
PLANO EMERGENCIAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES PARA PALMAS

A pandemia da Covid 19, surgida em 2020 e agravada no ano presente, ampliou
as desigualdades sociais no país inteiro, já antes existentes, porém acentuadas
pelos impactos da propagação do vírus e pela retração das atividades
econômicas consideradas não essenciais. 
O governo Bolsonaro tem contribuído intensamente para o aprofundamento
desse cenário das crises sanitária, econômica, política e social, implantando
uma agenda de retirada de direitos, extinção de políticas sociais, privatização
do patrimônio público, desemprego em massa e aumento de uma
informalidade muito precarizada. Todo esse programa ultraneoliberal de
Bolsonaro-Guedes produziu no cenário atual a volta do Brasil ao mapa da fome,
com 117 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e 19,1
milhões passando fome, e ainda o forte aumento da miséria no País.
Com um valor médio atual da cesta básica completa no Brasil chegando em
R$650 (com todos os alimentos necessários para a alimentação total em um
mês), os trabalhadores mal tem conseguido garantir a alimentação diária da
sua família. E com o número de mortos pela Covid chegando a 400 mil, a classe
trabalhadora tem sofrido dias de luto pela perda de seus familiares.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, consideramos, portanto que diante de um
cenário desastroso e com o recuo das atividades econômicas é necessário que o
poder público tome a frente da proteção da vida e dos direitos sociais básicos,
conseguindo garantir, ao menos, os serviços e bens básicos para a população
que se encontra em extrema fragilidade social. Estamos falando daqueles
indivíduos e famílias que não conseguem os mínimos essenciais para
atravessar, com vida, essa crise sanitária e econômica que se alastra no país e
em nossa cidade. 
Conforme dados do Cadastro Único, em janeiro de 2021 Palmas tinha 48.077 mil
famílias na linha da pobreza, destas 12.398 estão em situação de extrema
pobreza, ou seja, vivendo com renda per capta de 0 a 178 reais - dados do
Ministério da Cidadania, do sistema do CadÚnico (http://aplicacoes.mds.gov.br).
Sabemos que na pandemia mais famílias entraram na linha da pobreza.
Desta forma, entendemos que para enfrentar esta realidade é imprescindível
que a prefeitura de Palmas assuma um papel de garantidora desses direitos
básicos, para além de baixar decretos e normas de contenção da propagação do
vírus, é preciso que socorra a camada da população palmense que se encontra
em situação de insegurança alimentar, de moradia e de meios básicos para
cumprir o isolamento social e sobreviver.
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1) Fortalecer ainda mais as medidas sanitárias necessárias para proteger
as vidas;
2) Estabelecer um rígido controle das pessoas vindas de outras cidades
para a capital com testagem geral e, se preciso, isolamento para
eventuais casos de contaminação, em todos os pontos de acesso, como o
aeroporto, rodoviárias e mesmo nas vias de acesso à cidade;
3) Garantir as principais reivindicações atuais dos trabalhadores da
saúde de Palmas, a exemplo da equiparação salarial e regularização do
pagamento da insalubridade;
4) Instituir como grupos prioritários de vacinação: profissionais da
educação  lotados nas unidades escolares; profissionais da assistência
Social lotados nos serviços socioassistenciais; população em situação de
rua, trabalhadores da limpeza pública e de cemitérios e grupos
específicos com comorbidades que potencializam o risco de morte;
5) Melhorar as estruturas físicas das unidades municipais do SUS, além
de fazer a instalação de tendas e sistemas de ventilação;
6) Promover distribuição gratuita de máscaras PFF N95 nos locais
públicos, principalmente estações de ônibus, além de álcool em gel;

