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PROGRAMA DE CAMPANHA – PATRICIA FELIX 
 
 Meu nome é Patricia Felix e luto há mais de 30 anos por um Rio de 
Janeiro onde as mulheres, a negritude, os jovens, as crianças e os 
trabalhadores tenham voz. Nasci e cresci na Vila Vintém, na Zona Oeste, 
favela onde iniciei minha luta em defesa dos direitos humanos e por uma 
sociedade mais justa e igualitária. 
 Atuo desde os anos 90 como educadora social, buscando dar 
oportunidade aos jovens e adolescentes. Fundei em 2001 e construo, desde 
então, a ONG Projeto Liberdade, que desenvolve atividades socioeducativas e 
culturais na Vintém e outras favelas. Atualmente sou coordenadora da Rede 
Emancipa, movimento social de educação popular que atua por todo Brasil e 
desenvolve uma série de atividades, possibilitando o ingresso da juventude 
periférica ao ensino superior. 
 Em 2019, fui eleita conselheira tutelar na Zona Sul do Rio de Janeiro 
com 4.639 votos, maior votação da história do Conselho Tutelar no país. 
Acredito que a garantia dos direitos da criança e do adolescente precisa ser 
uma prioridade para os defensores dos direitos humanos e que toda a 
sociedade deve ter essa responsabilidade. 

Topei o desafio de ser candidata a vereadora pelo PSOL, partido de que 
sou militante, para representar um projeto coletivo, construído a muitas mãos, 
por uma mudança radical na nossa cidade em um momento tão especialmente 
difícil. Porém, acredito que do Rio de Janeiro também nascerá a superação do 
fascismo brasileiro. Por isso, coloco a minha candidatura a serviço do combate 
à extrema-direita e à direita liberal. Vamos elaborar um movimento para 
derrotar o bolsonarismo, Eduardo Paes e Crivella. Dos becos e das favelas, do 
samba e do funk, da nossa juventude nascerá a novidade. Com as 
trabalhadoras e os trabalhadores, faremos uma nova cidade. 
 
Confira o programa que construímos coletivamente: 
 
1. Por uma cidade mais justa e sem corrupção 
 

Nos últimos anos, tem sido cada vez mais notório que os governantes 
cumprem um papel de organizar quadrilhas que saqueiam os cofres públicos, 
uma montanha de dinheiro que deveria ser destinada a serviços e políticas 
públicos. Ou seja, colocam os interesses de poucos acima do bem-estar do 
povo, por meio de esquemas de corrupção. São os bandidos de colarinho 
branco. Enquanto faltam vagas nos hospitais, cadeiras nas escolas, enquanto a 
maioria do povo carioca precisa pegar de dois a três ônibus só para ir ao 
trabalho, um punhado de empresários e políticos corruptos, como Witzel – 
antes dele, Cabral e Pezão, hoje presos –,  colocam muito dinheiro no bolso. 
Essa “ciranda” nefasta tem levado o Rio de Janeiro à grave crise social que 
vivemos. 



Esses esquemas, que já eram bem conhecidos na época da gestão de 
Paes, novamente aparecem no governo Crivella. O escândalo dos “Guardiões” 
foi apenas a ponta do iceberg. Por isso, é preciso derrotar Crivella agora! 

Sabemos que essa realidade só vai mudar a partir da organização 
daquelas e daqueles que vivem e conhecem a cidade e com as lutas dos de 
baixo. Nesse sentido, nossa campanha vem para dizer CHEGA! Nosso 
compromisso é com o povo! 
 
2. Juventude Negra Quer Viver 
 
Na favela, a ausência de uma política de segurança pública que garanta 
nossos direitos nos obriga a lidar, desde crianças, com violências que impedem 
o ir e vir de moradores, o direito das nossas crianças e adolescentes a estudar 
e brincar. 
 
