
PROGRAMA DO PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (PCB) no DF ao GDF 

 

E se o DF fosse democrático? 

 

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) convida todos os segmentos da classe trabalhadora 

a debater e construir nesse processo eleitoral perspectivas para uma alternativa de futuro 

ao Distrito Federal.  

Para tanto, apresentamos as candidaturas dos camaradas Teodoro da Cruz, o Téo, a 

governador e do camarada Jamil Magari a vice-governador do Distrito Federal. 

São candidaturas que expressam a alternativa socialista, ou seja, que é vinculada aos 

interesses de trabalhadores e trabalhadoras e pequenos empreendedores e 

empreendedoras e contrária às políticas e governos que são dos grandes empresários e 

para os grandes empresários.  

Nossa luta passa pelas eleições mas vai para muito além delas. O nosso Partido é 

centenário e esteve presente em todas as grandes lutas do povo trabalhador e na 

conquista e defesa dos direitos, sempre em prol da Classe Tralhadora.  

Nos somamos em solidariedade e cerramos fileiras com todas as lutas pelo fim da 

exploração e das opressões e por uma vida de direitos plenos para as pessoas.  

Defendemos que todos e todas tenham direito à Alimentação, à Saúde, à Educação 

integral, à Moradia, ao Transporte, à Cultura, ao Lazer e ao Esporte, sendo todos esses 

serviços públicos, de qualidade e com ampla participação e controle popular. 

Lutamos também pelo fim de toda e qualquer forma de discriminação e desrespeito às 

pessoas e às suas identidades. 

Ao longo de nossa campanha, buscaremos apresentar esse projeto de sociedade no qual 

acreditamos para o Brasil e para o Distrito Federal e para o qual temos propostas 

concretas. 

 Estaremos nas ruas, nas feiras, nos terminais rodoviários, nas estações de metrô, nos 

sindicatos, nas sedes de associações de moradores, associações de portadores de 

necessidades especiais, nas cooperativas, nas ocupações e assentamentos, nas 

manifestações e movimentos sociais, dialogando sobre a infraestrutura urbana e sobre o 

direito e a necessidade da participação popular, através de conselhos populares, para o 

planejamento em toda a estrutura e funcionamento do Estado. 

Coletaremos demandas e firmaremos compromissos que cumpriremos em nosso 

Governo. 



Percorreremos todas as cidades do Distrito Federal, dialogando com a população sobre 

os problemas e sobre as soluções. 

Desempregadas e desempregados, informais, funcionárias e funcionários do setor público 

e privado, micro e pequeno empreendedoras e empreendedores, jovens, artistas, 

cooperadas e cooperados, ambulantes, moradoras e moradores das cidades e das zonas 

rurais do DF, esse é um convite para construirmos juntas e juntos um novo projeto politico 

para o Distrito Federal, da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. O projeto do 

Poder Popular e do Socialismo. 

 

Este é um programa em movimento e que será incrementado a partir dos diálogos que 

construiremos. 

 

 

 

Para as empresas públicas do Distrito Federal, defendemos: 

- A criação de conselhos populares para a gestão das empresas; 

- A reestatização da Companhia Energética de Brasílía (CEB); 

- Erradicação do déficit habitacional e garantia de moradia plena através da NOVACAP; 

- Estatização de todo o sistema de transportes público de passageiros no Distrito Federal 

com tarifa zero; 

- Defesa e fortalecimento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

(CAESB), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP), da Agência de 

Desenvolvimento do Distrito Federal (TERRACAP), do Instituo de Desenvolvimento 

Habitacional do DF (IDHab) e priorização da Secretaria de Desenvolvimento Social; 

- Reestruturação e valorização das carreiras públicas, revertendo terceirizações; 

- Realização de concursos públicos; 

 

Educação 

 

- Investimentos em uma Educação pública, integral e de qualidade com ampliação e 

melhorias em todos os níveis, da creche até a pós graduação, com gestão democrática; 

- Reversão da militarização das escolas; 

- Garantia do modelo de Escolas Classe e Escolas Parque para todas as cidades do 

Distrito Federal; 

- Construção de bibliotecas públicas em todas as cidades do Distrito Federal; 



- Reformas e melhorias estruturais em todas as unidades de educação; 

- Criação de um sistema integrado de creches próximas aos locais de trabalho, estudo e 

moradias; 

- Realização de concursos públicos suficientes para todas as áreas de conhecimento e  

técnicas da UnDF; 

-Transferência do campus da UnDF para o centro administrativo de Taguatinga e 

construção de campi em outras cidades do DF, como Brazlândia, Sobradinho e Recanto 

das Emas, com garantia de transporte; 

- Criação de infraestrutura que integre todos os campi da UnB ás cidades onde eles estão 

inseridos; 

 

Saúde 

 

- Fortalecimento do SUS e valorização da saúde pública, comunitária e da família, com 

funcionamento 24h de toda a rede de saúde; 

- Concursos públicos para todas as áreas de saúde, com valorização de todas as 

carreiras; 

- Investimento em equipamentos modernos para o SUS; 

- Reforma de todas as unidades de saúde e construção de novas; 

- Criação de uma rede pública de farmácias populares; 

 

 

Transporte 

 

- Estatização de todos os serviços de transporte público, recuperação e fortalecimento da 

TCB e do MetrõDF através de concursos públicos; 

- Ampliação da malha de transportes sobre trilhos para todo o Distrito Federal, com 

integração e funcionamento 24h; 

 

 

Direitos individuais e coletivos: 

- Criação de conselhos populares para a gestão pública administrativa de todas as 

cidades do Distrito Federal; 



- Erradicação da fome, do desemprego, através de políticas públicas de geração de 

empregos em atividades voltadas ao atendimento das necessidades sociais, por meio das 

instituições e políticas públicas; 

- Criação de redes de restaurantes, lavanderias e creches públicas que atendam toda a 

população do DF e entorno; 

- Demarcação de terras indígenas e quilombolas no DF com infraestrutura e autonomia 

garantidas às populações; 

- Valorização, atenção e criação de oportunidades aos idosos, à juventude, às mulheres e 

às pessoas portadoras de necessidades especiais. Garantida a diversidade dos direitos 

das trabalhadoras e dos trabalhadores com políticas de combate ao racismo, ao 

machismo, à LGBTfobia e ao capacitismo; 

 

Sustentabilidade: 

Planejamento para o desenvolvimento econômico sustentável, garantida a preservação e 

recuperação do meio ambiente: solo, água, fauna e flora; 

 

Emprego: 

- Criação de empregos próximos aos locais de moradia e uma política de pleno emprego; 

Repercussão em âmbito local das propostas de Sofia Manzano e Antônio Alves, 

respectivamente candidaturas à Presidência e Vice-Presidência da República pelo PCB, 

como a jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução de salário e a criação da 

Lei de Responsabilidade Social, que norteará todos os atos de Governo; 

- Apoio e fortalecimento ao setor de Cultura, Esporte e Turismo; 

 

Segurança Pública 

- Política de segurança pública comunitária e cidadã. 

 

 

 

 

 

 

 


