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Paulistana 

São Paulo enfrenta uma enorme crise. Horas no trânsito todos os dias. Tarifas de ônibus e 
metrô entre as mais caras do mundo. Alternativas de lazer e cultura escassas e caras. Na 
educação, professores e servidores desvalorizados. Faltam milhares de vagas em creches e 
escolas. A saúde pública, abandonada e privatizada, só está bem na propaganda oficial. A 
cidade que aparentar ser um caos para a população é, na verdade, o paraíso dos lucros e das 
corporações.  
 
Para mudar São Paulo é preciso mudar a política! Não é possível construir outro modelo de 
cidade através de alianças espúrias, loteamento de cargos, corrupção e financiamento 
milionário de campanhas da velha política. Kassab e Serra transformaram a prefeitura numa 
verdadeira imobiliária a serviço dos lucros das empreiteiras. Já Haddad, do PT, diz ser o 
“novo”, mas está aliado a Paulo Maluf, corrupto procurado pela Interpol e um dos grandes 
responsáveis pela cidade caótica que temos.  
 
Os jovens e as jovens sentem na pele esse caos urbano e precisam ter voz e direitos! Hoje, 
quase três milhões de paulistanos são jovens e tem condições heterogêneas de vida e diversos 
perfis. A prefeitura deve garantir políticas públicas específicas imediatas e estratégicas, 
integrais e diversas, formuladas com participação ativa das juventudes paulistanas.  
 
Nossas propostas são:  

1. Apoio, incentivo e diálogo com organizações e movimentos de juventude tais como 
grêmios estudantis, centros e diretórios acadêmicos, coletivos. 

2. Audiências públicas e construção com os grupos de juventude do Orçamento 
Participativo. 

3. Apoio financeiro às iniciativas de organizações e movimentos de juventude.  
4. Bilhete Único 24 horas imediatamente e investimento massivo em metrô e subsídios 

para chegar à tarifa zero. 
5. Viradas Culturais semanais nos bairros. 
6. Fim da repressão aos artistas de rua! Valorização dos saraus e iniciativas populares de 

cultura. 
7. Apoio às rádios comunitárias e busca da universalização do acesso à internet. 
8. Criação de uma gravadora e uma editora públicas municipais. 
9. Um Centro Livre de Juventude por subprefeitura, espaço de cultura, esporte, lazer, 

comunicação, informação e educação não escolar.  
10. Criação de um portal online das juventudes paulistanas. 
11. Fiscalização contra o aumento abusivo de mensalidades das escolas e universidades 

particulares. 
12. Retorno imediato de 31% do orçamento municipal em educação. 
13. Meia entrada e meia passagem para estudantes e professores de cursinhos populares. 
14. Zerar o déficit de vagas em creches e criação de creches em período noturno. 
15. Recuperação dos salários e valorização dos professores e servidores da educação. 
16. Redução do número de alunos por sala de aula e investimento na infraestrutura das 

escolas.  
17. Gestão democrática das escolas. 



18. Apoio aos cursinhos populares e iniciativas de educação popular. 
19. Apoio à luta pela construção de um campus da Unifesp em Itaquera. 
20. Combate à discriminação e apoio às lutas pelos direitos humanos sem distinção, dos 

direitos das mulheres e populações LGBT e negra. 
21. Criação de uma Secretaria Municipal de Juventude e gestores de juventude em cada 

subprefeitura. 
22. Fortalecimento e democratização do Conselho Municipal de Juventude. 
23. Promoção do Mapa da Juventude de São Paulo em 2013. 

 


