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*São Gonçalo e o Brasil precisam de uma saída socialista*

*Fora Bolsonaro e Mourão!*

O sistema capitalista, que privilegia os grandes empresários e banqueiros e coloca o lucro

acima da preservação da vida e do meio ambiente, é responsável por essa brutal crise

sanitária e econômica que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Essa realidade não

mudará sem rompermos com o sistema capitalista. No país, o governo Bolsonaro e os

grandes  empresários  ricos  e  poderosos  são  os  principais  responsáveis  pelas

consequências da pandemia. Ao invés de garantir uma quarentena com emprego e renda

para  derrotar  a  pandemia,  Bolsonaro  adotou  uma  postura  negacionista  da  ciência  e

impulsionou ações para impor a volta da Ditadura Militar no Brasil.  Dessa forma, este

governo é responsável,  hoje,  pelas  mais  de 137 mil  mortes,  mais  de  4,5  milhões de

brasileiros infectados e pelos 41 milhões de desempregados, pelo aumento da exploração

e miséria. E, junto com o Ministro da Economia Paulo Guedes e os empresários, está

fazendo com que os trabalhadores que estão empregados trabalhem mais, sem direitos e

com baixos salários durante esta grave crise econômica que todo o país atravessa. Por

isto,  consideramos  de  fundamental  importância  nesta  campanha  eleitoral,  mesmo  de

caráter municipal, levantar a bandeira de Fora Bolsonaro e Mourão, para que a realidade

nacional, estadual e municipal possa ser mudada de fato em favor dos trabalhadores e

setores oprimidos da sociedade.

*Os governos Witzel e Nanci também são responsáveis pelas mortes na pandemia e

pela crise social*

O estado do Rio de Janeiro é um dos epicentros da pandemia no Brasil. As mortes do

estado  são  na  sua  grande  maioria  de  pessoas  pretas,  pobres,  periféricas  e  de

trabalhadores.  A quarentena  foi  parcial  desde  início.  O  governador  sob  processo  de

impeachment Wilson Witzel e o prefeito José Luis Nanci,  embora se diferenciando do

governo  federal  no  início  da  pandemia,  mantiveram  a  maior  parte  da  economia

funcionando, garantindo o lucro e o enriquecimento de grandes empresários. Além da

contaminação e mortes, muitos trabalhadores perderam seus empregos ou tiveram os

salários e direitos reduzidos. A quarentena, basicamente, se limitou aos trabalhadores da



educação.

Sem tomar praticamente nenhuma medida que garantisse o isolamento social, a cidade

virou símbolo de aglomeração na pandemia e,  como consequência,  soma um grande

número de contaminados e mortos. Aqui praticamente não houve isolamento social. Isso

ocorre porque São Gonçalo é uma cidade de muitos trabalhadores informais e pequenos

comércios. Sem uma política de garantia de emprego e renda, essas pessoas tiveram que

se expôr ao vírus para ter o seu sustento. Com recursos estaduais, foi construído um

hospital  de  campanha no município.  O empreendimento,  que custou uma fortuna,  foi

inaugurado com apenas 20% dos leitos em meio a um grande escândalo de corrupção,

que provocou a queda do então Secretário de Saúde do estado e o recente afastamento

do governador Wilson Witzel. O atual prefeito também ensaiou uma volta às atividades

escolares, convocando os funcionários das escolas municipais para o retorno, mas foi

detido  pela  greve  dos  profissionais  da  educação  do  município,  que  se  recusaram  a

trabalhar, permanecendo em quarentena em defesa da vida. 

*PT  e  PCdoB  aplicaram  nos  seus  governos  a  mesma  política  contra  os

trabalhadores*

Infelizmente, em todo o país, governadores e prefeitos do PT e do PCdoB aplicaram a

mesma política de Witzel e Nanci, seguindo Bolsonaro: garantiram o lucro acima da vida.

O Ceará e o Maranhão, governados por PT e PCdoB respectivamente, planejam ficar

entre os primeiros estados a voltar às aulas. Além disso, ambos os partidos votaram a

favor  de  medidas  provisórias,  que  retiram conquistas  dos  trabalhadores  e  concedem

isenções fiscais a empresários, como a Medida Provisória n° 936, de 2020, que, aliás, foi

apoiada também pelo PSOL. Na cidade vizinha, Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT)

se diferenciou de Bolsonaro no início da pandemia com algumas medidas pontuais, mas

logo  depois  cedeu  à  pressão  do  empresariado  e  passou  a  defender  a  chamada

“flexibilização do isolamento social”.

