Propostas: Jair Bolsonaro (PSL)
Educação e Saúde
Não admitir ideologia de gênero nas escolas. Defende educação "sem doutrinação e
sexualização precoce".
Incluir no currículo escolar as disciplinas educação moral e cívica (EMC) e a organização
social e política brasileira (OSPB).
Propor a diminuição do percentual de vagas para cotas raciais. Defende cota social.

Propostas: Fernando Haddad (PT)
Educação e Saúde
Revogar a emenda do teto de gastos. Retomar os recursos dos royalties do petróleo e do
Fundo Social do Pré-Sal para saúde e educação.
Expandir as matrículas no ensino superior e nos ensinos técnico e profissional.

Ampliar o número de escolas militares, fechando parcerias com as redes municipal e
estadual. Em dois anos, ter um colégio militar em cada capital.
Defende a adoção da educação a distância no ensino fundamental, médio e universitário,
com aulas presenciais em provas ou aulas práticas.

Realizar anualmente uma Prova Nacional para Ingresso na Carreira Docente na rede pública
de educação básica.
Em contraponto à Escola Sem Partido, criar a Escola com Ciência e Cultura, para valorizar a
diversidade.

Criar um Prontuário Eletrônico Nacional Interligado. Os postos, ambulatórios e hospitais
devem ser informatizados com todos os dados do atendimento.
Para combater a mortalidade infantil, defende a melhoria do saneamento básico e a
adoção de medidas preventivas de saúde para reduzir o número de prematuros.
Criar a carreira de Médico de Estado, para atender áreas remotas e carentes do Brasil.

Criar Rede de Especialidades Multiprofissional (REM), em parceria com estados e municípios,
com polos em cada região de saúde.
Investir na implantação do prontuário eletrônico, que reúne o histórico de atendimento de
saúde dos pacientes no SUS.
Implementar um Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável.

Priorizar o ensino médio. Nesse quesito, criar o Programa Ensino Médio Federal, ampliando a
participação da União nesse nível. Além disso, revogar a reforma do ensino médio do governo
Temer.

Profissionais do Mais Médicos só poderão atuar se aprovados no Revalida.
Incluir profissionais de educação física no programa de Saúde da Família, para combater
sedentarismo, obesidade e suas consequências.
Segurança
Redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência.

Segurança
Reformular o Sistema Único de Segurança Pública, redistribuindo tarefas entre prefeituras,
governos estaduais e governos federais

Reformular o Estatuto do Desarmamento. Defende o direito à posse e porte de arma de
fogo por todos.
Defende mudança no código penal para estabelecer a legítima defesa de fato.
Reduzir a maioridade penal para 16 anos.
Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias.
Defende o fim das audiências de custódia.

Transferir para a Polícia Federal o combate ao crime organizado no país, criando para isso
uma nova unidade na PF.
Criar um Plano Nacional de Redução de Homicídios.
Aprimorar a política de controle de armas e munições, reforçando seu rastreamento.
Alterar a política de drogas. Ao mesmo tempo, prevenir o uso de drogas.
Propor uma reforma na legislação para que a privação de liberdade seja adotada apenas em
condutas violentas. Prevê criar um Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que
estabeleça uma Política Nacional de Alternativas Penais.
Retomar investimentos nas Forças Armadas.

Apoiar penas duras para crimes de estupro, incluindo castração química voluntária em
troca da redução da pena.
Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais e urbanas no território
brasileiro.
Garantir o excludente de ilicitude para o policial em operação — ou seja, que os policiais
não sejam punidos se matarem alguém em confronto.
Políticas Sociais e Direitos Humanos
Garantir a cada brasileiro uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo
Bolsa Família.
Crítico ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Aprimoramento do programa Bolsa Família e do Abono Salarial.

Ministério da Defesa voltará a ser ocupado por um civil.

Políticas Sociais e Direitos Humanos
Combater a desnutrição infantil.
Criar um Sistema Nacional de Direitos Humanos.
Recriar com status de ministério as pastas de Direitos Humanos, Políticas para Mulheres e
para Promoção da Igualdade Racial.
Impulsionar ações afirmativas nos serviços públicos.

Economia e Emprego
Praticar o livre mercado.
Criar uma nova carteira de trabalho verde e amarela, em que o contrato individual
prevaleça sobre a CLT. Os novos trabalhadores poderão optar, de forma voluntária, por um
Ampla requalificação da força de trabalho para as demandas da nova economia (4ª
revolução industrial)
Permissao legal para escolha entre sindicatos, viabilizando competição.
Reduzir em 20% o volume da dívida pública por meio de privatizações, concessões, venda
de propriedades imobiliárias da União.
Criar o Ministério da Economia, que abarcará funções hoje desempenhadas pelos
Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, bem como a Secretaria
Executiva do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos).
Eliminar o déficit público primário no primeiro ano de governo e convertê-lo em superávit
no segundo ano.
Introduzir paulatinamente o modelo de capitalização para a Previdência. Novos
participantes terão possibilidade de optar entre sistema novo ou velho.
Criar o Balcão Único, que centralizará todos os procedimentos para abertura e fechamento
de empresas.
Defende privatizações. É contra a privatização do Banco do Brasil, Caixa Econômica.
Defende redução e unificação de impostos. Criar um sistema de IR negativo na direção de
uma renda mínima universal.
Extinguir o Ministério das Cidades e "mandar o dinheiro diretamente para o município".
Transformar o setor de energia em um dos principais vetores do desenvolvimento do
Brasil. Fim do monopólio da Petrobrás no gás natural. Preços para a Petrobrás seguindo o
mercado
mas
com flutuações de curto prazo suavizadas por mecanismos
Melhorar internacional,
a eficiência dos
portos.
Estímulos ao investimento em novas tecnologias. Tornar o Brasil um centro mundial de
pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio.

