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Vamos falar de eleições?
“Faz parte da CVX, faz parte da igreja ou seja faz parte do
mundo e nós inacianos somos do mundo!!!”
Paulo Carlesso – Comunidade Santo André

13 Décio Lima (PT)
Plano de Governo 2019-2022

Ecologia
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Direcionar esforços da pesquisa, assistência
técnica e extensão rural da Epagri, para
estruturar e implementar um amplo programa
de apoio à produção orgânica e agroecológica
Criar um cronograma de eventos e feiras
agroecológicas, com certificação
Investir na produção de energias renováveis
por meio de alternativas como: pequenas
centrais hidrelétricas, eólicas, solar e de
biomassa
Fomentar e incentivar o aprimoramento de
entidades de gestão metropolitana, buscando
implementar uma agenda de melhoria do
transporte público, do abastecimento de água,
do esgotamento sanitário, do manejo das
águas pluviais e dos resíduos sólidos
Ampliar a coleta e o tratamento de esgoto
sanitário nos municípios e aperfeiçoar a
legislação estadual de recursos hídricos
Promover um Programa de Captação e
Armazenamento de Água para o consumo
humano e para a produção de alimentos
Reduzir a taxa de desmatamento anual no
Estado
Ampliação e fortalecimento do Sistema
Estadual de Meio Ambiente (SEMA), visando
implantação efetiva dos instrumentos e
medidas da política ambiental
Elaborar, em médio prazo, um “Plano
Estratégico Estadual de Áreas Protegidas”
Estabelecer um plano estadual com metas para
a redução (progressiva) do uso de agrotóxicos.

Família
•

•

Prevenir a violência sexual e doméstica,
fortalecendo a Política Nacional de
Enfrentamento à Violência contra a mulher,
com ações que articulem prevenção e apoio às
vítimas, em parceria com os municípios
Criar Centros de Referencia Regionais para
Atendimento às Famílias Vítimas de Violência

Globalização/Pobreza
•

•

Garantir uma política de investimentos
permanente que garantam acesso à moradia
digna e aos serviços urbanos essenciais, em
especial de saneamento básico
Defender os Direitos Humanos e as políticas de
proteção e defesa da juventude negra, das
mulheres, da comunidade LGBT, dos indígenas
e dos grupos vulneráveis

Juventude
•

Desenvolver políticas públicas que promovam a
permanência dos jovens no meio rural

•

Combater e erradicar o genocídio da juventude
negra, por meio de políticas de prevenção,
mapeamento das áreas de riscos sociais

•

Promover políticas públicas para a juventude,
especialmente para os jovens que abandonam
o Ensino Médio, para incorporá-los e incluí-los
socialmente

•

Fomentar a criação de conselhos municipais de
juventude e da realização de conferências
municipais, regionais e estadual da juventude,
como espaço de consulta e de diálogo com os
poderes executivo, legislativo e judiciário

•

Criar o programa Jovem Empreendedor SC

15 Mauro Mariano (MDB)
Santa Catarine quer mais governo

Ecologia

Família

- Apoiar a produção de alimentos orgânicos de
qualidade e economicamente produtivos,
promovendo a preservação do meio ambiente e a
saúde humana
- Ampliar os sinais de internet e telefonia e melhorar
a qualidade e a distribuição de energia
elétrica no meio rural, com apoio e estímulo à
adoção e produção de energias alternativas
- Implementar políticas de gerenciamento das
bacias hidrográficas
- Tornar o Estado um agente efetivo de
transformação da nossa realidade na questão do
saneamento básico
- Desenvolver e fomentar políticas de controle e
redução de perdas de água tratada
- Apoiar a execução de Planos Diretores de
Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana
- Estimular a criação dos Conselhos Municipais de
Meio Ambiente, voltados para ações de
preservação e apoio aos municípios
- Elaborar o programa de regularização ambiental e
o cota de reserva ambiental – CRA nas
bacias hidrográficas
- Incentivar o manejo racional da água expandindo
a prática da tecnologia de colheita de água de
chuva
- Elaborar o plano estadual de irrigação para
melhoria da produtividade e segurança alimentar
- Viabilizar a compra de energia proveniente de
geração distribuída de fontes renováveis
- Implementar política de geração de energia
alternativa.

