundamento da crise econômica mundial e as diversas 
intervenções militares de países imperialistas em diferentes partes do mundo, 
que buscam aumentar o poder dos de cima sobre países e povos periféricos, é 
cada vez maior o número de pessoas que se veem obrigadas a abandonar seus 
locais e buscar refúgio em outras partes do mundo. As ideias nacionalistas 
tentam colocar nestas pessoas a culpa pelos problemas sociais gerados pelo 
próprio capitalismo, propagando o ódio e dificultando a união destes para a 
luta por suas necessidades. 

Do outro lado, os Estados tentam impedir a entrada de imigrantes e 
dificultam a permanência destas pessoas nos países em que vão buscar 
melhoria de vida. 

Em Curitiba, cidade composta por imigrantes e descendentes de 
imigrantes de diferentes nacionalidades, a xenofobia contra imigrantes 

haitianos é latente. Neste caso a xenofobia e o racismo andam lado a lado e 
frequentemente é atribuída a essas pessoas a imagem de usurpadores de 

empregos ou prováveis criminosos. 

Exigimos punição a crimes de ódio praticados por neonazistas e 

nacionalistas contra estes grupos; que os imigrantes tenham seus direitos 

civis garantidos e sua cultura, costumes e vida respeitados. Refugiados 

sejam bem-vindos! Nossa pátria é o mundo inteiro!

Defesa do Meio Ambiente:

Para os de cima gerarem lucro em forma de dinheiro, causa-se prejuízo 
imensurável no meio ambiente onde vivemos. As péssimas consequências 
das atividades que movem o mercado são chamadas de “externalidades”: o 

patrimônio ambiental da humanidade nem entra nos cálculos dos 

economistas burgueses. A agricultura e a pecuária voltada ao comércio 
exterior destroem o solo, poluem a água e derrubam florestas; grandes 
empreendimentos, visando suprir as necessidades de empresas 
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multinacionais, passam por cima da fonte de subsistência dos povos e animais 
que vivem naquele local há gerações. Empresas jogam seus dejetos em rios 
que são a fonte de água para quilombolas, indígenas, ribeirinhos e outras 
comunidades que não são atendidas por infraestrutura urbana.

Queremos poder nos alimentar como achamos devido e não sermos 
obrigados, pelas circunstâncias, a consumir qualquer produto oferecido nas 
prateleiras de mercados, muitas vezes uma comida pouco nutritiva e 
desvinculada da nossa cultura, vinda junto de aditivos químicos, embalagens 
plásticas não recicláveis e um imenso desrespeito à natureza na produção e 
extração de suas matéria primas.

Exigimos que a floresta e outros biomas sejam preservados junto com os 
modos de vida vinculados a eles; a apropriação de seus recursos precisa ser 
consciente, visando a melhoria direta da qualidade de vida das comunidades ao 

invés de torná-las miseráveis. É também necessário incentivar, de toda 
maneira, o tratamento ético dos animais que vêm sendo explorados 
impiedosamente em fazendas industriais e laboratórios por latifundiários e 
empresas que apenas se preocupam com seus lucros.
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PAUTAS 
IMEDIATAS

Pautas da Saúde

• Casas de apoio para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica
• Distribuição de métodos contraceptivos com instruções adequadas
• Aumento do investimento no SUS
• Contra a privatização da saúde (Ex: EBSERH)
• Aumento do serviço de pré-natal e neonatal gratuito
• Mais concursos para os profissionais da saúde
• Parto Humanizado
• Desburocratização do SUS
• Mais UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento)
• Contra o incentivo estatal aos Planos de saúde
• Regulamentação e fiscalização dos Planos
• Segurança nos abrigos da FAS (Fundação de Ação Social)
• Contra os manicômios
• Maior assistência Psicossocial para dependentes químicos
• Melhores condições de trabalho para as/os profissionais da saúde.

Pautas da Comunidade LGBT

• Direito ao nome social
• Contra a homofobia e a transfobia
• Reconhecimento das diversas composições familiares
• Adoção legal para as diversas composições familiares
• Maior acesso ao mercado formal de trabalho sem discriminação
• Desburocratização do acesso aos procedimentos cirúrgicos transexualizantes
• Mais hospitais e médicos realizando a cirurgia de transgenitalização pelo SUS
•Retirada da transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) e 
do Código Internacional de Doenças (CID).

