
U M  P R O J E T O  S O C I A L I S T A !
Nessas eleições, Bolsonaro, 

Alckmin, Lula/Haddad, vão to-
dos dizer que as eleições vão 
mudar a vida do povo. Mas 
as eleições são o terreno dos 
ricos e poderosos. É um jogo 
de cartas marcadas em que 
quem ganha é quem tem tem-
po de TV, aparece nos debates, 
e principalmente, tem a grana 
dos banqueiros e empresários.

O voto do povo só serve 

para legiti mar essa fraude. 
Enquanto sofremos os efeitos 
da crise, com mais de 60 mi-
lhões sem emprego ou viven-
do de bicos, os candidatos, de 
uma forma ou de outra, apre-
sentam projetos capitalistas. 
Propostas que garantem em 
primeiro lugar o lucro e a pro-
priedade dos bilionários e das 
100 empresas e bancos que 
controlam metade do país.

Mas as eleições não vão 
mudar a vida. Nem uma di-
tadura militar como defende 
Bolsonaro, que além de cor-
rupta, persegue e reprime 
os trabalhadores. A vida dos 
trabalhadores e da maioria 
do nosso povo só vai mudar 
com uma revolução socia-
lista, que liberte o país da 
dominação dos banqueiros, 
multi nacionais e dos países 

ricos. E que coloque fi m à 
grande propriedade capita-
lista. Mas nessa campanha, 
vão dizer todo ti po de men-
ti ra. Os candidatos do “mer-
cado”, e os que não peitam 
o “mercado” e defendem só 
algumas reformas dizendo 
que, com isso, esse sistema 
fi ca menos pior.

Diante disso, nós do PSTU 
pensamos ser uma obriga-

ção apresentar uma alterna-
ti va operária, socialista e re-
volucionária. E colocar essa 
campanha a serviço da or-
ganização dos de baixo para 
derrubar os de cima, em 
defesa de uma transforma-
ção social para que a classe 
operária, os trabalhado-
res e os de baixo go-
vernem através de 
conselhos populares.
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Estão arrancando o nosso 

couro com desemprego, ar-
rocho nos salários e reti rada 
de direitos, como a refor-
ma trabalhista e a da Pre-
vidência que querem fazer. 
Estão também entregando 
o país a preço de banana, 
como nas privati zações da 
Petrobrás, da Eletrobrás 
ou na entrega da Embraer 
à Boeing. Privilegiam com 
isso os banqueiros, as mul-
ti nacionais e as 31 famílias 
bilionárias sócias das multi -
nacionais na exploração do 
nosso povo.

CHEGA DE JOGAR 
ESSA CRISE NAS 
NOSSAS COSTAS!

BASTA DE DESEMPREGO, 
VIOLÊNCIA, CORRUPÇÃO, RETIRADA 
DE DIREITOS E ENTREGA DO PAÍS! 

F O R A  T E M E R  E  F O R A  T O D O S  E L E S !

UM CHAMADO À

REBELIÃO

VERA E HERTZ
PRESIDENTE VICE

POBRES
MAIS
POBRES

RICOS
MAIS

RICOS
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Renda de 100 milhões 
de trabalhadores 6 bilionários

78,5 milhões sem 
emprego*

Só 100 empresas e bancos 
controlam 42% do que o país 
produz e empregam só 2 milhões

Salário mínimo
R$ 958

Três famílias do Itaú receberam R$ 
9 bilhões nos últi mos 5 anos

7,7 milhões sem casa Gasto com auxílio-moradia dos 
juízes R$ 900 milhões

Gasto com Saúde, 
Educação e Previdência 

Social: 33,74% do 
orçamento**

Dívida das empresas com 
Previdência: R$ 450 bilhões.
A dívida paga aos banqueiros 
representa 40% do orçamento.

200 mil famílias
sem-terras***

1% dos grandes proprietários 
(multi nacionais do agronegócio) 
detêm 46% da terra

RICOS

que, com isso, esse sistema 

Diante disso, nós do PSTU 
pensamos ser uma obriga-

operária, os trabalhado-
res e os de baixo go-
vernem através de 
conselhos populares.