*São Gonçalo, uma cidade negra e periférica na região metropolitana *

São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado o Rio de Janeiro, atrás

apenas da capital. Uma cidade negra e periférica na região metropolitana. Entra governo,

sai  governo,  a  vida  dos  gonçalenses  só  piora.  Faltam  empregos,  o  percentual  da



população ocupada, segundo o IBGE, é de apenas 11,3% (o que coloca o município na

posição 87 entre os 92 municípios do estado). O salário médio mensal é de 2,1 salários

mínimos e 34,5% dos gonçalenses sobrevive com uma renda per capta menor que ½

salário mínimo.

Não é só uma questão de emprego e renda. 29,6% dos domicílios da cidade não possui

esgotamento sanitário adequado e apenas 28,7% das vias públicas são urbanizadas (ou

seja, possuem bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).

A educação pública passa por um forte processo de precarização. Os profissionais de

educação recebem salários abaixo do piso nacional e as escolas passam por problemas

sérios de estrutura.

O acesso à saúde também é limitado.  A rede de atendimento básico é insuficiente e

praticamente não existe atendimento público de alta complexidade.

As ações policiais nas favelas e comunidades são cada vez mais sanguinárias, ceifando

vidas pretas em nome de uma suposta guerra às drogas, como a do menino João Pedro,

que  tragicamente  se  tornou  um  símbolo  da  violência  racista  do  Estado  e  motivou

manifestações na cidade.

*Que  os  trabalhadores  governem!  Pela  formação  de  Conselhos  Populares!*

A  classe  trabalhadora  é  a  maioria  na  sociedade.  São  os/as  trabalhadores/as  que

produzem todas  as  riquezas.  Apesar  disso,  o  poder  está  nas  mãos  dos  ricos  e  dos

grandes empresários. O PSTU luta para que os trabalhadores e trabalhadoras exerçam

de  fato  o  poder  em  nossa  sociedade  e  na  cidade!  Apoiamos  todas  as  lutas  dos

trabalhadores  e  da  juventude  e  incentivamos  sua  auto-organização!  Defendemos  a

estatização de todas as grandes empresas sob o controle dos trabalhadores. Defendemos

a  formação  de  conselhos  populares  com  poder  deliberativo  acima  das  câmaras

municipais para governar as cidades e para governar o Brasil!

Nem os partidos burgueses (PSDB, MDB, PSL e outros) nem os partidos reformistas (PT,

PSOL e PCdoB) defendem uma ruptura com essa ordem social  capitalista e corrupta.

Precisamos  de  revolucionar  tudo  que  está  aí,  para  que  os  conselhos  operários  e



populares, escolhidos diretamente pela maioria da população, exerçam de fato o governo,

para que as riquezas de nossa cidade, estado e país sejam direcionadas para garantir o

direito à vida e ao emprego, que o sistema capitalista não consegue sustentar.

Somos um partido que reivindica o Socialismo, muito diferente do que é dito sobre países

como a Venezuela, Cuba, China e Coréia do Norte. Eles não são socialistas! Lutamos por

um  socialismo  de  verdade,  com  amplas  liberdades  democráticas  para  a  classe

trabalhadora.  Por  isto,  apresentamos nestas  eleições  uma alternativa  socialista  a  ser

construída  junto  com os trabalhadores  e  as  trabalhadoras,  com a juventude,  com os

negros e negras oprimidos pelo racismo, com as mulheres, vítimas do machismo, com os

LGBTs que sofrem com a LGBTfobia. Queremos um governo municipal que promova a

auto-organização dos trabalhadores e setores oprimidos da população,  para que eles

tenham  de  fato  poder  para  enfrentar  e  questionar  as  políticas  que  os  governos  e

empresários querem impor à maioria da população, com base no sistema capitalista que

eles defendem. 

*Plano  de  Medidas  Democráticas  e  Socialistas  para  São  Gonçalo!*

- Contra o Desemprego! Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem

redução de salários! Plano de obras públicas para construção e ampliação de moradias,

creches,  escolas, hospitais,  corredores de ônibus e redes de saneamento, para gerar

empregos com carteira assinada para os milhares de desempregados da cidade e região!

