“O Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os políticos e os partidos
comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Nasce,
portanto, da vontade de emancipação das massas populares”
(Manifesto de Fundação do PT).

1 Contra o governo Bolsonaro e a Reforma 8 Em defesa da juventude e de seus anda Previdência, em defesa da aposentaseios e pela liberdade de ensino;
doria digna;
9 Contra o obscurantismo, em defesa da
2 Por Lula Livre, em defesa da democracia
arte e da cultura;
e dos direitos do povo;
10 Pela solidariedade internacional entre os
3 Contra o desemprego, pelo aumento do
povos em defesa da autodeterminação
e da soberania do povo venezuelano
salário mínimo, em defesa das organizacontra o imperialismo;
ções sindicais e populares;
4 Em defesa da educação pública, da
qualificação dos serviços públicos e
da retomada dos programas sociais
abandonados pelos governos Temer e
Bolsonaro;

11 Por candidaturas próprias do PT numa
frente anti-imperialista contra
Bolsonaro nas eleições;

12 Por um governo democrático e popular, encabeçado pelo PT, que faça as
5 Em defesa da soberania nacional, da Pereformas necessárias ao pleno desenvolvimento do Brasil, como a agrária,
trobras e do PréSal e contra a submissão
da mídia, política, jurídica, que taxe as
do Brasil às potências imperialistas;
grandes fortunas e revogue a reforma
trabalhista e as leis antipopulares de
6 Em defesa dos quilombos, dos sem-terTemer e Bolsonaro;
ra, dos sem-teto e dos povos indígenas;
7 Em defesa das mulheres e da ampliação 13 Em defesa do PT, por um partido
democrático, popular e socialista onde
dos seus direitos;
a direção preste regularmente contas
de seus atos aos militantes e filiados.

Esse é o ideário do diálogo e
ação petistas junte-se ao DAP.

