PROGRAMA PARA AS ELEIÇÕES 2020

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS - 16
PLANO DE GOVERNO DA CANDIDATA A PREFEITO CLAÚDIA RIBEIRO.
PARA A GESTÃO (2021- 2024).
UMA ALTERNATIVA SOCIALISTA BASEADA EM CONSELHOS POPULARES

➢ INTRODUÇÃO
O PSTU participa dessas eleições com todos os seus vícios e mazelas, para
apresentar uma alternativa socialista para o conjunto da classe trabalhadora
divulgando o seu programa estratégico rumo ao socialismo. Denunciaremos a falsa
democracia dessas eleições com nosso não termos acesso a programas de rádio e
Tv, o absurdo do fundo partidário dos partidos que ganham milhões dos cofres
públicos, e que o financiamento público das campanhas eleitorais seja feito de forma
igualitária para todos os candidatos ou partidos que participem do processo eleitoral.
Também defenderemos mandatos revogáveis a qualquer momento quando os
eleitos tomarem atitudes diferente do que prometeram.
FORA BOLSONARO E MOURÃO
Precisamos unificar as lutas e parar o Brasil para barrar os planos de ataques que o
governo Bolsonaro e seu ultraneoliberal ministro Paulo Guedes. Eles não se importam
com nossas vidas e se aproveitam da pandemia para passar a “boiada” nos nossos
direitos. Bolsonaro, Mourão e Guedes querem acabar com os direitos trabalhistas,
aumentar o desemprego, acabar com o serviço público com a Reforma Administrativa e
a exploração e rebaixar ainda mais os salários. Querem privatizar e destruir de vez a
educação, a saúde e os serviços públicos para enriquecer os donos das cidades, dos
bancos, das grandes empresas. Precisamos das mais ampla unidade de ação das
centrais, movimentos sociais e juventude para colocar pra Fora Bolsonaro e Mourão e
todo seu governo Genocida!
CHEGA DE PSB/PCdoB! NÃO APOIAMOS NEM DEFENDEMOS O
RETORNO DO PT A PREFEITURA!
Somos oposição a atual gestão da prefeitura da cidade porque representa um
projeto de conciliação de classe a serviço dos grandes empresários e ricos da cidade
que deixou Recife um município mais desigual e excludentes para os trabalhadores

que criam a riqueza dessa cidade e, também, para denunciar o papel do governo de
Paulo Câmara e Bolsonaro que governam para os ricos. Mesmo que PT com Marília
Arraes e PSB com João Campos estejam separados e “briguem” no período eleitoral,
estão juntos na gestão da prefeitura e nos ataques a nossa classe! O PSOL ao
integrar a Candidatura de Marília Arraes mostra que tem o mesmo projeto de
colaboração de classes do PT e que nos deixou uma cidade cada vez mais hostil,
empobrecida e decadente para a classe trabalhadora e os mais pobres!
AS 6 CANDIDATURAS DA DIREITA REPRESENTAM O MESMO PROJETO
DO GOVERNO BOLSONARO!
Mesmo com discursos diferentes Mendonça Filho, Patrícia Domingos, Charbel
do Novo, Anderson do PSL ou o PRTB ou PSC, com seus candidatos ligados a
bancada fundamentalista evangélica e ferrenha defensora de Bolsonaro e Damares
são a expressão do que há de mais atrasado, reacionário, conservador e obscuro da
burguesia brasileira e recifense. Todos eles todos esses partidos defendem no
Congresso Nacional o mesmo projeto de ataques do governo Bolsonaro, Mourão e
do Paulo Guedes, um governo a serviço das multinacionais e do imperialismo!
Defendem o fim dos serviços públicos com a reforma administrativa! Eles defendem
o mesmo projeto de submissão do nosso país nosso, do nosso Estado e
principalmente da nossa cidade que leva a decadência que Recife vive com a
exclusão social dos negros, da especulação imobiliária, da falta de saneamento
básico. Defendem privatização da água com novo Marco do saneamento aprovado
no Congresso Nacional! Defende, mesmo com discurso anticorrupção, mas são a
favor das organizações sociais privadas que gerenciam a saúde e estão envolvidas
em corrupção no nosso Estado! Para eles não importa que Recife permaneça como
está desigual, excludente falam de corrupção só da boca pra fora, pra a ganhar votos!
Somos uma candidatura contra qualquer candidatura da direita, da ultradireita que
apoia o governo Bolsonaro/Mourão e seu projeto de semiescravidão e ditadura esse
governo genocida e seus representantes não vão passar em Recife!
Do outro, lado um governo de Paulo câmara um governo dos ricos e que conta
com apoio do PT e PC do B que destrói a Compesa, privatiza a saúde com as
Organizações Sociais e a Educação com projetos privados e precarização do
Trabalho só para citar alguns exemplos, isentas grandes empresas de impostos
como a Universidade Mauricio de Nassau em a parceria com a prefeitura do Recife
mas ataca duramente os servidores públicos. Portanto, nossas candidaturas serão
não apenas oposição aos prefeitos da cidade, mas para aqueles que governam para
os ricos como Paulo Câmara e Bolsonaro. Será uma candidatura para defender e
apoiar a luta dos trabalhadores (as), para defender as empresas estatais estratégicas
como a Refinaria Abreu e Lima, a Petrobrás, a Compesa, a Chesf e etc. Será uma
campanha que visa contribuir com a elevação do nível de consciência da classe
trabalhadora, que será financiada pelos próprios trabalhadores e que não recebe
dinheiro de empresários, que também é contra a compra e venda de votos, sem
promessas e nem mentiras, que propõe uma forma totalmente diferente e
democrática de governar o município através de Conselhos Populares.