Estabilidade no emprego! Reverter as demissões ocorridas durante a pandemia! Estatizar

as  grandes  e  médias  empresas  que  demitirem,  sob  o  controle  dos  trabalhadores!

Empréstimos a  juros zero  para  custeio  da  folha  de pagamento das empresas até  20

trabalhadores!  Abertura  dos  livros  contábeis  de  todas  as  empresas  que  receberam

isenções  ou  recursos  públicos!  Contratação  de  todos  os  trabalhadores  de  aplicativos

pelas  empresas  com  todos  os  direitos  trabalhistas!

- Quarentena pra valer com emprego e renda! Massificação de testes para Covid-19! Por

um Sistema Único de Saúde (SUS) 100% público e estatal, sob o controle de Conselhos

Populares!  Defesa  dos  profissionais  do  SUS!  Contra  a  privatização  da  saúde!

Municipalizalização,  sob  controle  dos  trabalhadores,  de  todas  as  unidades  de  saúde

abandonadas do município! Equipar e pôr em funcionamento imediatamente a policlínica

do Vila Três, construída desde 2013 e que nunca foi inaugurada! Testagem nos locais de



trabalho  sob  o  controle  dos  trabalhadores!  Efetivação  dos  profissionais  de  saúde  do

município que têm hoje vínculos de trabalho precário, como terceirizações, OS, e outras

formas de contratação!

- Defesa da manutenção do auxílio emergencial federal em R$ 600 até o fim da pandemia

e elevação do auxílio da prefeitura para um salário-mínimo estadual para todos! Aumento

do piso salarial de RJ para o salário mínimo do Dieese (R$ 4.020)! Isenção de tarifas de

água, luz e gás para desempregados! 

- Pelo direito à alimentação! Abertura de restaurantes populares em todos os bairros, com

refeições a 1 real, com prioridade de fornecimento de insumos pela agricultura familiar e

cooperativas da reforma agrária! 

-  Pelo  direito  à  moradia!  Suspensão  de  despejos  e  reintegração  de  posse!  Pela

regularização das ocupações! Pela desapropriação de imóveis desocupados destinados à

especulação imobiliária para fins de moradia popular!

- Não às aulas presenciais enquanto não houver vacina, testes em massa ou controle da

pandemia,  com  garantia  de  alimentação  escolar  a  todos  os  alunos!  Em  defesa  da

educação pública de qualidade, com mais investimento e valorização dos trabalhadores

da educação! Pagamento do piso nacional  para profocionais de educação: 5 salários-

mínimos  para  professores  e  3,5  salários-mínimos  para  funcionários  técnico-

administrativos. Fim da atual política de Ensino à Distância que reforça a desigualdade

entre alunos e estimula a privatização do ensino! 30% do orçamento para a manutenção e

desenvolvimento da educação e 6% para a educação inclusiva! Construção de Centros de

Educação Infantil (creches) públicos para atender toda a demanda! Incorporação de todos

os  terceirizados  e  conveniados  pela  prefeitura!  Eleição  dos  diretores  e  diretoras  das

escolas municipais pela comunidade escolar! Pela redução de alunos por sala de aula!

Possibilitar  as matrículas dos alunos também no balcão, a tecnologia não pode servir

como justificativa de exclusão educacional! Abertura de concursos para suprir a demanda

de profissionais de educação! Uma matrícula, uma escola! Educação sexual nas escolas

para que as crianças e jovens possam se proteger!  Por  uma política de combate ao

racismo, machismo, LGBTfobia e xenofobia nas escolas! Fortalecimento dos Conselhos

Escolares e da Gestão Democrática, buscando maior diálogo, participação e controle pela

comunidade escolar!



-  Criação  de  uma  empresa  municipal  de  transporte  celetivo,  com  controle  dos

trabalhadores e usuários! Fim da dupla função de motorista-cobrador! Passe livre para

estudantes e desempregados! Redução de tarifa rumo à tarifa zero! Transporte público de

massas não rodoviário: linha 3 do metrô e estação de barcas em São Gonçalo! Transporte

público  com  veículos  e  vias  adaptadas  para  utilização  de  pessoas  com  deficiência!