*(Fora da força de trabalho somado aos desocupados)
** 2017 - Auditoria Cidadã da Dívida     *** Incra



Dizem que não tem dinheiro. 
O problema, porém, não é fal-
ta de dinheiro, mas quem está 
com o dinheiro! Por empre-
go, salário e aposentadorias 
dignas, moradia, educação e 
saúdes públicas, gratuitas de 
qualidade, fi m de toda violên-
cia, do racismo, do machismo 
e da LGBTfobia é necessário:

• Revogar as reformas neoli-
berais de Temer, como a re-
forma trabalhista, e os ataques 
do governo Dilma como a res-

trição ao seguro-desemprego 
e abono PIS. Impedir qualquer 
reforma da Previdência!

• Suspensão da dívida aos 
banqueiros e auditoria! A dí-
vida pública consome quase 
40% do Orçamento federal 
que vai quase tudo para um 
punhado de grandes banquei-
ros estrangeiros.

• Estati zação sem indeniza-
ção das 100 maiores empre-
sas, sob o controle dos tra-

balhadores. Reestati zação de 
todas as empresas privati za-
das, também sob o controle 
dos trabalhadores.

• Prisão e confi sco dos bens 
de TODOS os corruptos e 
corruptores, com estati za-
ção, sob controle dos traba-
lhadores, das empresas en-
volvidas em corrupção.

• Redução da jornada de 
trabalho para 36 horas sem 
redução dos salários e plano 

de obras públicas necessá-
rias, como saneamento bási-
co para 100% da população, 
para gerar empregos

• Salário mínimo do Dieese, 
que hoje seria de R$ 3.752,65

• Saúde e educação públi-
cas, gratuitas e de quali-
dade. Fim da saúde e edu-
cação privadas.

• Reforma Agrária e Re-
volução Agrária: terra aos 

camponeses sem-terra, e 
estatização sob o contro-
le dos trabalhadores do 
agronegócio.

• Regulamentação das ter-
ras indígenas e ti tulação das 
terras quilombolas.

• Fim do genocídio e do en-
carceramento em massa da 
juventude pobre e negra da 
periferia. Direito à autodefe-
sa dos trabalhadores e dos 
bairros pobres.

PROPOSTAS SOCIALISTAS CONTRA A

UMA CHAPA
REVOLUCIONÁRIA
E SOCIALISTA

CRISE CAPITALISTA

VERA
E HERTZ16

Mesmo com diferenças, 
todos esses candidatos que 
estão aí tem um grande 
acordo: quando eleitos vão 
fazer a reforma da Previ-
dência. Inclusive o PT, cujo 
candidato, Haddad, está de 

braços dados com Renan 
Calheiros (MDB).

PSOL: Puxadinho do PT
O candidato do PSOL, Bou-

los, se diz contrário à reforma 
da Previdência e criti ca as 

alianças do PT com o MDB. 
Mas tem um projeto que não 
vai além do capitalismo, pro-
pondo-se, como os outros 
candidatos, a gerir esse siste-
ma que só nos relega desem-
prego, fome e pobreza.

TODOS ELES VÃO ATACAR A SUA 
APOSENTADORIA

Venha para o PSTU! www.pstu.org.br PSTU Nacional @pstu

A opressão serve 
para dividir a classe traba-
lhadora e superexplorar as 
mulheres, negras e negros 
e os LGBT’s. Defendemos o 
fi m de toda a opressão, o 
fi m do genocídio da juven-
tude negra das periferias, o 

combate à violência à mu-
lher e aos LGBT’s, com a cri-
minalização da LGBTfobia. 
É preciso acabar com as di-
ferenças salariais de negros 
e brancos e das mulheres. 
Pelo direito ao aborto! Não 
ao “Escola Sem Parti do”.

CONTRA O RACISMO, 
MACHISMO E A LGBTFOBIA!

É preciso uma revo-
lução que derrube os de 
cima e coloque os de baixo 
para governar. Só teremos 

uma vida digna com um go-
verno socialista dos traba-
lhadores, que governe com 
conselhos populares.

OPERÁRIOS E O POVO 
POBRE NO PODER!

Vera presidente e Hertz vice 
é a única alternati va socialista 
nestas eleições. Uma chapa 
operária, 100% negra e socia-
lista. Vera é operária sapateira, 
mulher negra e nordesti na. 
Hertz Dias é militante socialis-
ta do Movimento Negro, fun-
dador do Movimento Hip Hop 
Quilombo-MA e do Movimen-
to Hip Hop Nacional Quilombo.

Somos boicotados pela 
imprensa e escondidos 
por essa legislação injusta. 
Ajude-nos a mostrar aos 
trabalhadores um projeto 
que a burguesia não 
quer que eles vejam! 
Comparti lhe nossos 
materiais, distribua 
a seus amigos e 
familiares!
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