1- COMBATE AO DESEMPREGO

Criação de empregos através de um plano de obras públicas necessárias, como
saneamento básico, postos de saúde, escolas a serem construídas por uma empresa
municipal de obras 100% pública e estatal, controlada pelos trabalhadores;
-isenção de pagamento de luz, água, IPTU e passe-livre em todo transporte público
para os desempregados;

2- AUMENTO DOS SALÁRIOS E CONGELAMENTO DOS PREÇOS
-A carestia, a inflação e o arrocho salarial, além de causar fome em milhões de famílias
trabalhadoras, significa um tremendo aumento da exploração e da transferência de
dinheiro para a patronal, para os ricos. É preciso congelar o preço das tarifas públicas
municipais e isentar das mesmas os desempregados; Fim dos cargos comissionados.
Concursos públicos. reposição das perdas salariais com a inflação, respeito aos planos
de cargo e carreira e os pisos profissionais de categorias.

3 – EDUCAÇÃO, SAUDE PÚBLICAS E SANEAMENTO BÁSICO, GRATUITAS E
DE QUALIDADE
Fim da privatização/terceirização da administração dos Upas, Upinhas, Hospital da
Mulher através de por “OSs” "organizações sociais", que sugam o dinheiro público.
Construção de mais postos de saúde nos bairros com garantiu de concurso público para
médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem com salário digno e com
jornada de 30 horas de leitos permanentes. Que nas unidades de saúde existentes
sejam ampliados os leitos, insumos e contratação de mais funcionários públicos de
profissionais de saúde. Fila única para leitos e para atendimento nos hospitais públicos
e privados! Estatização dos hospitais privados, saúde não é mercadoria!
Acabar com o flagelo da falta de água e de esgotamento sanitário na cidade do Recife!
100% da cidade saneada com obras públicas. Somos contra o novo marco do
saneamento básico que vai privatizar a água! Fortalecimento e fim da privatização da
Compesa, fora Parceria Pública Privada com BRK Ambiental!
É necessário garantir vagas para 100% nas creches, tirar a maioria das creches das
péssimas condições físicas e construção de novas escolas e creches. Valorização dos
profissionais de Saúde e Educação, respeito a aula atividade do professor, melhoria das
condições físicas das Creches, escolas, policlínicas e postos de saúde. Dinheiro público
para educação pública, luta pelo fim do sucateamento da UPE por parte do governo do
estado para fortalecer a educação pública e garantir milhares de vagas para alunos da
rede pública e não como faz hoje o Pro Uni Municipal , reduzindo impostos ( ISS) para
as faculdades privadas. O papel do ensino superior hoje é do estado e do governo
federal. É preciso também garantir democracia nas escolas para que professores e a
comunidade escolar possam debater e decidir em nível do município o projeto
pedagógico, a gestão pública da mesma e eleger diretamente sua direção. Combatendo
assim projetos retrógrados e autoritários como o “Escola sem Partido”, evitando a evasão