Muitos de nós já vivemos a dor da perda de primos, irmãos e filhos. O Rio de 
Janeiro tem a polícia que mais mata e que mais morre no mundo, e sofre com 
as constantes violências praticadas pelas milícias e pelo tráfico. São centenas 
de jovens, principalmente negros, assassinados por ano, vítimas de uma 
política de segurança pública profundamente militarizada e falida, baseada 
numa lógica belicista, de confronto, que criminaliza a pobreza e somente 
resulta em mortes, sem conseguir combater, de fato, o crime organizado. 
 
Existem formas eficientes de desmantelar o crime organizado. Temos os 
exemplos da CPI das Milícias e a CPI do Tráfico de Armas, que investigaram 
quadrilhas e prenderam mafiosos sem que fosse necessário disparar um só 
tiro. 
 
Sabemos, entretanto, que a morte por arma de fogo não é a única cara do 
genocídio do povo negro e a pandemia tornou isso ainda mais evidente. 
Estamos morrendo por falta de acesso à saúde pública e saneamento básico, 
pela fome e falta de oportunidades. 
 
Neste ano, milhões de pessoas foram às ruas para dizer que “Vidas Negras 
Importam”. É preciso transformar esse grito de indignação em organização e 
mobilização. 
 
Para que a juventude negra possa viver, precisamos lutar, em primeiro lugar: 
 

• Por uma política de segurança que priorize o trabalho investigativo da 
Polícia Civil. O estado do Rio de Janeiro é o estado brasileiro que menos 
consegue concluir investigações sobre assassinatos — apenas 11% dos 
casos são elucidados, de acordo com o levantamento “Onde Mora 
Impunidade”, do Instituto Sou da Paz, divulgado em setembro de 2020. 



• Pela aplicação das leis 10.639/03 e 11.645/08 nas escolas públicas e 
privadas, garantindo o ensino da história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros. 

• Pela formação, capacitação e suporte psicológicos aos profissionais da 
educação, priorizando aqueles que atuam próximo ou diretamente nas 
áreas consideradas de risco. 

• Contra o racismo religioso, pelo respeito a todas as religiões, sobretudo 
aquelas historicamente violentadas, como as de matriz africana. 

• Em defesa do SUS, como princípio básico: saúde é direito! Queremos 
saúde digna e a retomada do investimento público massivo na saúde 
pública. 

• Contra as desigualdades sociais e o genocídio da população negra e 
favelada, fazendo do nosso mandato um porta-voz da luta antirracista 
em todas as suas expressões. Vidas Negras Importam! 

 

3. Mulheres Negras No Poder 
 
As mulheres negras são a base da pirâmide da nossa sociedade. Somos nós a 
maioria da população brasileira, a maior parte dos trabalhadores e também as 
responsáveis, em grande medida, por cuidar da outra parte. Somos assistentes 
de enfermagem, pedagogas, costureiras, psicólogas, professoras, assistentes 
sociais, empregadas domésticas, auxiliares de serviços gerais, caixas de 
supermercados, recepcionistas, secretárias, estudantes, mães. No entanto, 
somos nós também aquelas que recebem os piores salários e a maioria dos 
que trabalham na informalidade. Além disso, enfrentamos as duplas e triplas 
jornadas de trabalho, cuidando da casa, das crianças e dos idosos. A violência 
contra a mulher teve um aumento de 50% no Rio de Janeiro durante a 
pandemia e nosso país ocupa a 5ª posição mundial em número de 
feminicídios. 
 
Por conhecermos tão bem as contradições de nossa sociedade, estivemos à 
frente das lutas por direitos nos últimos anos, conscientes de que é necessário 
virar a mesa do poder e construir outro projeto de sociedade. Reconhecemos a 
necessidade de garantir os direitos das mulheres e construir um programa 
feminista para a nossa cidade: 
 
• Precisamos de projetos de acesso à informação, com divulgação ampla 

do contato da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) nos transportes 
públicos e em estabelecimentos comerciais, além de campanhas 
informativas sobre o que é a violência contra a mulher e quais são os 
nossos direitos. Precisamos também garantir a integridade dos abrigos 
municipais para mulheres em situação de violência. 



