
Queremos um sistema de impostos justos.  “Quando o governo é justo, o país 
tem segurança; mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba 
na desgraça” (Provérbios 29:4). Infelizmente, até hoje o sistema de impostos 
pesa sobre os mais pobres, pois incide mais no consumo, além de ser muito mais 
leve para os mais ricos. Precisamos de uma maioria na Câmara e no Senado para 
reverter esse quadro. Uma das medidas de Haddad vai ser lançar o Imposto de 
Renda Justo, isentando quem ganha até 5 salários-mínimos.

Queremos respeito aos direitos dos trabalhadores. “Senhores, dai a vossos 
servos o que é de justiça e equidade (Colossenses 4:1)”. A reforma trabalhista 
de 2017 acabou com os direitos da CLT. Assim, o Estado perdeu a capacidade de 
moderar a relação entre patrão e empregado, deixando o trabalhador em 
situação de extrema fragilidade. Precisamos revogar tal reforma e garantir justiça 
na relação entre empregados e empregadores.

Queremos educação de qualidade. “Instrua a criança segundo os objetivos que 
você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles.” 
(Provérbios 22:6). A educação é um direito humano fundamental, um dos 
principais meios de acesso à cultura e um instrumento poderoso de 
desenvolvimento econômico e social. Haddad foi Ministro da Educação de Lula, 
investiu da creche à pós-graduação e abriu as portas da universidade para os 
filhos dos trabalhadores. Haddad vai ampliar a atuação federal no ensino médio, 
as universidades e institutos federais serão fortalecidos, interiorizados e 
expandidos. Haddad vai implantar creches e investir na qualidade das escolas. A 
educação voltará a ser uma prioridade estratégica no Brasil!

Queremos um Brasil Democrático. Democracia é o sistema onde o povo decide 
sobre os destinos do seu país. Um exemplo bíblico de democracia foi a escolha 
dos diáconos em Atos 6 para resolver o problema das viúvas gregas que 
estavam sendo desprezadas. Infelizmente, com o golpe, nossa democracia ficou 
abalada e as consequências contra o povo estão sendo graves. As reformas 
propostas pelo PT visam a construção de uma democracia viva, com 
participação de todos. Para garantir isso precisamos eleger uma maioria no 
Congresso Nacional.
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Queremos que a política seja 
feita com Amor. O maior 
mandamento de Jesus é o AMOR 
(Mateus 22:36-40).
A construção de um país onde 
predomine o amor entre as pessoas, o 
respeito e a tolerância tem sido um 
princípio básico do PT desde a sua 
fundação. Alguns candidatos à 
presidência pregam abertamente o 
ódio e a intolerância, mas, nós, 
discípulos de Jesus, devemos escolher 
o amor, seguindo o maior mandamento 
do nosso Mestre.

Queremos paz. “Bem-aventurados 
os pacificadores, pois serão chamados 
filhos de Deus” (Mateus 5:9). Lula está 
entre os indicados ao prêmio Nobel da 
PAZ em 2018 em função do seu 
trabalho para melhorar a vida de todos 
os brasileiros. Lula foi injustamente 
impedido de ser candidato e indicou 
Haddad para trazer o Brasil de volta ao 
rumo CERTO, COM PROSPERIDADE e a 
promoção de felicidade e paz. 

Queremos o fim da fome.
“Em verdade vos digo que quando o 
fizestes a um destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes” (Mateus 
25:40). Lula e o PT PEGARAM o país, 
em 2003, com 30% da população 
passando fome e, em 2014, TIRARAM o 
Brasil do mapa da fome no mundo. 
Hoje, o povo está voltando a passar 
fome. Reverter este quadro será uma 
prioridade do governo Haddad! 

Queremos emprego e renda 
para todas as famílias.  “Digno é 
o obreiro do seu salário” (I Timóteo 
5:18). Antes de Lula assumir o Governo, 
o Brasil tinha uma taxa de desemprego 
de 12,4%. Em 2014, o PT derrubou o 
desemprego para 4,8%. Hoje, o número 
de desempregados só fez crescer: em 
dois anos, 1,8 milhão de pessoas a mais 
ficaram sem emprego. Gerar emprego e 

renda sempre foi uma prioridade 
absoluta para o Partido dos 
Trabalhadores. Com o Programa Meu 
Emprego de Novo,
Haddad adotará novamente uma 
política comprometida com a 
valorização do salário mínimo e 
garantia de mais trabalho para todos.

Queremos mais saúde e 
programas sociais. “Aquele, pois, 
que sabe fazer o bem e não o faz, 
comete pecado” (Tiago 4:17). Os 
governos do PT foram voltados para a 
busca da JUSTIÇA com programas 
sociais como Bolsa Família, Minha Casa 
Minha Vida, dentre muitos outros. É 
nesta busca de fazer o bem, que 
Haddad vai governar o Brasil.

Queremos o combate à 
corrupção. “Conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará” (João 8:32). 
Foi durante o governo do PT que a 
Polícia Federal e o Ministério Público 
tiveram total autonomia, apoio e 
liberdade para investigar. Políticas de 
transparência pública e controle social 
também foram implementadas. 
Infelizmente, o Congresso derrubou a 
presidenta Dilma, em 2016, sem crime 
de responsabilidade e o ex-presidente 
Lula também foi condenado sem que 
tivesse cometido qualquer crime. A 
vitória do Haddad significará a 
retomada do real combate à corrupção 
e não a perseguição que temos 
presenciado. 

Queremos uma segurança 
pública cidadã. 
“Pois os governantes não devem ser 
temidos, a não ser pelos que praticam 
o mal. Você quer viver livre do medo 
da autoridade? Pratique o bem” 
(Romanos 13:3). É compromisso de 
Haddad atuar para que ocorra uma 
redução expressiva de mortes violentas 
a partir da construção de um sistema 

de inteligência fundado em alta 
tecnologia, monitoramento de nossas 
fronteiras, integração das relações 
entre polícias e comunidades, 
valorização e qualificação dos 
profissionais de segurança.

Queremos preço justo para o 
gás de cozinha e para os 
combustíveis. “Balança enganosa 
é abominação para o Senhor, mas o 
peso justo é o seu prazer”. 
(Provérbios 11:1). Nos governos do PT, 
a política de preços do gás de cozinha 
e dos combustíveis era voltada para os 
interesses do povo brasileiro, sem 
causar qualquer prejuízo à Petrobras. 
Desse modo, ganhou o povo com 
preços estáveis e ganhou a Petrobras, 
que chegou a se tornar a terceira 
maior empresa de energia do mundo. 
Após o golpe, o preço do gás e dos 
combustíveis passou a aumentar 
sucessivamente e muitas famílias 
voltaram a cozinhar com lenha ou 
álcool. Além disso, essa política de 
aumento causou a greve dos 
caminhoneiros que parou o Brasil. 
Com Haddad, a política de preço do 
gás e dos combustíveis será, mais uma 
vez, voltada para beneficiar a 
população brasileira, sem qualquer 
prejuízo à Petrobras.

Queremos compromisso com a 
vida das crianças. “Livra os que 
estão destinados à morte e salva os 
que são levados para a matança, se os 
puderes retirar” (Provérbios 24:11). 
Antes do Governo Lula, a mortalidade 
infantil era 25,3 em 1000 nascidos 
vivos. Com o Governo Lula esse 
número caiu para 12,9 em 1000 
nascidos vivos. Hoje a taxa de 
mortalidade voltou a subir. Para 
enfrentar esta situação é compromisso 
de Haddad priorizar a primeira 
infância.  