Entendemos, ainda, que as medidas de contenção da circulação da
população, como as que foram tomadas em Araraquara-SP e, mesmo as
medidas adotadas pela Prefeitura de Palmas, neste último período, tem
demonstrado um grande acerto, basta comparar o antes com o agora. As
UPAs não estão mais superlotadas como antes, mas acreditamos que não
se pode baixar a guarda neste momento, pois isso colocaria em risco o
sucesso do trabalho. O mais importante agora é proteger a vida em todas
suas dimensões e atuar no sentido de combater as disparidades e
injustiças que acometem os mais pobres. 
Nossa intenção com esse plano é o de contribuir com a manutenção da
vida dos palmenses e assegurar que todos tenham condições de se
alimentar, locomover, e habitar com segurança e dignidade. 
Propomos aqui então, para o poder público municipal, um conjunto de
ações de urgência para combater de forma emergencial os problemas
que mais agridem a vida do povo palmense nesse momento.
Dividimos essas proposições em 2 frentes de trabalho e 4 eixos centrais
que representam a questões mais urgentes vividas pelo povo:
1ª Frente: Fortalecimento das ações de combate a proliferação do vírus,
com os seguintes eixos:
I - Eixo Sanitário 
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7) Fazer mutirão de testagens rápidas e gratuitas de pessoas que
apresentem ou não sintomas da covid 19 nas unidades de saúde e em
tendas instaladas em locais de grande circulação de pessoas, como a
avenida Tocantins e avenida JK;
8) Garantir o cumprimento ao decreto de isolamento, instituindo plantão 24
horas da guarda metropolitana para averiguar casos de denúncias de
aglomeração em toda a cidade, não só na região extremo sul, e respeitando
os direitos humanos de todos palmenses;
9) Implantação de serviço de abrigamento para a população em situação de
rua, garantido acesso à alimentação, higiene e proteção.
II - Eixo Transporte Público e Mobilidade Urbana 
1) Instituir lei que fortaleça o controle e fiscalização da prefeitura para o
devido cumprimento de distanciamento social nas estações e dentro dos
ônibus;
2) Obrigar a empresa de transporte público a dispor totens de álcool em gel
na entrada dos ônibus, bem como a obrigatoriedade de se passar o mesmo
no ato de entrada no veículo.
3) Exigir o aumento da frota em circulação, a fim de permitir a menor
lotação nos ônibus;
4) Proibir aumento da tarifa do transporte público durante a pandemia;
Disponibilizar álcool em gel em todos os pontos de ônibus da cidade e sua
permanente reposição;
5) Contratar equipes de apoio para higienização completa dos ônibus a cada
vez que a respectiva linha chegar a seu ponto final, normalmente nas
estações.
2ª Frente: Desenvolvimento em caráter de emergência de ações que
protejam social e economicamente as pessoas que estão em situação de
vulnerabilidade em decorrência da crise, inclusive garantindo a
permanência delas em suas casas, com os seguintes eixos:
I - Eixo Segurança alimentar   
1) Garantir a distribuição de cestas básicas pelo CRAS (Centro de Referência
em Assistência Social) a toda população cadastrada no CadÚnico, sem
estabelecimento de critérios, bem como viabilizar que as cestas cheguem
até a casa dos demandantes que não tenham transporte próprio, tendo em
vista o peso das mesmas;
2) Converter os recursos da alimentação escolar para a compra de cestas
básicas para alunos da rede municipal de educação;
3) Subsidiar 100% o valor da refeição ofertada pelos restaurantes
comunitários;
4) Fazer a compra direta dos produtos da produção da agricultura familiar
na montagem das cestas básicas.
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II - Eixo Trabalho e Renda 
1) Contratação de frentes de trabalho pela gestão municipal, com
mutirões de, por exemplo, limpeza da cidade, tapa buraco, limpezas de
terrenos baldios, fortalecendo a criação de empregos formais;
2) Garantir que o auxílio emergencial municipal já anunciado pela
prefeitura no valor de 200 reais seja direcionado para também
complementar o auxílio emergencial federal, visto o baixíssimo valor
estabelecido pelo governo federal, e estender ao máximo seu alcance
3) Criar também beneficio municipal para aquisição de gás e instituir o
programa aluguel social em Palmas, inserindo-os dentro da política de
assistência social;
4) Retomar a suspensão da cobrança das contas de energia e água de
famílias de baixa renda durante a pandemia, garantindo condições
viáveis de parcelamento quando retornar a cobrança para as famílias;
5) Injetar 30 milhões no Banco do povo para disponibilização de crédito
para os micro, pequeno e médios empresários, com carência de 180 dias
após finalizada a pandemia, movimentando, assim, a economia local.

O Partido dos Trabalhadores apresenta, então, esse conjunto de medidas
emergenciais para a sociedade palmense e para o poder público
municipal porque acreditamos que o combate a esta pandemia e aos
efeitos das crises social, política e econômica, potencializadas pelo
governo federal, precisa ser prioridade nesse momento para salvar
tantas vidas que estão ameaçadas. Queremos, dessa forma, apresentá-lo
como contribuição ao que já tem sido construído de esforços em Palmas
para este combate. Por isso, não devemos abaixar a guarda até que
tenhamos conseguido, coletivamente, a vacinação de toda a população.

#VacinaParaTodosJá