• É necessário acabar com a fila das creches públicas. Valorizar as/os 
trabalhadoras/es da educação infantil. Precisamos demandar da prefeitura a 
construção de mais creches para que as mulheres tenham onde deixar seus 
filhos em segurança para trabalhar e estudar, com projetos de acesso das 
crecheiras à formação e valorização das trabalhadoras infantis das 
comunidades. 

• O caso da menina do Espírito Santo que chocou o Brasil não é, 
infelizmente, uma raridade. Nossas jovens são constantemente assediadas 
e abusadas, por isso precisamos que nossas escolas sejam espaços de 
combate ao machismo. Dessa forma, precisamos garantir a educação 
sexual desde a educação infantil, para que as crianças entendam o que são 
toques impróprios e possam pedir ajuda em caso de violência. Precisamos 
de currículos que abarquem o papel de mulheres na política e na ciência e 
articulações entre as escolas e coletivos que debatam a violência contra 
mulher, o abandono parental, o empoderamento feminino, entre outros. 

• Hoje não há na prefeitura do Rio de Janeiro uma secretária da mulher, 
de maneira que as políticas voltadas a nós são sempre secundarizadas. 
Precisamos demandar a criação dessa secretaria com projetos feministas e 
garantia de verba para os mesmos. 

 
4. Por uma educação emancipadora com valorização dos educadores 

 Uma educação pública de qualidade é fundamental para a garantia de 
um futuro melhor para a nossa juventude e, portanto, para a nossa cidade. 
Infelizmente, as escolas municipais têm sido precarizadas há anos, faltando o 
básico de estrutura e, ao mesmo tempo, sem a valorização dos profissionais da 
educação. Nossos educadores seguem muito mal remunerados, tendo que se 
preocupar todo fim do mês com suas contas que não fecham, mesmo com 
longas horas de trabalho e cumprindo papel tão importante na formação das 
crianças e adolescentes do município. E, o Governo busca, no meio da 
pandemia, abrir escolas, colocando a vida de muitos em risco. Acreditamos que 
a educação precisa ser valorizada! Por isso propomos: 
 

• A criação de um novo plano de carreira unificado (Docentes e 
Funcionários Administrativos) para promover a valorização dos 
profissionais de educação, o que inclui o reajuste salarial dos 
educadores do município. 

• A luta por uma educação emancipadora, que tenha como ponto de 
partida a compreensão do cotidiano de forma crítica e científica; que 
incentive o questionamento e a pesquisa; que desenvolva as 
potencialidades dos nossos estudantes. 

• Investimento na formação de educadores e em material pedagógico que 
aborde temas como o racismo, machismo e Lgbtfobia para as escolas, 
EDIs (Espaço de Desenvolvimento Infantil) e creches municipais. 



• Mais arte e cultura na escola. 
• Garantia de que a educação seja privilegiada dentro do orçamento 

municipal, para combater a desestruturação material da escola. 
• A abertura de concurso público para docentes e todas as categorias de 

funcionários administrativos. 
• Chamada imediata do banco de Migração para todos, bem como a do 

banco de Concursados. 
• A valorização da equipe gestora. 
• A valorização e reconhecimento do Conselho Escola-Comunidade 

(CEC) como espaço legítimo de integração, mobilização e escuta ativa 
de todos os segmentos que compõem o órgão, por meio da 
representatividade, atribuindo-lhes caráter participativo, consultivo e 
deliberativo, contribuindo para a democratização da Unidade Escolar, 
tendo por objetivo discutir e analisar criticamente os problemas que envolvem 
a escola, visando a melhorar o ensino. 

• A luta pelo cumprimento de 1-3 das atividades extraclasse e para que as 
mesmas sejam viabilizadas de acordo com a autonomia das Unidades 
Escolares e referendadas pelos Conselhos Escola-Comunidade 

• A redução de alunos por sala de aula.  
• O reconhecimento das profissionais denominadas “merendeiras” como 

cozinheiras. 
 
