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INTRODUÇÃO 
 

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU foi fundado em 

1994, após um processo de construção de uma alternativa política aos partidos de 

esquerda existentes. Um ano depois, em 1995, o partido foi fundado em Corumbá.  

Desde então, temos participado de inúmeras manifestações, passeatas e 

greves, entre outros fatos políticos, além das eleições municipais, estaduais e 

nacionais. Em todos os momentos, sempre defendemos implacavelmente os 

interesses da classe trabalhadora, dos estudantes e dos setores oprimidos da 

sociedade. E nessas eleições não será diferente.  

No primeiro semestre, o Partido discutiu e deliberou as diretrizes de sua 

participação nas eleições 2012. Lutamos por uma coligação com partidos do campo 

da esquerda, em particular, PSOL e o PCB. Não sendo possível aprovamos pelo 

lançamento de candidaturas próprias, a Prefeito e Vereador, nas cidades de Campo 

Grande e Corumbá.  

Por ser um partido socialista e revolucionário, nessas eleições, nosso grande 

objetivo é a propaganda dos princípios do partido e a defesa das reivindicações 

gerais e históricas da classe trabalhadora, pois são elas que definem a nossa 

identidade e devem nortear o presente programa de governo municipal.  

Acreditamos que, assim, estaremos atingindo nosso principal objetivo nesse 

processo, que é o de resgatar o dever educativo que um partido revolucionário deve 

assumir com os trabalhadores em períodos de eleições burguesas. Além de 

defender a classe trabalhadora, o Partido deverá denunciar a corrupção que infesta 

a administração do atual governo municipal e discutir propostas para o município. 

O PSTU de Corumbá, na convenção do dia 17/06/2012, discutiu candidaturas 

a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, Programa de Governo e estratégia de 

intervenção na eleição municipal, deliberando as seguintes Diretrizes Gerais: 

 

UM PROGRAMA PARA OS TRABALHADORES 

 

O Programa de Governo Municipal do PSTU para as eleições 2012 foi 

construído por e para trabalhadores. Mas é apenas de um esboço, pois o verdadeiro 

Programa de Governo deve ser debatido junto com a população. Para isso será 

necessário abrir um amplo fórum de debates com as associações de bairros, de 
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assentamentos (e outras áreas rurais), sindicatos, organizações estudantis, que 

poderão funcionar como comissões populares com poderes consultivo e deliberativo 

sobre a administração do município. 

 

16 PROPOSTAS PARA CORUMBÁ 

 

Elegemos 16 Diretrizes abaixo onde delineamos propostas para o município:  

1.  Saúde;  

2.  Educação;  

3.  Transporte Público;  

4.  Saneamento Básico;  

5.  Cultura e Turismo;  

6.  Esporte e Lazer;  

7.  Emprego e Renda;  

8.  Gênero e Classe;  

9.  Meio Ambiente;  

10.  Segurança Pública;  

11.  Trabalhadores Rurais;  

12.  Funcionalismo Público;  

13.  Trabalhadores da Indústria e Comércio;  

14.  Moradia;  

15.  Juventude; 

16.  Povos da Fronteira. 

 

Para elaborar as propostas em relação a esses 16 pontos programáticos, 

precisamos entender a conjuntura internacional, nacional, estadual e municipal, para 

a compreensão das reivindicações gerais da classe trabalhadora, abaixo elencadas. 

Embora não sejam da alçada do poder público municipal, servem como um processo 

educativo à classe, uma vez que, sem essas medidas conquistadas pela classe 

trabalhadora junto ao governo federal, não será possível atender as necessidades 

básicas dos trabalhadores no município. 

 

 

 



4 
 

CONJUNTURA INTERNACIONAL E NACIONAL 

 

Na situação internacional há mudanças históricas em curso no mundo e 

segue caracterizada pela combinação entre crise econômica e ascenso das massas 

na Europa, Oriente Médio e Norte da África e a existência de uma situação 

revolucionária na Grécia. Na Síria estamos em plena guerra civil e não está 

descartada a possibilidade da queda de mais um governo ditador. Portugal e 

Espanha estão passando por grandes mobilizações contra a crise econômica e seus 

governos. Não podemos descartar, sem a ajuda da Alemanha, a Espanha vá a 

bancarrota. 

