
16 propostas de programa da candidatura de Claudia Ribeiro do PSTU para Pernambuco! 

 

1- É preciso derrubar Bolsonaro e emfrentar os ricos! Contras as ameaças golpistas da 

ultradireita nós defendemos o Fora Bolsonaro e Mourão, Já!  

 

2- Depois de 16 anos da aliança entre PSB, PT e PCdoB PE se encontra mais desigual e pobre 

para a maioria da classe trabalhadora e a juventude. É preciso um governo dos 

trabalhadore sem grandes empresários, banqueiros, latifundiários, ou seja, um governo 

baseado em conselhos populares eleitos nos locais de trabalho, moradia e estudo. Só 

assim podemoa ter uma vida digna para a maioria da população de PE. 

 

 

3- Defendemos o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal, que drena os recurso para 

pagamento de banqueiros, por uma Lei de Responsabilidade Social cujo tarefa é colocar 

o dinheiro dos Impostos para garantir investimentos nas aéreas sociais mais urgentes 

do serviço público. 

 

4- Defendemos uma Plano de obras Públicas para gerar empregos e construir mais 

moradiad, escolas, creches, hospitais assim como resolver os problemas de saneamento 

básico com fornecimento de agua e esgota, infraestrutura  nos bairros como drenagem, 

asfaltamento, muros de arrimo nos morros  e mais serviço urgentes que PE precisa. 

 

 

5-  Por uma Reforma Agrária radical! Todas as massas falidas do antigos engenhos e Usina 

devem ser dadas como titulo de posso para os agricultores que moram nessas terras! 

Fim dos conflitos agrários e prisão de todos os jungunços e seus mandantes! Garantir a 

agricultura familiar com crédito, acompanhamento técnico para produção de alimentos 

para alimentar o povo! Estatizar as empresas do agronegócio da região do Vale do São 

Francisco como as de Uva e Manga sob controle dos trabalhadores! Por mais Escolas 

rurais que reflitam a realidade local para formação profissional da juventude! Creches 

na zona rural para que as mulheres possam trabalhar e seus filhos terem um espaço de 

socialização e desenvolvimento educacional! Geração de um plano de obras públicas 

voltado para o campo  e que  gere empregos para que os jovens e os trabalhadores não 

sejam obrigados a sair a ir para cidade para ter trabalho. 

 

6- Fortalecimento do SUS com financiamento pública para ao hospitais publicos! Fim das 

Organizações Sociais privadas da Saúde como o IMIP! Aumento salarial para os 

profissionais e implementação do piso da enfermagem e redução da jornada para 30 

horas semanais. Concurso público  para suprir a demanda por profissionais da saúde e 

incorporação de todos terceirizados, que não são cargos de confianca, como 

estatutários! 



 

 

7- Por um Educação pública, gratuita e de qualidade. Zerar o deficit de Creches que exiate 

no Estado. Contratação de professores por concurso público e a incorporação dos mais 

de 15 mil professores temporário aos quadros do Estado. Por um plano de cargos, 

carreira e slários que valorize os professores garantia automática do reajusto do piso 

salarial dos professores! Garantia de merenda de qualidade para os alunos! Fim dos 

sistemas de avaliação que só beneficiam empresas privadas e a meritocracia! 

 

8- Não a venda da Refinaria Abreu e Lima! Reestatização da Celpe/ Neoenergia e da 

Petroquímica de Suape! Fora BRK da Compesa! Por uma Compesa100% Estatal e com 

orçamento público garentido para levar agia e esgotamento sanitário a todos no Estado, 

do litoral ao Sertão! 

 

 

9- Taxação das Grandes fortunas, lucroS e dividendos das grandes empresas e bilionários 

de PE! De mesma forma redução de impostos para os pequenos comerciantes que 

empregam a maioria da mão de obra! 

 

10-  Fim da máfia dos transporta da Urbana e do Consórcio Grande Recife! Passe livre para 

estudantes e desempregados! Aumento da Frota para atender a demenda de 

passageiros Fim da Dupla funçãoe recontrataçãodos mais de 3 mil cobradores! 

Estatização das empresas de ônibus sob controle dos rodoviários e usuários do 

transporte! Não a Eatadualização e privatização do metro! Redução da passagem do 

Metrô  para 2 reias! Metro 100% Estatal sob o controle dos metroviários e a população! 

 

 

11- O Pacto pela vida do PSB não acabou com a violência e a insegurança! Defendemos a 

desmilitarização da PM e apenas uma polícia civil unificada com direito a formar 

sindicato, de se filiar e o direito a greve dos soldados! Eleições doa cheges e delegados 

pela população dos bairroa w comunidades, podendo ser revogaveis a qualquer 

momento! Fim da Guerra as drogas que significa na prática o genicídio de jovems e 

negros! Pela Descriminalização e legalização das drogas! 

 

12- Contra toda forma de opressão às mulheres negros e negras e LGBTI’s! 

 

Mais investimentos no combate a violência contra as mulheres! Construção de maia delegacias 

das mulheres e que elas funcionem 24h e em todo o Estado! Pela construção de casas abrigos 

para as mulheres ameçadas e vítimas de violência! Por um campanha educativa nas escolas 

estaduais e na sociedade contra o machismo e as suas consequências como o estupro, 

feminicídios e agressoes às mulheres! Descriminalizar e legalizar o Aborto! 



 

13- Educação sexual nas escolas! Política de contratações de pessoes LGBTI’S no plano de 
obras públicas assim como cria delegacias de combate a LGBTIfobia! 

 

14- Contra o Racismo que segrega os negros a morar nas ruas, a viver no emprego informal, 

na beira dos morros e rios! Salário igual para brancos e negros no trabalho! Cota para 

negros e negras na universidsde estadual, a UPE! Garantia de materia sobre a hiatória 

da Africa nas escolas com Contratação e especialização do tema de professo na UPE e 

também aos professores da rede estadual que queiram se especializar nessa matéria! 

Não a perseguição as religiões de matriz africana como candomblé e a umbanda! 

 

 

15- Por uma Politica de valorização e financiamento da Cultura com construção de teatros 

e outras iniciativas culturais no bairroa! Que escolas de música e artes sejam incluídas 

no plano de obras públicas! Contratação de professores de arte e criação de espaço com 

equipamentos e infraestrutura para essas nas escolas! Pela construção de espaços de 

lazer e esportes em todos os bairros para a juventude  e a população poder ter ao 

divertimento com qualidade e de maneira gratuita 

 

16- Por um Governo socialista e dos trabalhadores apoiado na mobilização da classe 

trabalhadora e a juventude! Um governo independete dos grandes empresários, 

banqueiros, multinacionais e latifundiários! Por Conselhos Populares eleitos nos locais 

de moradia, trabalho e estudo que decidam sobre 100% do orçamento 