5. Pelos direitos da criança e do adolescente 

O Estatuto da Criança e Do Adolescente (ECA) foi uma grande 
conquista, mas há muita luta pela frente para que ele seja de fato respeitado. 
Nossas crianças não têm garantidos seus direitos à moradia, educação e 
alimentação, e são, muitas vezes, retiradas de seus pais indevidamente, 
quando estes são pobres e negros. Os abrigos para crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade encontram-se precarizados, não temos uma 
política real de moradia para suas famílias ou de restaurantes populares para 
que possam se alimentar. Além disso, não temos hoje políticas públicas 
consistentes para combater a violência que tantas crianças vêm sofrendo. O 
Conselho Tutelar, quando não aparelhado, cumpre um papel fundamental de 
aplicação de medidas protetivas e de fiscalização/requisição de serviços e 
cumprimento das instituições sociais governamentais e familiares. Por isso, 
acreditamos ser necessário: 

• O fortalecimento dos órgãos de garantia de direitos, como o 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e 
Centros de Atenção Psicossocial  (CAPS). 

• A atualização da defasada Lei municipal 3282, de 2001, que 
dispõe sobre a implantação, estrutura, processo de escolha e 
funcionamento dos Conselhos Tutelares do Município do Rio de 



Janeiro, visando ao fortalecimento e à autonomia dos conselhos 
tutelares da nossa cidade. 

• A defesa da criação e manutenção dos restaurantes populares da 
cidade. 

• A luta pelo direito à moradia: pela interrupção de ações de 
despejo e remoções; pela garantia de abrigo adequado para 
pessoas em situação de rua e pela manutenção integral dos 
serviços de água, luz e telefone, inclusive para inadimplentes. 

 

6. Direito à cidade 
 
Os moradores da Zona Oeste e da Zona Norte sabem bem que, para nós, tudo 
é mais difícil. O transporte público é escasso e caro, há poucos serviços de 
saúde e falta saneamento básico em grande parte das regiões, além de salas 
de aula para os nossos filhos e emprego. Além disso, cada vez mais nossas 
regiões são tomadas pela violência armada – de milícias, do tráfico e do próprio 
Estado, por meio de suas polícias. É necessário que as periferias da nossa 
cidade sejam o centro de nossa política – e sabemos que esse projeto só será 
construído com o povo consciente, mobilizado e organizado. Por isso, sob o 
horizonte de que a Periferia é o Centro, há anos construo política social na 
Vila Vintém e integrei, nos últimos anos, a Rede Emancipa de Educação 
Popular, que busca empoderar as periferias por meio do acesso à educação. 
Durante a pandemia, foi a população pobre e periférica a mais afetada e a que 
mais morreu. 
 
6.1. Mobilidade urbana 
 
É preciso combater a máfia dos transportes – que reúne empresários do setor 
e políticos em um grande esquema de corrupção que os enriquecem às custas 
do sofrimento dos usuários de ônibus, trens, metrôs e barcas. 
 
Precisamos lutar: 
 

• Por melhorias na qualidade dos transportes públicos, garantindo aos 
usuários: conforto, pontualidade, aumento de veículos em circulação, 
segurança e o cumprimento da lei que determina a instalação de ar 
condicionado em todos os veículos. 

• Pela valorização dos trabalhadores rodoviários e o fim da dupla função 
dos motoristas de ônibus. O profissional responsável pela condução do 
veículo não pode ser também cobrador. Isso é uma exploração do 
trabalho do motorista, gera desemprego ao dispensar a função do 
cobrador, provoca atrasos e ainda aumenta a insegurança no transporte, 
pois o condutor precisa estar totalmente atento ao trajeto. 



• Pela redução das tarifas e realização de auditorias para os aumentos 
injustificados dos transportes públicos municipais. 

• Por um plano de transporte que melhore o acesso a regiões e bairros 
hoje mal atendidos pelo sistema público, como a Zona Oeste e a Ilha do 
Governador, aprimorando a circulação interna nesses territórios. 