escolar, aumentando a qualidade do ensino público.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
- Transporte estatal de ônibus sob controle dos trabalhadores, com tarifas a preço de custo
com garantia de qualidade e segurança para os usuários. Tarifa zero para estudantes e
desempregados. Introduzir ciclovias não apenas para passeio no fim de semana, mas que
a maioria dos trabalhadores que possam usar esse veículo utilizem como meio de
transporte para trabalhar ou estudar sem correrem riscos de não serem atropelados.
Utilização a navegabilidade do Rio Capibaribe e sua recuperação de verdade para servir
como meio de transporte da população e também queremos discutir um novo projeto no
conselho popular um verdadeiro projeto social de locomoção das pessoas e estatal.
Priorizar o metrô como sistema fundamental para as grandes cidades e não rodoviário, o
que significar a apoiar a luta contra o sucateamento do metrô e a tentativa de privatização
pelo governo federal. Como transporte auxiliares, nem o modelo atual de taxi controlado
pelas cooperativas que exploram o taxista e nem o modelo de uma multinacional americana
do Uber e outros apps explore os motoristas do mundo inteiro é a alternativa, discutiremos
com os dois setores para um sistema de taxi, sem exploração e a baixo custo para a
população. Fora isso, os pedestres e portadores de deficiência sofrem no geral com as
calçadas e os locais públicos, como na maioria das escolas do Recife priorizar os pedestres
e os portadores deficientes com melhoria das calçadas e da acessibilidade das escolas vai
constar como uma das prioridades de mobilidade no plano de obras públicas.

FIM DA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA! CONSTRUÇÃO DE MORADIAS! NENHUMA
FAMÍLIA SEM CASA NENHUM IMÓVEL VAZIO!
- A prefeitura do Recife fala num déficit habitacional em mais de 70.000 casas e no
entanto existem mais de 50.000 imóveis desocupados, defendemos:
- Dar a função social de moradias populares a prédios, casarões e edificações que se
encontram inutilizadas por um período maior que 2 anos, começando pelos que não
pagam impostos. Estes imóveis devem ser tomados pela prefeitura do Recife e
reformados para servirem como moradias ou espaços públicos, de cultura, educação e
lazer. Estes imóveis devem ser de propriedade pública, dos municípios ou estados, e
serem destinados ao aluguel social, por um preço justo, nunca superior a 1/3 da renda
dos que necessitam; Suspender imediatamente todos os despejos de áreas públicas
municipais ocupadas por famílias de baixa renda com finalidade de moradia. Por uma
empresa municipal e estatal de obras pode garantir a construção das moradias
populares que faltarem, a baixo custo, garantindo emprego, qualidade e atacando a
especulação imobiliária;

7-SEGURANÇA PÚBLICA

- Combater a criminalização das lutas, da pobreza e da negritude! Lutar não é crime! Ser
pobre não é crime! Ser negro não é crime!