A China vive uma desaceleração afetada pela crise europeia. Nos EUA 

tiveram um aumento pífio do PIB em 2011 de 1,7%. E a perspectiva para 2012 com 

a estagnação da economia européia e a desaceleração do crescimento na China, os 

EUA tenham uma recessão leve. 

Diferente do velho continente que vive um período revolucionário o Brasil está 

numa situação não revolucionária. O Governo Dilma bateu todos os recordes de 

popularidade, mais que no governo Lula. O Brasil tem suas peculiaridades, pois vem 

exportando commodities para o mercado mundial, em especial para a China, e 

produtos industrializados para a América Latina e possui um mercado interno muito 

importante para as multinacionais. Além do mais, teremos dois importantes eventos 

que tem aquecido o mercado interno: A Copa do Mundo de Futebol e a Olimpíada. O 

que favorece investimentos no País.  

Mesmo diante dessa situação o País teve um crescimento de apenas 2,7% 

em 2011, muito diferente de 2010 que chegou a 7,5%. No primeiro trimestre do ano 

tivemos uma desaceleração. O PIB cresceu apenas 0,2%. O lucro das grandes 

empresas caiu 12% e temos uma clara redução dos investimentos no País. 

O governo federal para conter essa desaceleração vem atacando os 

trabalhadores e favorecendo as grandes indústrias com redução dos impostos de 

alguns produtos industrializados e com uma política de redução de juros. Vem 

incentivando o consumo e ataca a poupança como nenhum outro governo o fez. 

Precavendo uma mobilização mais forte da classe trabalhadora vem 

criminalizando os movimentos sociais mais combativos com prisões e detenções de 

suas lideranças e um duro ataque ao funcionalismo federal descumprindo todos os 

acordos coletivos feitos anteriormente com as diversas categorias. 
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A classe trabalhadora a cada ano vem se endividando, via estimulo do 

governo, com compra de produtos e/ou empréstimos bancários consignados. Muitos 

da classe trabalhadora do seu salário (25%) já estão comprometidos com os bancos.  

Com a vinda da Copa do Mundo de Futebol e a Olimpíada o governo e, não é 

de hoje vem sistematicamente destruindo e desmoralizando os serviços públicos 

para posteriormente privatiza-lo. O caos nos aeroportos é o exemplo mais claro 

dessa política. Sem falar dos Correios. Já privatizou alguns aeroportos brasileiros. 

Desde o governo federal e passando pelos governos estaduais e municipais são 

clara as especulações imobiliárias e ataque as ocupações que se dão nos principais 

centros do país. As construções e/ou reformas dos estádios brasileiros se dão com 

muita exploração da mão de obra. 

Para avançarmos numa Corumbá Socialista defendemos: 

01. Estatização do sistema financeiro; 

02. Reestatização das empresas privatizadas; 

03. Redução da jornada de trabalho; 

04. Imposto progressivo sobre as grandes fortunas e sobre os lucros; 

05. Não pagamento das dívidas interna e externa; 

06. Pela ruptura com o imperialismo. Proibição da remessa de lucros das 

multinacionais; 

07. Em defesa da liberdade de atuação e organização do movimento de massas; 

08. Dentre outras. 

 

CONJUNTURA ESTADUAL E MUNICIPAL 

 

No MS não é diferente do quadro nacional. O Governo de André Puccinelli 

tem uma base sólida na Assembleia Legislativa. Inclusive o seu partido PMDB é 

base aliada do governo Dilma. Embora administre de forma bonapartista e truculenta 

consegue gerenciar os conflitos e manter a “calmaria”. 

Seus discursos têm demonstrado de que lado esta, exemplo foi junto aos 

trabalhadores em educação que reivindicavam a implementação do Piso Nacional. O 

mesmo negou-se a atender e para piorar afirmou que a hora-atividade era hora 

vadiagem dos professores. 