Pautas do Trabalho

• Contra o PL 4330 (Terceirização de atividade-fim)
• Desburocratização e maior acesso ao Seguro Desemprego
• Contra a mudança na lei do Seguro Desemprego 
• Contra a reforma da Previdência
• Contra a mudança na lei do abono salarial.

Assim como as Bandeiras são pautas que nos guiam para uma sociedade mais justa, 
também acreditamos em medidas mais urgentes pelas quais lutar. Será a partir dessas 
conquistas mais prioritárias e imediatas que conseguiremos atingir nossas bandeiras. 
Desse modo, entendemos como pautas imediatas aquelas que iremos trabalhar e 
exigir em nossos locais de inserção a fim de que sejam conquistadas.

Pautas da Comunidade, Favela e Campo

• Regularização fundiária, de água e luz nas ocupações urbanas
• Creches acessíveis para toda a população (em todos os períodos)
• Liberdade para Rafael Braga
• Desmilitarização da polícia
• Fora UPS’s (Unidades Paraná Seguro)
• Assistência Psicossocial nas favelas e periferias
• Fim da atuação policial em órgãos públicos como escolas e hospitais
• Humanização no tratamento da população carcerária
• Reformulação do sistema penitenciário (Ex: contra o encarceramento em massa, revisão 
dos processos, fim das revistas vexatórias, contra as privatizações do sistema carcerário)
• Contra a PEC 171 (Redução da Maioridade Penal)
• Construção imediata de espaços comunitários de lazer, cultura e esporte
• Contra a PEC 215 (Demarcação de terras indígenas pelo Congresso)
• Contra a invasão cultural de empresas de comunicação, privadas e do governo
• Desapropriação de prédios abandonados para moradia e/ou a criação  centros de cultura 
social geridas pelo próprio povo
• Pelo fim dos impostos para Centros Comunitários.

Pautas do Transporte

• Passe livre para desempregados e estudantes
• Contra a lei que multa quem pular a catraca
• Melhores condições de trabalho para cobradores e motoristas
• Integração com a Região Metropolitana
• Revogação do contrato de licitação do transporte coletivo
• Revisão do edital de licitação do transporte coletivo
• Melhoria da estrutura dos terminais e pontos de ônibus
• Aumento da frota nos horários de pico
• Adaptação da frota e dos pontos para atender às pessoas com deficiência
• Redução da tarifa para R$ 2,25 segundo sugeriu a CPI do Transporte
• Mais ciclovias e sinalização para ciclistas
• Mais ônibus para transporte interno de bicicletas
• Asfalto e sinalização de trânsito para pedestres na Comunidade Portelinha – Nova Santa 
Quitéria
• Manutenção da integração do transporte público com as ruas da cidadania no modelo 
existente anteriormente.

Pautas da Educação

• Acessibilidade e Permanência estudantil
• Universidade Popular (Ex: fim do vestibular, aumento no número de bolsas e de auxílio 
permanência – principalmente para as alunas e os alunos cotistas – e cursos de extensão 
voltados a comunidade externa)
• Contra os cortes no financiamento da Educação Pública
• Aumento do financiamento para a Educação Pública
• Contra os projetos de lei “Escola Sem Partido”
• Contra o fechamento de turmas e escolas
• Mais concursos para educadoras e educadores 
• Educação de gênero e sexualidade nas escolas
• Ensino voltado às necessidades reais da população
• Contra a terceirização das escolas e universidades (Ex: via Organizações Sociais)
• Desmilitarização da educação
• Acessibilidade para as pessoas com deficiência nas escolas e universidades.
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Pautas da Saúde

• Casas de apoio para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica
• Distribuição de métodos contraceptivos com instruções adequadas
• Aumento do investimento no SUS
• Contra a privatização da saúde (Ex: EBSERH)
• Aumento do serviço de pré-natal e neonatal gratuito
• Mais concursos para os profissionais da saúde
• Parto Humanizado
• Desburocratização do SUS
• Mais UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento)
• Contra o incentivo estatal aos Planos de saúde
• Regulamentação e fiscalização dos Planos
• Segurança nos abrigos da FAS (Fundação de Ação Social)
• Contra os manicômios
• Maior assistência Psicossocial para dependentes químicos
• Melhores condições de trabalho para as/os profissionais da saúde.

