PROGRAMA DE GOVERNO PSTU PERNAMBUCO
Um chamado à rebelião contra a exploração e opressão capitalista!
Por um Verdadeiro Governo dos Trabalhadores!
I.
Nenhum governo dos ricos, das oligarquias ou agentes do capital local, nacional
ou internacional! Por um governo da classe trabalhadora, apoiado em
conselhos populares.
II.
Frente Popular também é governo da Burguesia! Não queremos nem patrões
nem os que se aliam com eles, como o PT ou PC do B!
III.
Fora todos! Fora os corruptos e corruptores, prisão e expropriação da
ODEBRECHT e todas as empresas e políticos envolvidos na lava jato no Estado!
Pela Independência do Brasil e de Pernambuco!
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Não as remessas de lucros das multinacionais para o exterior!
Fim das isenções e renúncias fiscais para as grandes empresas internacionais,
nacionais e locais!
Auditoria com suspensão do pagamento da dívida pública do Estado e dos
municípios aos grandes bancos!
Reestatização da Celpe, com o controle pelos trabalhadores!
Reestatização do serviço de esgoto da Compesa. Fora a Brookfield!
Defesa da CHESF e não privatização da Eletrobrás!

Defesa da Natureza contra a destruição capitalista!
X.
XI.
XII.

Revitalização dos Rios São Francisco, Capibaribe, entre outros!
Punição exemplar para todas as empresas que destroem ou contaminam o
meio ambiente!
Não a utilização de Agrotóxicos ou qualquer produto que prejudique a saúde da
população!
Democracia Burguesa não muda nossa vida! Queremos Conselhos Populares!

XIII.

XIV.

Denúncia da falta de condições de igualdade, que foram aprofundadas com a
reforma política; inelegibilidade dos denunciados na Lava-Jato e outros
esquemas de corrupção; isonomia entre os partidos, participação nos debates e
igual tempo em rádio e TV; proibição de financiamento pelas empresas;
revogabilidade de mandatos; salário de político igual ao de um operário ou
professora.
Participar de eleição não significa defender essa democracia dos ricos, nas
eleições defenderemos uma revolução socialista e um governo dos
trabalhadores através de conselho populares, como de fato uma democracia
para a ampla maioria da população e não para os parasitas e ricos!
Combate a Todas as Formas de Opressão!

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

Combate ao Racismo: Não ao mito da democracia racial! Regularização das
terras quilombolas. Fim do genocídio da juventude pobre e negra da periferia!
Salário igual para trabalho igual.
Combate ao Machismo: Não à violência contra as mulheres, garantia e reais
condições de aplicação da Lei Maria da Penha; trabalho igual para salário igual;
legalização do aborto.
Combate a LGBTfobia: Criminalização da LGBTfobia! Pela aprovação da Lei de
Identidade de Gênero!
Combate a Xenofobia: Defesa dos nossos irmãos imigrantes explorados e
oprimidos, em especial os vindos da África e do Haiti!
Defesa dos Povos indígenas: Contra o genocídio; pela regulamentação das
reservas indígenas;

Combate a toda violência vinda do Estado, ou dos de qualquer opressor!
XX.
XXI.
XXII.

XXIII.

XXIV.

Pela desmilitarização da Polícia Militar! Fim do BOPE!
Descriminalização e legalização das drogas para acabar com o narcotráfico;
Fim da superlotação dos presídios! Liberdade imediata para os presos
injustamente ou simplesmente por consumirem drogas! Política de
reincorporação na sociedade, garantia dos direitos mínimos elementares aos
presidiários! Tratamento de qualidade aos viciados em drogas
Tratamento igual ao negros e brancos! Quem rouba mais não está nas cadeias,
Prisão para todos os corruptos e corruptores, com tratamento igual dado na
cadeia!
Pelo direito e organização da autodefesa nas lutas e nos bairros populares.

Por transporte público, estatal e de qualidade!
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

Congelamento das tarifas de ônibus pelo anel A!
Estatização do transporte coletivo e controlado pelos trabalhadores
(Rodoviários, Usuários e Estudantes).
Gratuidade para desempregados!
Defesa do Metrô, não à estadualização e o sucateamento da empresa! Fora os
políticos da gestão da empresa, eleição direta da diretoria da empresa pelos
trabalhadores.

Direito à Moradia e à Cidade!
XXIX.

XXX.
XXXI.

Reforma urbana a serviço da maioria da população e fim da especulação
imobiliária, com recuperação de prédios abandonados e garantido teto para
milhares de famílias. Regularização de todas as ocupações.
Não ao projeto dos governos com as empreiteiras, como o NOVO RECIFE!
Defesa das comunidades ameaçadas de serem removidas devido a interesse
dos governos e da indústria da construção civil. Todo apoio a luta da
comunidade de Novo Horizonte! Queremos teto de qualidade com saneamento
básico e infraestrutura adequada.

Política de Combate ao Desemprego!
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

Plano de obras públicas (Sem Empreiteiras) para construção de casas,
saneamento básico, hospitais, postos de saúde, escolas e creches.
Redução de Jornada para 36 horas semanais sem redução do salário.
Revogação da reforma trabalhista e impedir sua implementação!
Não queremos empregos precários e terceirização.
Defesa dos trabalhadores terceirizados, trabalhos precários, comercio
ambulante, entre outros.
Fim do trabalho escravo!
Defesa dos Operários Rurais e da Agricultura Familiar!

XXXVIII.
XXXIX.
XL.

Reforma agrária, garantindo à agricultura familiar todas as condições de
produção para acabarmos com a fome e mendicância.
Expropriação do agronegócio que aplicam trabalho escravo e não respeitam
direitos trabalhistas.
Defesa dos Assalariados Rurais contra a exploração dos Usineiros e donos do
Agronegócio.
Em DEFESA do Serviço Público!

XLI.

XLII.

Por Educação Pública e de qualidade. Mais verbas pra educação e fim de todos
os projetos privatistas. Nenhuma renuncia ou isenção fiscal por parte do Estado
para faculdades privadas. Defesa e fortalecimento da UPE e não ao seu
sucateamento. Controle da comunidade escolar sobre as escolas.
Por Saúde Pública e de qualidade. Mais verbas para saúde pública, fim das OS.
Concursos públicos já! Imediata recomposição salarial do brutal arrocho salarial
que a categoria vive, onde concursados novos sequer ganham um salário
mínimo.