Manteve-se insensível as questões da terra e dos indígenas apoiado e 

incentivando os latifundiários e fazendeiros contra os sem-terra e indígenas. 
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Tem aplicado uma política que dá incentivo e benefícios fiscais ao setor da 

agricultura e pecuária voltado a grandes produções esquecendo-se dos pequenos 

produtores e da agricultura familiar que coloca o alimento na mesa de milhares de 

família em Mato Grosso do Sul. 

Preocupante e o crescimento do setor de celulose e a construção de usinas 

de açúcar e álcool trazendo forte impacto ambiental no Estado 

No município de Corumbá depois de décadas sendo administrada pelos 

médicos/fazendeiros. Pela primeira vez na história corumbaense assume o poder o 

PT com Ruiter Cunha de Oliveira derrotando o Dr. Sandro e o Prof. Monje. 

Conquistando a simpatia e o apoio incondicional da população. 

Teve o privilegio de ter nos governos federal e estadual: o PT. E num período 

de crescimento exorbitante de arrecadação para o município (tabela 1) sem 

computar outras fontes e as verbas recebidas nos projetos e programas aprovados 

pelos governos federal e estadual. No final do Governo Eder Brambilla (PSDB) em 

2004 houve uma arrecadação de R$ 20.932.351,57 e na gestão de Ruiter Cunha 

(PT) no ano de 2011 obteve uma arrecadação de R$ 68.236.486,25 o que equivale a 

um aumento de mais de 320% na sua arrecadação comparada ao último ano (2004) 

do governo Eder Brambilla (PSDB). O orçamento de 2011 aprovado pela Câmara 

Municipal foi de R$ 309.143.700,00 (fonte: WWW.diarionline.com.br) . Para o ano de 

2012 o orçamento aprovado pela Câmara Municipal é de mais de R$ 

326.090.000,00 (fonte: WWW.diarionline.com.br).  O dito alinhamento político e o 

crescimento da economia brasileira favoreceram o seu governo. Conquistou o seu 

segundo mandato, derrotando os inexpressivos candidatos: Mohamad Abder 

Rhaman Abdallah (PSDB) e uma pseudo-oposição com Elano Holanda de Almeida 

(PPS). Com umas das maiores votações dado a um prefeito aos poucos começou a 

enfrentar problemas e manifestações esporádicas e desarticuladas da população na 

área de saúde e saneamento básico. 

Na tabela abaixo o Prefeito Ruiter Cunha (PT) teve um aumento de mais de 

320% comparada ao último ano do governo de Eder Brambilla. 
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Veja: 

ANO: VALOR (R$): GOVERNO: 

2004 20.932.351,57 Eder Brambilla (PSDB) 

2005 24142692,23 Ruiter Cunha (PT) 

2006 29.969.425,25 Ruiter Cunha (PT) 

2007 37.404.079,08 Ruiter Cunha (PT) 

2008 51589.254,55 Ruiter Cunha (PT) 

2009 52.498.301,44 Ruiter Cunha (PT) 

2010 56.986.046,87 Ruiter Cunha (PT) 

2011 68.236.486,25 Ruiter Cunha (PT) 

2012 30.904.396,20 Ruiter Cunha (PT) 

          Tabela 1: Arrecadação de Corumbá (FPM, ITR, IOF, LC, CIDE, FEX,     

FUNDEF/FUNDEB). Não computados outras fontes. 

         Fonte: WWW.tesouro.fazenda.gov.br 

        Obs. O ano de 2012 refere-se somente ao primeiro semestre (jan. a 

jun.) 

 

O seu governo vinha tendo a marca de grandes obras com crescimento 

econômico para a cidade, mas de um governo que aparecia como realizador de 

grandes feitos surge um governo de atos falhos. Já no último ano de mandato é 

afetado pela epidemia da dengue. Transformando a imagem de um governo 

preocupado com a sua população para um governo que abandonou a saúde do 

município. Com superlotação nos postos de saúde e pronto socorro local. Não 

dando conta de atender satisfatoriamente a população pobre e sofrida.  Sendo 

necessário que a população se rebelasse contra a sua administração para que 

tomasse medidas paliativas e emergenciais. 