- Apoiar os municípios para ações de atendimento à
família, à criança, ao adolescente, aos
idosos e às pessoas portadoras de deficiências

Globalização/Pobreza
- Regiões com menor IDH terão uma atenção
especial do governo com a criação de programas
específicos para alavancar o desenvolvimento
- Articular e apoiar as diversas áreas para dispor
programas e serviços sociais dirigidos à
população carente e aos demais usuários da
Política de Assistência Social, como os
beneficiários do Bolsa Família, Benefício de
Prestação Continuada entre outros.

Juventude
Garantir uma escola em que o jovem esteja no
centro do projeto pedagógico, acessível a todos os
catarinenses.

16 Ingrid Assis (PSTU)
PROGRAMA DO PSTU EM SANTA CATARINA PARA AS ELEIÇÕES DE 2018

Ecologia
- Fim do desmatamento, em
defesa das nossas fauna,
floras e rios
- Por um plano de
saneamento ambiental
estadual que contemple as
principais concentrações
urbanas

Família

Globalização/Pobreza

Juventude

- A aplicação e ampliação da
Lei Maria da Penha.
Construção de Casas Abrigo
e Centros de Referência para
as mulheres vítimas de
violência

- Direitos plenos e iguais para
todos os imigrantes e punição
rigorosa para todo crime de
xenofobia e/ou racismo

-Combatendo projetos como o
“Escola sem Partido”,
evitando a evasão escolar,
aumentando a qualidade do
ensino público.

- Ampla e radical reforma
urbana que destine terrenos e
imóveis de especuladores
para as famílias sem teto e
para outras utilizações sociais

-10% do PIB na área da
educação

17 Comandante Moisés (PSL)
Plano de Governo SC 2019-2022

Ecologia
- Incentivar o produtor artesanal
e orgânico.
- Fomentar fontes alternativas de
geração de energia elétrica, bem
como promover melhoria da
distribuição.

- Fomentar políticas para a
redução de geração de resíduos.
- Monitorar a qualidade do ar
para promoção de políticas
ambientais..

- Fomentar o saneamento básico
e abastecimento de água.

Família

Globalização/Pobreza

Juventude
- Implementar a educação
integral e incentivar o ensino
técnico.
- Garantir a boa convivência
social nas escolas para a
redução da violência

18 Portanova (Rede)
Mapa do Caminho

Ecologia
-Implantação do programa de hortas escolares
-Fortalecimento e qualificação da aquicultura e da
pesca nos níveis artesanal e industrial, e
produção agroecológica de base familiar e orgânica
-Intensificar a vigilância ambiental e sanitária para
coibir o uso indevido de agroquímicos
contaminantes e prejudiciais à saúde pública
-Incentivar a criação de hortas comunitárias, com a
utilização de áreas públicas para a formação de
hortas orgânicas
-Fortalecimento dos Conselhos de Meio Ambiente
-Revisão dos Planos de Saneamento Básico e sua
integração nas regiões metropolitanas
-Estabelecer como obrigatória a elaboração do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos
-Promover a inclusão social dos catadores e
recicladores de lixo
-Reduzir o consumo absoluto de combustíveis
fósseis, por parte das frotas públicas, incluindo
equipamentos do transporte coletivo
-Implementação efetiva dos Planos Municipais de
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
-Viabilizar o processo de avaliação ambiental
integrada das unidades geradoras por bacias
hidrográficas

Família
-Instituição do programa Médico da Família.
-Ampliar e qualificar a Estratégia Saúde da Família

Globalização/Pobreza

Juventude
- Promover a educação de qualidade e democrática,
que contribua para a construção de novos sujeitos,
capazes de transformar a sociedade rumo a um
mundo sustentável

50 Camasão (PSOL)
Programa da coligação Um Caminho pra Gente

Ecologia
- Revogar todas as medidas tomadas
pelos governos anteriores que
autorizem ou facilitem a utilização de
agrotóxicos na agricultura catarinense.
- Fortalecer e estimular a agricultura
popular, sem veneno nem transgênicos.
Iniciar um processo de transição para
que ocorra uma reforma estrutural na
produção de alimentos em Santa
Catarina.
- Incentivar a indústria, desenvolvimento
tecnológico, comércio, pesquisa e
extensão em Agroecologia.
- Ampliar de forma significativa os programas de incentivo à prestação de
serviços ambientais, visando a
recuperação e preservação de
nascentes, além de criar e intensificar o
programa de construção de cisternas.