-Para haver segurança, primeiro tem que haver emprego e condições dignas de vida para
todos e todas.
- Para que os trabalhadores e o povo pobre das periferias possam se sentir seguros as
ruas, as praças, os parques, os becos e as vielas tem que ser retomados, com atividades
permanentes de esporte, cultura e lazer dando a estes espaços vida e fortalecendo
experiências de socialização entre as pessoas.
-Garantir iluminação pública, acesso a wi-fi, infraestrutura de áudio e vídeo para todas as
praças e parques (priorizando os localizados nas periferias) e que fomente a realização
dessas atividades
- Desmilitarização da PM e unificação das policias, defendemos uma Polícia Civil Unificada,
que seja radicalmente democratizada, cujos delegados e chefes, além de concursados,
sejam eleitos diretamente pela população nas comunidades e nos bairros.
-Defendemos a legalização das drogas e o controle da sua distribuição pelo Estado, para
acabar com o narcotráfico. Junto com isso, o Estado deve garantir campanhas de saúde
pública e o atendimento estatal de saúde aos usuários.
-Embora a luta pela desmilitarização da PM ou da legalização das drogas não sejam da
alçada do município, uma prefeitura e uma cidade que levante estas bandeiras estará
contribuindo para a luta pela conquista delas.
- Discutir com a guarda municipal sua autonomia e o seu papel social, o respeito as suas
reivindicações e condições de trabalho.

8 - COMBATE A TODA FORMA DE OPRESSÃO
A classe dominante dos ricos sempre utilizaram o preconceito, como o racismo e o
machismo para dividir a classe trabalhadora. Nossa prefeitura estará sempre lutando para
combater toda forma de opressão e exploração. Sabemos que com o poder municipal
apenas não conseguiremos fazer todas as mudanças que necessitamos muito menos
quando o poder econômico estiver nas mãos dos poderosos mas a prefeitura na gestão
do PSTU será uma trincheira de resistência no combate a toda forma de opressão e
exploração a negros e negras, mulheres e LGBT´s.

MULHERES
Salários iguais para homens e mulheres na mesma função;
Construção de lavanderias, restaurantes público gratuitos e de qualidade, para
minimizar as mulheres dos serviços domésticos;
Aplicação imediata da licença-maternidade de seis meses para todas as trabalhadoras
e estudantes sem isenção de impostos, buscando ampliação para um ano.

Implementação dos Centros de Referência da Mulher, financiados pela Prefeitura, para
dar assistência social e garantir apoio jurídico e psicológico às mulheres vítimas de
violência.
Criar mecanismos de punição exemplar a todos os agressores de mulheres: violência
física e psicológica, assédio moral e sexual.
Criar políticas de combate e punição ao machismo, que transforma as mulheres em
objetos sexuais.
Criar políticas de saúde pública que atendam às mulheres em todas as fases de sua
vida e não apenas na reprodutiva; que deem conta da diversidade (negras, jovens,
lésbicas, idosas, portadoras de necessidades especiais).
Contraceptivos gratuitos nas Unidades Básicas de Saúde (DIU, pílula, pílula do dia
seguinte, camisinha feminina e masculina, etc.) sem burocracia.
Atendimento ao aborto legal em todos a rede hospitalar, sem necessidade de
apresentação do boletim de ocorrência;
LGBT

Devemos incluir, sempre, as trans e suas especificidades quando falamos na luta,
imediata e emergencial.
Pelo acesso à saúde integral das especificidades do público transsexual;
Acesso à educação plena;
Educação Sexual nas escolas;
Garantias (reais) de renda e emprego;
Uma luta que, desde já, deve levantar o debate sobre a construção de alternativas
reais e concretas para pormos um fim à situação que mantém 90% das trans em
situação de prostituição.
Defendemos a criminalização da LGBTfobia já!

NEGROS E NEGRAS
Defendemos o combate ao racismo e ao mito da democracia racial: Por reparação
histórica, fim da superexploração e do genocídio da juventude negra e pobre, e o
fim das desigualdades sociais entre negros e brancos.
Pelo fim da violência contra os negros e negras.
Expulsão e prisão imediata dos policiais assassinos!
Em defesa das terras Quilombolas e Indígenas!