Não bastasse a epidemia da dengue no município se vê acuado com a 

Operação Decoada promovido em conjunto entre: Policia Federal (PF), Ministério 

Público Estadual (MPE), Ministério Público Federal (MPF) e a Controladoria Geral da 

União (CGU). Tal Operação vem demonstrando que há fortes indícios de má 

versação do dinheiro público em diversas secretarias e os prováveis responsáveis é 

do alto escalão do governo municipal. Os investigados deverão explicar à justiça 

onde foi aplicada a exorbitante arrecadação municipal e, consequentemente o 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/
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prefeito Ruiter Cunha de Oliveira (PT), o mandatário local terá que explicar-se à 

população de Corumbá e/ou a justiça. 

Utilizando-se da mesma estratégia do ex-presidente Lula (PT) afirma que não 

sabia de nada e, tardiamente, mesmo porque, já havia indícios de corrupção no seu 

governo quando do estouro do escândalo do transporte escolar e da merenda 

escolar, abre inquérito administrativo para apurar os fatos. Para piorar a situação 

substitui somente os servidores que a justiça determinou. Mantendo no seu governo 

outros prováveis envolvidos. 

Segundo os investigadores da Operação Decoada os dados apresentados à 

imprensa são apenas a ponta do icerberg e que os materiais apreendidos e que 

serão analisados minuciosamente poderão revelar muito mais do que estava sendo 

investigado. 

 

CORRUPÇÃO EM CORUMBÁ – O olho foi maior que o estômago 

 

Há anos o Ministério Público Estadual (MPE) vinha investigando os atos da 

administração de Ruiter Cunha de Oliveira (PT) e buscando que assinasse o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) em alguns setores do Poder Público Municipal, 

desprezado pelo Poder Executivo. Buscou melhorar a infraestrutura dos postos de 

saúde e interviu no hospital. As investigações do Ministério Público Estadual (MPE) 

já passavam de 20. E no final do seu governo se vê envolvido nos maiores 

escândalos de corrupção no município com a entrada do Ministério Público Federal 

(MPF)  e da Controladoria Geral da União (CGU) com grandes indícios de desvios 

de verbas federais em diversas secretarias. 

É certo que a oposição de direita utilizará todos esses fatos no processo 

eleitoral que se aproxima. Também teríamos que aguardar com que dimensão a 

utilizarão. Mesmo porque também possuem envolvimento. 

São todos farinha do mesmo saco! 

 Lembramos que o PMDB ajudou a reeleger o Ruiter Cunha de Oliveira (PT) e 

tinham a vice-prefeitura e a liderança do executivo na câmara municipal. Muito 

provavelmente, o PMDB tenha cargo no segundo escalão. São dois grandes grupos 

de direita (PT e o PMDB) que disputam o poder local só que a política é a mesma: 

Olho gordo no dinheiro público para benefício do grupo. Portanto, o PMDB também 

é culpado pela atual situação. 
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Bem! E os trabalhadores corumbaenses? Essa é outra história que 

deveremos e pretendemos construir não só ao longo do processo eleitoral, mas no 

dia a dia de cada setor explorado e oprimido. Temos a convicção que não será fácil, 

pois existem na consciência da nossa classe que todos os políticos são ladrões. E 

temos um problema grave a enfrentar com a velha máxima dos capitalistas que 

ainda conseguem ser hegemônicos com suas ideias: “Ele rouba, mas faz!” 

Queremos abrir o debate com cada corumbaense, pois os desafios são 

enormes e muitas das vezes serão tantos que talvez não tenhamos pernas para 

fazer frente aos ataques que sofremos. Mas de uma coisa temos certeza: 

acreditamos na classe trabalhadora corumbaense e a convicção que um dia se 

levantará contra os exploradores e os opressores. Pretendemos e queremos ser uns 

dos portas vozes dessa classe que há tantos anos vem sofrendo e ainda não 

encontrou o seu caminho de libertação. Acreditamos na possibilidade de 

implantarmos um governo verdadeiramente socialista que atenderá as reais 

necessidades do povo corumbaense. 