Pautas da Comunidade LGBT

• Direito ao nome social
• Contra a homofobia e a transfobia
• Reconhecimento das diversas composições familiares
• Adoção legal para as diversas composições familiares
• Maior acesso ao mercado formal de trabalho sem discriminação
• Desburocratização do acesso aos procedimentos cirúrgicos transexualizantes
• Mais hospitais e médicos realizando a cirurgia de transgenitalização pelo SUS
•Retirada da transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) e 
do Código Internacional de Doenças (CID).

Pautas do Trabalho

• Contra o PL 4330 (Terceirização de atividade-fim)
• Desburocratização e maior acesso ao Seguro Desemprego
• Contra a mudança na lei do Seguro Desemprego 
• Contra a reforma da Previdência
• Contra a mudança na lei do abono salarial.

Assim como as Bandeiras são pautas que nos guiam para uma sociedade mais justa, 
também acreditamos em medidas mais urgentes pelas quais lutar. Será a partir dessas 
conquistas mais prioritárias e imediatas que conseguiremos atingir nossas bandeiras. 
Desse modo, entendemos como pautas imediatas aquelas que iremos trabalhar e 
exigir em nossos locais de inserção a fim de que sejam conquistadas.

Pautas da Comunidade, Favela e Campo

• Regularização fundiária, de água e luz nas ocupações urbanas
• Creches acessíveis para toda a população (em todos os períodos)
• Liberdade para Rafael Braga
• Desmilitarização da polícia
• Fora UPS’s (Unidades Paraná Seguro)
• Assistência Psicossocial nas favelas e periferias
• Fim da atuação policial em órgãos públicos como escolas e hospitais
• Humanização no tratamento da população carcerária
• Reformulação do sistema penitenciário (Ex: contra o encarceramento em massa, revisão 
dos processos, fim das revistas vexatórias, contra as privatizações do sistema carcerário)
• Contra a PEC 171 (Redução da Maioridade Penal)
• Construção imediata de espaços comunitários de lazer, cultura e esporte
• Contra a PEC 215 (Demarcação de terras indígenas pelo Congresso)
• Contra a invasão cultural de empresas de comunicação, privadas e do governo
• Desapropriação de prédios abandonados para moradia e/ou a criação  centros de cultura 
social geridas pelo próprio povo
• Pelo fim dos impostos para Centros Comunitários.

Pautas do Transporte

• Passe livre para desempregados e estudantes
• Contra a lei que multa quem pular a catraca
• Melhores condições de trabalho para cobradores e motoristas
• Integração com a Região Metropolitana
• Revogação do contrato de licitação do transporte coletivo
• Revisão do edital de licitação do transporte coletivo
• Melhoria da estrutura dos terminais e pontos de ônibus
• Aumento da frota nos horários de pico
• Adaptação da frota e dos pontos para atender às pessoas com deficiência
• Redução da tarifa para R$ 2,25 segundo sugeriu a CPI do Transporte
• Mais ciclovias e sinalização para ciclistas
• Mais ônibus para transporte interno de bicicletas
• Asfalto e sinalização de trânsito para pedestres na Comunidade Portelinha – Nova Santa 
Quitéria
• Manutenção da integração do transporte público com as ruas da cidadania no modelo 
existente anteriormente.

Pautas da Educação

• Acessibilidade e Permanência estudantil
• Universidade Popular (Ex: fim do vestibular, aumento no número de bolsas e de auxílio 
permanência – principalmente para as alunas e os alunos cotistas – e cursos de extensão 
voltados a comunidade externa)
• Contra os cortes no financiamento da Educação Pública
• Aumento do financiamento para a Educação Pública
• Contra os projetos de lei “Escola Sem Partido”
• Contra o fechamento de turmas e escolas
• Mais concursos para educadoras e educadores 
• Educação de gênero e sexualidade nas escolas
• Ensino voltado às necessidades reais da população
• Contra a terceirização das escolas e universidades (Ex: via Organizações Sociais)
• Desmilitarização da educação
• Acessibilidade para as pessoas com deficiência nas escolas e universidades.
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Pautas da Saúde

• Casas de apoio para mulheres vítimas de violência sexual e doméstica
• Distribuição de métodos contraceptivos com instruções adequadas
• Aumento do investimento no SUS
• Contra a privatização da saúde (Ex: EBSERH)
• Aumento do serviço de pré-natal e neonatal gratuito
• Mais concursos para os profissionais da saúde
• Parto Humanizado
• Desburocratização do SUS
• Mais UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) e UPA’s (Unidades de Pronto Atendimento)
• Contra o incentivo estatal aos Planos de saúde
• Regulamentação e fiscalização dos Planos
• Segurança nos abrigos da FAS (Fundação de Ação Social)
• Contra os manicômios
• Maior assistência Psicossocial para dependentes químicos
• Melhores condições de trabalho para as/os profissionais da saúde.