Política e Corrupção
Encaminhar para aprovação do Congresso “As Dez Medidas Contra a Corrupção”,
propostas pelo Ministério Público Federal.
Cortar ministérios (29 para 23)
Fazer com que recursos públicos sejam liberados automaticamente e sem intermediários
para os prefeitos e governadores.

Propor o Plano Nacional de Redução da Mortalidade da Juventude Negra e Periférica.
Criminalizar a LGBTIfobia, implementar programas de educação para a diversidade e criar
nacionalmente o Programa Transcidadania — concessão de bolsas de estudo no ensino
fundamental
e médio
para travestis
e transexuais
eme situação
vulnerabilidade.
Promover
reforma
agrária,
titular terras
quilombolas
demarcardeáreas
indígenas.
Ampliação do Programa Bolsa Família
Economia e Emprego
Revogar medidas do governo Temer, como a emenda do teto de gastos, a reforma trabalhista
e mudanças no marco regulatório do Pré-Sal.
Implementar medidas emergenciais para sair da crise, como redução dos juros, criação de
linhas de crédito com juros e prazo acessíveis com foco nas famílias, criação de um Plano
Equilibrar as contas da Previdência a partir da retomada da criação de empregos e do
combate à sonegação. Combater privilégios. Convergência entre regimes próprios da União,
estados
e municípios
com
o regime geral.
Banco Central
assumirá
o compromisso
com o emprego.
Criar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial, para interiorizar atividade
econômica.
Isentar do Imposto de Renda de Pessoa Física quem ganha até 5 salários mínimos e criar
faixas de contribuição maiores para os mais ricos.
Criar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), substituindo a atual estrutura de impostos
indiretos (ICMS, IOF, IPI, ISS...).
Tributar grandes movimentações financeiras, distribuição de lucros e dividendo e grandes
patrimônios.
Adotar regras para controlar a entrada de capital especulativo no Brasil e inibir a volatilidade
do câmbio.
Promover uma reforma bancária, adotando uma tributação progressiva sobre os bancos, com
alíquotas reduzidas
para os que
oferecerem
crédito
a custo
menorassumir
e com prazos
mais longos.
Estimular
a reindustrialização.
Para
isso, bancos
públicos
devem
papel importante
no
financiamento.
Desonerar tributos sobre investimentos verdes, reduzindo o custo tributário em 46,5%.
Suspender a politicia de privatizações de empresas estratégicas. Eletrobrás retomara seu
papel estratégico. Fortalecimento da Petrobras, com reorientação da política de preços.
Debate sobre a redução da jornada de trabalho. Criação de oportunidades de trabalho por
meio do programa Meu Emprego Novo.
Retomada imediata de 2800 grandes obras paradas em todo país.
Criação de fundo de financiamento no setor de infraestrutura e energia, com parcela de
reservas internacionais, recursos do BNDES e recursos privados.
Valorização de sindicatos de trabalhadores e empresários na orientação da preparação para a
Ganho real para o salário minimo todos os anos, mesmo com queda do PIB.
Política e Corrupção
Promover uma ampla reforma política, com financiamento público exclusivo de campanhas,
fidelidade partidária, sistema eleitoral proporcional com cláusula de barreira, fim de coligações
proporcionais, adoção do voto em lista com paridade de gênero e cotas de representatividade
étnico-racial,
eleição para
Legislativo
em data
diferente da
paraalterar
Executivo.
Reformar
os tribunais
de contas,
visando
a estabilidade
daseleição
decisões,
critérios de
nomeação e instituir tempo de mandatos.
Aperfeiçoar transparência e prevenção à corrupção e enfrentar apropriação do público por
interesses privados.

Política Externa
Sepultar o Foro de São Paulo.

Reformar o Poder Judiciário e o Sistema de Justiça. Para isso, eliminar o auxílio-moradia para
quem morar em casa própria ou usar imóvel funcional, reduzir as férias de 60 para 30 dias e
aplicar o teto do funcionalismo. Além disso, favorecer ingresso nas carreiras de todos os
segmentos da população e conferir transparência e controle social da administração da
Justiça. Também instituir tempo de mandatos para membros do STF e das Cortes Superiores
de Justiça que não coincida com a troca de governos e legislativas.
Política Externa
Retomar a política externa de integração latino-americana e a cooperação Sul-Sul
(especialmente com a África) nas áreas de saúde, educação, segurança alimentar.

Fazer negócio com o mundo todo, sem viés ideológico.

Fortalecer Mercosul, Unasul, BRICS e Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS).

Revogar a lei de imigração e fazer campo de refugiados, para lidar com a migração de
venezuelanos para o Brasil.
Pretende mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém. Pretende
fechar a Embaixada da Autoridade Palestina no Brasil.
Reduzir alíquotas de importação e barreiras não tarifárias. Constituir novos acordos
bilaterais internacionais.

Fortalecer instrumentos de financiamento do desenvolvimento, como FOCEM, Banco do Sul e
Novo Banco de Desenvolvimento (NBD).
Apoiar o multilateralismo, a busca de soluções pelo diálogo e o repúdio à intervenção e a
soluções de força.
Defender a reforma da ONU, em particular do Conselho de Segurança, assim como dos
instrumentos de proteção aos Direitos Humanos no plano internacional e regional.

Defende que o Brasil deixe o Acordo de Paris sobre o clima.
Fundir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. O ministro seria indicado "pelas
entidades dos produtores".

Preservar e proteger os recursos naturais.
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