 

16 PROPOSTAS PARA CORUMBÁ 

 

1. SAÚDE 

 

A Saúde é um direito de todos e dever do Estado. É inadmissível que um 

município com mais de 100 mil habitantes e tenha que atender o município vizinho 

de Ladário (que muito nos honra), além das cidades que estão além da fronteira 

brasileira, como no caso a Bolívia (solidariedade internacional), não tenha um 

Hospital Público em nossa região. 

Para construir um sistema de saúde municipal eficaz é necessário discutir e 

formular uma proposta adequada para o mesmo junto àqueles que convivem com os 

problemas diários do setor (atendentes, enfermeiros, médicos, agentes de saúde) e 

a população. Sendo assim, as organizações dos trabalhadores na área da saúde 

serão consultadas e terão poder de decisão na elaboração, construção e execução 

de planejamentos para o setor de saúde do município de Corumbá. 

Defendemos e lutaremos: 

- Construção de um Hospital Público Municipal com verbas oriundas dos 

governos federal e estadual com o objetivo de atender a demanda de toda a região; 
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- Garantir e manter com verbas federal, estadual e municipal o atendimento 

de 100% da população com o programa da saúde da família; 

- Abertura de concurso público de provas e títulos para o setor; 

- Remédios gratuitos a toda a população; 

- Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais;. 

- Melhorar o atendimento nos postos de saúde, pronto socorro, hospital e 

demais áreas da saúde municipal. 

 

2. EDUCAÇÃO 

 

Para se construir um município, um Estado ou um País culturalmente, 

socialmente e economicamente desenvolvido será necessário o investimento na 

educação. A educação que defendemos é pública, laica e de qualidade. Para que 

tenhamos mais verbas para o setor lutaremos que o governo federal invista 10% do 

PIB em educação, já! 

Em nosso governo aplicaremos os recursos da educação no valor de 30% do 

seu orçamento total. As propostas para a melhoria da qualidade de ensino não 

devem partir de cima para baixo, ou seja, não devem ser discutidas, formuladas e 

aprovadas por um grupo de pseudo-iluminados, pelo contrário devem ser 

construídas e definidas por aqueles que estão diariamente nas escolas, sentindo na 

pele os reais e difíceis problemas da educação. Os trabalhadores em educação 

(professores, administrativos, auxiliares de limpeza, auxiliares de disciplina, 

merendeiras), pais e alunos serão chamados a debater junto ao Poder Executivo 

Municipal os rumos da educação no município e também a aplicação dos recursos 

financeiros nessa área.   

-10% PIB para a educação pública, já!; 

- Todas as crianças 0-3 anos em creches públicas de qualidade; 

- Aumentos salariais para professores e funcionários; 

- Educação Infantil e Ensino Fundamental de qualidade; 

- Construção de creches e escolas adequadas ás necessidades dos educandos. 
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3. TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 No município já ocorreu audiência pública com o tema de transporte urbano, 

mas as sugestões apresentadas estão engavetadas pelo Poder Executivo Municipal. 

A precariedade do transporte é latente e o intervalo entre um ônibus e outro e 

demonstrando pelo desespero dos seus usuários que não aguentam mais tanta 

demora. Muitas das vezes chegam atrasados no seu local de trabalho ou na escola.  

- Defendemos a Estatização do Transporte Público para acabar com o 

monopólio e os lucros das empresas de transporte urbano e intermunicipal, com 

barateamento das passagens para a população carente. 

- Criação da Companhia Municipal de Transportes; 

- Lutar pela volta da Rede Ferroviária Federal, ou seja, reestatização da 

malha ferroviária pelo governo federal e, consequentemente a volta do Trem do 

Pantanal tendo sua antiga linha de volta (Bauru – Corumbá) e se possível estender 

até a Bolívia. 

 

4. SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Toda a população corumbaense aguarda ansiosa a ligação da coleta do 

esgoto sanitário residencial à rede de esgoto em construção no município. 

 - Programa de educação em toda a rede municipal de ensino na coleta 

seletiva do lixo; 

 - Iniciar o processo de coleta seletiva de lixo no município; 

 - Desativação do lixão municipal e construção de uma usina de lixo reciclável 

municipal com o aproveitamento da mão de obra dos ecologistas (catadores de lixo); 

 - Para resolver de vez a situação da falta de água - Municipalização da 

Sanesul. A Sanesul é um patrimônio dos trabalhadores. 