Pautas da Comunidade LGBT

• Direito ao nome social
• Contra a homofobia e a transfobia
• Reconhecimento das diversas composições familiares
• Adoção legal para as diversas composições familiares
• Maior acesso ao mercado formal de trabalho sem discriminação
• Desburocratização do acesso aos procedimentos cirúrgicos transexualizantes
• Mais hospitais e médicos realizando a cirurgia de transgenitalização pelo SUS
•Retirada da transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM) e 
do Código Internacional de Doenças (CID).

Pautas do Trabalho

• Contra o PL 4330 (Terceirização de atividade-fim)
• Desburocratização e maior acesso ao Seguro Desemprego
• Contra a mudança na lei do Seguro Desemprego 
• Contra a reforma da Previdência
• Contra a mudança na lei do abono salarial.

Assim como as Bandeiras são pautas que nos guiam para uma sociedade mais justa, 
também acreditamos em medidas mais urgentes pelas quais lutar. Será a partir dessas 
conquistas mais prioritárias e imediatas que conseguiremos atingir nossas bandeiras. 
Desse modo, entendemos como pautas imediatas aquelas que iremos trabalhar e 
exigir em nossos locais de inserção a fim de que sejam conquistadas.

Pautas da Comunidade, Favela e Campo

• Regularização fundiária, de água e luz nas ocupações urbanas
• Creches acessíveis para toda a população (em todos os períodos)
• Liberdade para Rafael Braga
• Desmilitarização da polícia
• Fora UPS’s (Unidades Paraná Seguro)
• Assistência Psicossocial nas favelas e periferias
• Fim da atuação policial em órgãos públicos como escolas e hospitais
• Humanização no tratamento da população carcerária
• Reformulação do sistema penitenciário (Ex: contra o encarceramento em massa, revisão 
dos processos, fim das revistas vexatórias, contra as privatizações do sistema carcerário)
• Contra a PEC 171 (Redução da Maioridade Penal)
• Construção imediata de espaços comunitários de lazer, cultura e esporte
• Contra a PEC 215 (Demarcação de terras indígenas pelo Congresso)
• Contra a invasão cultural de empresas de comunicação, privadas e do governo
• Desapropriação de prédios abandonados para moradia e/ou a criação  centros de cultura 
social geridas pelo próprio povo
• Pelo fim dos impostos para Centros Comunitários.

Pautas do Transporte

• Passe livre para desempregados e estudantes
• Contra a lei que multa quem pular a catraca
• Melhores condições de trabalho para cobradores e motoristas
• Integração com a Região Metropolitana
• Revogação do contrato de licitação do transporte coletivo
• Revisão do edital de licitação do transporte coletivo
• Melhoria da estrutura dos terminais e pontos de ônibus
• Aumento da frota nos horários de pico
• Adaptação da frota e dos pontos para atender às pessoas com deficiência
• Redução da tarifa para R$ 2,25 segundo sugeriu a CPI do Transporte
• Mais ciclovias e sinalização para ciclistas
• Mais ônibus para transporte interno de bicicletas
• Asfalto e sinalização de trânsito para pedestres na Comunidade Portelinha – Nova Santa 
Quitéria
• Manutenção da integração do transporte público com as ruas da cidadania no modelo 
existente anteriormente.

Pautas da Educação

• Acessibilidade e Permanência estudantil
• Universidade Popular (Ex: fim do vestibular, aumento no número de bolsas e de auxílio 
permanência – principalmente para as alunas e os alunos cotistas – e cursos de extensão 
voltados a comunidade externa)
• Contra os cortes no financiamento da Educação Pública
• Aumento do financiamento para a Educação Pública
• Contra os projetos de lei “Escola Sem Partido”
• Contra o fechamento de turmas e escolas
• Mais concursos para educadoras e educadores 
• Educação de gênero e sexualidade nas escolas
• Ensino voltado às necessidades reais da população
• Contra a terceirização das escolas e universidades (Ex: via Organizações Sociais)
• Desmilitarização da educação
• Acessibilidade para as pessoas com deficiência nas escolas e universidades.
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