9 – TROCAR A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) POR UMA LEI DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
-Acabar com a Lei de Responsabilidade Fiscal que é uma lei que está a serviço de tirar do
serviço público para favorecer banqueiros e empresários e criar uma Lei de
Responsabilidade Social. Priorizando os trabalhadores e maioria do povo. Auditoria da
dívida pública e suspensão do pagamento da dívida aos banqueiros. -Defendemos a
suspensão imediata do pagamento da dívida aos banqueiros uma auditoria, que, inclusive,
possa apontar desvios e corrupção e fazer ressarcir e colocar na cadeia quem os praticou.
Hoje o governo federal paga quase 45% com juros e amortização da dívida a bancos
enquanto a dívida só faz crescer. E agora o PLC 251 condiciona renegociação baseado em
congelamento os salários, fim dos concursos públicos e ataque aos planos de cargos e
carreira.
10 - IPTU FORTEMENTE PROGRESSIVO FIM DE ISENÇÃO FISCAL
- IPTU progressivo: quem é milionário ou dono de fábricas e grandes estabelecimentos
comerciais devem pagar mais imposto. Imóveis residenciais de famílias que recebem
até 1 salário mínimo devem ser isentos de cobrança. Imóveis comerciais devem pagar
mais que imóveis residenciais. Dação em pagamento, instrumento que garanta que no
caso de grandes imóveis dever IPTU, a prefeitura pode cobrar esse imposto pegando
para ela um pedaço desses mesmos imóveis e assim compor um banco de terras
públicas e a lista das edificações que serão transformadas em moradias populares
estatais ou outras necessidades públicas.

NÃO ÀS PRIVATIZAÇÕES e FIM DA CORRUPÇÃO
-Defendemos a prisão e o confisco dos bens dos políticos corruptos, e também de seus
corruptores, ou seja, das empresas que se beneficiaram desses crimes. Por exemplo, as
empreiteiras deveria ser todas estatizadas, sem indenização, e colocadas sob o controle
dos trabalhadores.

-Empresas estatais controladas pelos trabalhadores. Fim de chefes indicados por “políticos”
em conluio com empresas que querem ter lucros em contratos milionários com as estatais.
Eleição direta para direção da empresa com revogabilidade de mandato e controlada por
conselhos.
POLÍTICA CULTURAL VOLTADA PARA A MAIORIA DA POPULAÇÃO
- Discutir e decidir juntos com as comunidades e áreas das periferias das cidades como
melhor mostrar sua arte com liberdade e autonomia sintonizado com o mundo e sua
realidade voltada para libertação do povo negro e demais setores explorados garantindo
sua livre expressão.
- Reabertura do teatro do parque.
- Contra a mercantilização da cultura popular.
- Combate a mercantilização do corpo da mulher.
- Contra a intolerância religiosa nos cultos afros e o respeito a cultura do povo negro.
- Valorizar os artistas locais no carnaval e São João.
- Valorização dos museus com modernização para acesso cada vez maior de estudantes
e da população em geral.
- Concursos culturais para estudantes.
- Garantia de maior visibilidade para manifestações culturais do povo negro e indígenas
no carnaval e fora dele.
- Pagamentos justos mais igualitário dos cachês dos artistas, com pagamento em dia.
- Pela revogação da Lei Rouanet (conhecida como Lei Pelé) que leva a isenção fiscal e
incentiva apenas alimentando a indústria cultural em detrimento da cultura popular.

UM ALTERNATIVA SOCIALISTA PARA RECIFE: CONSELHOS POPULARES
- Construir e reconhecer oficialmente como instâncias de deliberação política comitês ou
conselhos populares eleitos nas comunidades, nos bairros, locais de trabalho e estudo que
funcionem em base a critérios discutidos e regras comumente definidas, que possam
debater e definir sobre tudo.
- Os Conselhos Populares terão mais poderes do que a Câmara de Vereadores, seus
conselheiros devem ser eleitos em assembléias populares nos bairros e possam ser
revogados a qualquer momento, em qualquer assembleia mensal. Devem existir debates
públicos, Encontros e Congressos com delegados eleitos nos bairros e regiões de toda
cidade que, com as propostas previamente debatidas, definam o que fazer na cidade. Esses
delegados serão obrigados a prestar contas regularmente nas assembleias. Os conselhos
populares devem controlar e poder decidir sobre 100% do orçamento do município e sobre
todo funcionamento da cidade. Um governo socialista dos trabalhadores formado por
conselhos populares, terá que governar apoiado na mobilização e organização dos
trabalhadores, da juventude do povo pobre, para aplicar um plano econômico dos
trabalhadores que atenda as necessidades da população