 

5. CULTURA E TURISMO 

 

- Em defesa da Arte e da Cultura local, regional, nacional e internacional. A 

Arte e a Cultura não têm fronteiras. 

- Promover e incentivar a cultura local abrindo espaços públicos aos artistas 

locais e regionais. 
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6. ESPORTE E LAZER 

 

 O crescimento desordenado das cidades tem causado danos ao meio 

ambiente e, consequentemente ao ser humano. Em todo projeto de urbanização no 

município deverão estar inclusos espaços para o esporte e o lazer da população.  

 - Será dada atenção especial à educação física nas escolas. Nas escolas 

aprende-se toda forma de cultura corporal. E de lá que podem surgir futuros atletas. 

 - Incentivo aos projetos de esporte e lazer promovidos pelas associações de 

amigos e moradores de bairros; 

 - Finais de semanas escolas abertas para a utilização das quadras esportivas 

pela comunidade local. 

 - Redefinir o papel da FUNEC (Fundação de Esportes de Corumbá) através 

de um amplo debate com a comunidade esportista corumbaense. 

 

7. EMPREGO E RENDA 

 

Planejamento e implementação de políticas públicas que garantam trabalho e 

dignidade ao munícipe. 

O poder público (federal, estadual e municipal) deve assumir a formação de 

mão de obra e não passar essa responsabilidade a terceiros. 

Ações serão promovidas para valorizar e resgatar a Casa do Massa Barro, 

Casa do Artesão e Amor Peixe dentre outras entidades que valorizam o trabalho 

humano e a arte desses artesões. 

 

8. GÊNERO E CLASSE 

 

 O programa contra as opressões além de ser parte de nossa elaboração 

geral, deve ser associado aos programas concretos de saúde, educação, etc. 

Para que as mulheres tenham tranquilidade para trabalhar e estudar:              

 Construção de mais creches para todas as crianças de 0 – 3 anos. 

O poder executivo municipal diagnosticará a necessidade de creches 

noturnas às mães que estudam nesse período. 

Contra a violência sobre as mulheres – construção de abrigo. 
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Defendemos trabalho igual salário igual. 

Pela criminalização da homofobia e defendemos a união estável entre 

homossexuais e a extensão de todos os direitos sociais. 

Solicitar que os pesquisadores estudem a apresentem dados da situação da 

população negra e indígena residente no município, tais estudos servirão para traçar 

políticas públicas a essa categoria. 

 

9. MEIO AMBIENTE 

 

Em defesa do Pantanal – Patrimônio da humanidade. A luta ambiental será de 

todos e a nossa defesa será de uma Ecologia Socialista. Nosso entendimento é que 

não há desenvolvimento sustentável sob o capitalismo. Lucro e responsabilidade 

socioambiental são coisas que não andam juntas. 

 

10.SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Temos claro que as responsabilidades da segurança pública são dos Governos 

Federal e Estadual, mas podemos contribuir através: 

- Monitoramento e Políticas Públicas contra toda a forma de violência. 

- Redefinição do papel da guarda municipal. 

 

11. TRABALHADORES RURAIS 

 

Planejamento discutido junto ás comunidades rurais, para permanência na 

terra melhorando a qualidade de vida da população agrária do município: 

objetivando a vocação da produtividade rural, o escoamento e a comercialização dos 

produtos da nossa região. 

Planejamento e Assistência aos ribeirinhos, interligando-os a cidade com 

transporte público gratuito. Garantindo assistência médica-odontológica, com 

cuidados especiais aos remanescentes indígenas.  

 

 

 

 



14 
 

12. FUNCIONALISMO PÚBLICO 

 

 - Melhoria na qualidade do atendimento no serviço público municipal; 

- Revisão periódica do Estatuto e dos Planos de Cargos e Carreiras dos 

servidores públicos municipal em conjunto com as entidades representativas das 

categorias.  

 

13. TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

      Campanha de reestatização da Vale. 