Ampliação de ciclovias e estímulo ao transporte ecologicamente responsável!

- Pelo direito à cultura e à informação! Internet gratuita e de qualidade em todo o municí-

pio! Ampliação do financiamento à cultura e todas as artes! Por um programa emergencial

de renda, cultura e acesso gratuito à internet para toda juventude das periferias! Adminis-

tração de todos os equipamentos culturais pelos Conselhos populares! Ampliação da rede

municipal de Bibliotecas! Uma biblioteca pública por bairro! Incentivo a todas as manifes-

tações culturais populares de rua! Abertura do Teatro Municipal de São Gonçalo, sob ad-

ministração dos artistas e profissionais da cultura, sem parcerias público-privadas! Parce-

ria com a UERJ-FFP para criação de uma editora voltada à publicação literária e científica

local.

- Defesa do meio ambiente! Programa permanente de manutenção da rede de águas

pluviais e rios canalizados a fim de se aumentar a área de escoamento evitar enchentes.

Criação de um conselho popular de Meio Ambiente, para proteger e gerir as áreas de

conservação e deliberar sobre normatização de uso do solo no município. Programa de

construção de moradias dignas e seguras para população que vivem em áreas com risco

de deslizamentos. Para isso, expropriar prédios sem uso no centro da cidade e em outros

bairros, que servem apenas à especulação imobiliária.

-  Por  uma política  de defesa e proteção dos animais!  Criação de hospital  veterinário

municipal, público, com atendimento gratuito! Amplo programa de castração e vacinação

animal!

-  Que  os  ricos  paguem  pela  crise  econômica!  Suspensão  do  pagamento  da  dívida

municipal que consome milhões todos os anos! Fim da isenção de ISS (Imposto Sobre

Serviços de Qualquer Natureza) e IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana) para grandes empresas e grandes corporações religiosas! Aumento de impostos

sobre  os  bancos  e  grandes  empresas  e  taxar  grandes  fortunas!  IPTU  progressivo!



Proibição  de  remessa  de  lucros  ao  exterior  por  dez  anos!  Estatização  do  sistema

financeiro sob o controle dos trabalhadores!

-  Combate  ao  racismo!  Pelo  Fim  do  Genocídio  da  Juventude  Negra!  Pelo  fim  do

encarceramento em massa e da criminalização da juventude negra e pobre! Para isso é

necessário  acabar com a guerra entre polícia  e tráfico!  Legalizar  e descriminalizar  as

drogas para pôr fim ao tráfico e à criminalização da juventude pobre! Tratar o consumo de

drogas como uma questão de saúde pública! Desmilitarização da polícia militar! Por uma

polícia  única civil,  sob o controle  dos trabalhadores!  Guarda Municipal  exclusiva para

segurança patrimonial e sob o controle do Conselho Popular de Segurança! Pelo direito

pleno de sindicalização para a polícia e a guarda municipal! Pelo direito do policial/guarda

se recusar a cumprir ordens superiores que violem os direitos humanos!

-  Basta  de  machismo  e  Lgbtfobia!  Pelo  fim  da  violência  às  mulheres  e  às  LGTBs!

Aplicação e ampliação da Lei Maria da Penha: campanhas contra a violência machista e

LGBTfóbica, mais delegacias especializadas (24h por dia e 7 dias por semana), casas

abrigo e assistência psicossocial e jurídica para as vítimas de violência. Criminalização da

Lgbtfobia. Salário igual para trabalho igual! Fim da dupla jornada de trabalho: lavanderias

públicas,  restaurantes  comunitários  e  centro  de  atenção  aos  idosos,  garantidos  pela

prefeitura. Direito à maternidade: ampliação da licença maternidade e paternidade, com

estabilidade no emprego e auxílio para as mães desempregadas, creches e escola em

tempo integral para todos os filhos e filhas das mulheres trabalhadoras. Descriminalização

e  legalização  do  aborto:  educação  sexual  para  decidir,  contraceptivos  para  não

engravidar,  aborto  legal,  seguro  e  gratuito  para  não morrer,  fortalecer  os  serviços  de

assistência ao aborto legal!

- Pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência e fim da discriminação, com

plano de acessibilidade para garantir mobilidade, acesso à cultura e assistência adequada

à saúde.