 
6.2. Democratização do acesso à cultura 
 
Mais de 70% dos equipamentos culturais – bibliotecas, cinemas, teatros, 
espaços de cultura e artes em feral – do Rio de Janeiro estão concentrados no 
eixo Centro, Zona Sul e Grande Tijuca,  onde vive apenas cerca de um quinto 
da população da cidade. Assim, uma parcela imensa dos cariocas não tem 
equipamentos culturais próximos. Por isso, é preciso lutar: 
 

• Pela descentralização desses equipamentos culturais, levando opções 
para outras áreas, criando espaços de cultura e lazer para a juventude, 
valorizando a criatividade e a potência da arte da periferia. 

 
• Pelo fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura e pela efetivação 

do Fundo Municipal de Cultura, com uma política de investimento que 
seja descentralizada, envolvendo as mais diversas expressões artísticas 
e culturais. 

 
6.3. Dignidade para os mais pobres 
 
Em uma cidade tão profundamente desigual, é fundamental garantir o básico, 
lutando: 
 
• Por um plano de saneamento básico que abranja todos os territórios que 

hoje padecem com a ausência deste direito fundamental, inclusive 
empregando moradores das áreas desprovidas de saneamento nas obras a 
serem realizadas em seus territórios. São muitas as doenças e impactos 
ambientais e econômicos que decorrem da falta de saneamento básico. Em 
2018, por exemplo, mais de 2.200 internações foram registradas na Região 
Metropolitana do Rio, em virtude de doenças ocasionadas pela falta de 
saneamento, segundo estudo da Casa Fluminense. 

• Pela garantia de Auxílios Emergenciais Municipais no Rio de Janeiro 
como forma de combater o desemprego e a crise na nossa cidade durante a 
pandemia. 

• Pela garantia de um plano de iluminação pública para as periferias da 
cidade – como medida preventiva contra a violência urbana e, em especial, 
para aumentar a segurança das mulheres. 

 
7. Saúde é direito 



 
A cidade do Rio de Janeiro viu, na gestão de Marcelo Crivella, a intensificação 
dos processos de privatização e desmantelamento da saúde pública. Na 
pandemia da Covid-19, vieram à tona graves denúncias, como o fato de a 
Prefeitura pagar funcionários – “Guardiões do Crivella” –, com dinheiro público, 
para hostilizar e atacar profissionais da área, repórteres e pacientes que 
denunciassem à imprensa suas péssimas experiências nas unidades de saúde 
da cidade. 
 
Enquanto pacientes esperam meses pela realização de consultas, exames e 
procedimentos em geral, e servidores padecem com péssimas condições de 
trabalho e atrasos sistemáticos de salários, a gestão Crivella protagoniza 
escândalos, um atrás do outro, envolvendo Organizações Sociais, como no 
caso do “liga pra Márcia” e os esquemas de fraudes na fila de espera. 
 
Serviços fundamentais, como Clínicas da Família e Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), precisam ter condições dignas de funcionamento, da 
Zona Sul à Zona Oeste do Rio de Janeiro, garantindo o princípio da 
universalidade e equidade, segundo o qual os serviços são distribuídos de 
acordo com as demandas. 
 
Saúde é direito! Por isso, é preciso lutar: 
 
- Por um SUS gratuito, universal e de qualidade. 
 
- Para que a Atenção Básica seja a principal porta de entrada e acolhimento na 
Rede Municipal de Saúde, com investimento nas Clínicas da Família tendo em 
vista a realidade e necessidade de cada território, contando com a 
reestruturação, retomada e atuação das equipes de Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) e Consultório Na Rua (equipes multiprofissionais que desenvolvem 
ações integrais de saúde frente às necessidades da população de rua). 
 
- Implementação de planos de transição do sistema municipal com o objetivo 
de absorver trabalhadores que hoje prestam serviços em OSs. Dessa forma, 
buscando pôr fim à precarização das relações trabalhistas, imposta pela 
terceirização, que hoje vigora nesses postos e serviços. 