       Projeto de fortalecimento comercial entre o Brasil e Bolívia (Corumbá e as 

cidades de fronteiras), gerando empregos aos irmãos bolivianos e ao povo de 

Corumbá. 

 Se Corumbá desenvolveu sua economia, os trabalhadores querem sua parte! 

 - Reposição automática dos salários e aposentadorias de acordo com os 

índices de inflação. Aumento real dos salários, rumo ao salário mínimo do Dieese. 

 

14. MORADIA 

 

- Legalização das ocupações de terras e urbanização dos terrenos; 

- Expropriação das grandes empresas e grandes proprietários de terrenos, 

casas e apartamentos dedicados à especulação imobiliária; 

- Plano de obras públicas para construção de casas populares, escolas e 

creches através das secretarias de infraestrutura e obras barateando o custo de 

construção e utilizando mão de obra local. 

- Imposto progressivo. 

 

15. JUVENTUDE 

  

- Democratização do acesso à internet com a construção de rede coletiva com 

acesso comunitário gratuito à internet; 

 - Incentivar e promover a divulgação das produções culturais da juventude; 

 - Incentivar a formação política dos jovens através dos grêmios estudantis; 
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 - Reivindicar junto ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a criação de cursos profissionalizantes 

de ensino médio e ensino superior que atenda a demanda do mercado 

regional/municipal. 

 

16. POVOS DA FRONTEIRA 

 

 Elaboração de um Plano de Desenvolvimento e Integração dos Povos 

Integrantes da Região de Fronteira, do qual nosso município faz parte, 

contemplando incentivos e apoio aos imigrantes, às condições de trabalho dos 

bolivianos, às manifestações culturais dos povos latinoamericanos e às lutas do 

povo palestino pelo seu território. 

 Buscar maiores informações junto ao governo federal sobre o tratado de 

Roboré. 

 

COMBATE A CORRUPÇÃO 

 

Entendemos que a corrupção é inerente ao sistema capitalista. Só 

conseguiremos acabar com a corrupção quando destruirmos essa sociedade 

capitalista e construirmos uma nova sociedade – A Sociedade Socialista. 

Defendemos o combate à corrupção com a prisão e a expropriação de todos 

os bens de corruptos e corruptores. 

 

CONTRA BURGUÊS 16 

 

Neste conjunto de propostas queremos explicitar alguns pontos que achamos 

relevantes para o debate a respeito do programa de governo a ser elaborado 

conjuntamente entre o PSTU e os trabalhadores. 

01. As políticas públicas devem ser elaboradas a partir das necessidades básicas 

da classe trabalhadora com a construção do orçamento participativo em todos os 

cantos do município, seja na zona urbana, rural, das águas e do pantanal; 

02. O Poder Executivo Municipal deve ser o porta voz da população junto ao 

governo estadual e federal e caso seja necessário mobilizar a população para que 

as reivindicações do município sejam atendidas. Em especial quando da vinda das 
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autoridades federal e estadual ao município. Se necessário for, organizar caravanas 

até as sedes dos governos federal e estadual para lutar por melhorias nas condições 

de vida da população.   

03. Para o PSTU, solidariedade nacional e internacional é dever de todo o 

governo. Nesse sentido defenderemos todas as lutas dos trabalhadores 

desenvolvidas no país e no exterior. 

Para avançarmos na construção dessa proposta será necessário um longo e 

exaustivo debate entre o partido e a classe trabalhadora com o entendimento de 

fazermos o enfrentamento com o governo federal, estadual. 

Dessa forma, procuramos construir um movimento que esteja realmente 

disposto a enfrentar as grandes empresas, a romper com o capitalismo e o 

imperialismo e a burguesia local. 

Nesse sentido será necessária a construção de um governo socialista dos 

trabalhadores e defenderemos o socialismo como a única forma de darmos 

garantias a todos os trabalhadores para que suas necessidades sejam atendidas. 

 

POR UMA CORUMBÁ SOCIALISTA DOS TRABALHADORES E DAS 

TRABALHADORAS! 

 

Corumbá-MS/JUNHO/2012 

 

CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES 

UNIFICADO - PSTU 

 

 

 

 