Família
- Desenvolver programas de educação
sexual e planejamento familiar para
homens e mulheres com garantia de
acesso permanente a diversos métodos
anticoncepcionais.
- Proteção a toda forma de família, com
a garantia do casamento civil igualitário
para a população LGBT.
- Inclusão de todas as formas de
famílias nos programas habitacionais e
de moradia para abarcar as famílias
LGBTI.

Globalização/Pobreza

Juventude

- Pacto pela erradicação do trabalho
escravo ou análogo à situação de
escravidão assim como do trabalho
infantil na agricultura e na indústria;

- Liberdade de expressão nas escolas e
livre organização do movimento
estudantil nas escolas e universidades.
Contra o projeto Escola Sem Partido!

- Introduzir políticas de proteção aos
desempregados e excluídos;

- A educação precisa servir para a
emancipação coletiva. Em defesa de
uma educação que combata o
machismo, o racismo e a LGBTfobia!
Pela inclusão de gênero nos programas
curriculares e em todos os planos de
educação

- Fortalecer as Políticas e Planos
Estaduais de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN);
- Garantir a implementação do
Programa Nacional de Banda Larga
(PNBL), com a
universalização do acesso à internet em
banda larga universa.

- Fortalecer e estimular a educação no
campo em todas as suas experiências
- Garantir espaço nas instituições de
ensino para a livre organização,
representação e atuação dos
estudantes.
- Criar um fundo estadual de juventude
para o financiamento das políticas em
todas as regiões do Estado.

51 Jesse Pereira (PATRI)
Coligação “Santa Catarina Para Todos”

Ecologia
-Tal integração deve eleger o
transporte coletivo, com seus
diferentes modais, como
prioridade.
- Proteger o meio ambiente e
combater a poluição em
qualquer de suas formas.
- Preservar as florestas, a fauna
e a flora.

Família

Globalização/Pobreza

Juventude

• As políticas sociais devem
contribuir de modo decisivo
para o combate das
desigualdades. Nesse
sentido, é fundamental que se
assegure o acesso universal a
bens e serviços públicos.

Proteger a infância e a juventude

• Promover programas de
melhoria das condições
habitacionais e de
saneamento básico

55 Gelson Merisio (PSD)
Coligação Aqui é trabalho!

Ecologia
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Priorizar o apoio a pequenos municípios
para soluções alternativas de tratamento
de água e esgoto, inclusive na área rural
Efetivar o saneamento básico total em
pelo menos 50% dos municípios
catarinenses
Implantar o programa Produtor de Água
garantindo o uso racional da água
Incentivar a política de consórcios
regionais para coleta de resíduos sólidos
e reciclagem
Estimular Parcerias Público Privadas
para produção de energia a partir de
rejeitos
Estabelecer uma Política Estadual de
Mobilidade Urbana que priorize e
incentive o desenvolvimento urbano
orientado para o transporte verde e
sustentável
Estimular o turismo sustentável e natural,
iniciando pelas Unidades de
Conservação Estaduais
Racionalizar e facilitar os procedimentos
de licenciamento ambiental
Apoiar a criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural

Família

Globalização/Pobreza
•

•

Realizar amplo estudo para aferir os
principais problemas encontrados no
tocante às desigualdades sociais e
econômicas de cada região
Promover a integração dos programas
sociais do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, fortalecendo ações de
prevenção de vulnerabilidade e riscos
sociais e de redução da violação de
direitos sociais

Juventude
•

Universalizar o direito à educação para
superação das desigualdades históricas

Mensagem final
Enquanto Secretariado da Justiça Socioambiental (SJSA) ficamos
muito motivados em partilhar esse olhar sobre as candidaturas.
Sonhamos a possibilidade de nossa incidência enquanto
comunidade CVX.

Realização
Secretariado de Justiça Socioambiental da CVX Regional Sul
Contato: social.cvxsul@cvx.org.br
Guilherme Briski
CVX Francisco
Roberto Barbosa
CVX Nossa Senhora Medianeira

