
Ofertas DPCS:

Eleições 2018



“
Defendo a participação na política desprovida de paixões. 

O que deve nortear a nossa ação é o interesse público e não as 

conveniências partidárias, "sem se determinar por nenhuma afeição 

desordenada".

Josedir Gonçalves, 52 anos (10 de CVX), CVX D. Helder Câmara (DF)
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Vamos falar de eleições?

Após a divulgação do resultado da enquete, publicada no 

início de agosto no site da CVX Brasil, 

chegou a hora de oferecermos à comunidade nacional alguns 

subsídios para o discernimento relativo às eleições.

https://www.cvx.org.br/212-cevequianos-responderam-a-enquete-sobre-politica-e-eleicoes-2018-confira-os-resultados/
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Serão as ofertas que faremos neste material: 

4

Referenciais sobre os temas 

prioritários (desigualdades 

sociais, educação e corrupção) 

para que quem se interessar 

possa buscar formação a respeito.

Levantamento das propostas que 

tenham relação com as 

fronteiras da CVX, a partir da 

publicação dos planos de governo 

dos candidatos à Presidência. 
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Referenciais

Alguns (ainda que poucos) olhares a respeito daquilo que mais nos aflige, 

incomoda, interessa, mobiliza... Mas nada aqui é definitivo! É apenas um 

primeiro despertar, para ajudar você e sua comunidade a enxergar pontos 

de partida para discutir os temas de maior interesse da CVX Brasil. 
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Desigualdades Socias

Dados:

 Análise das Condições de Vida da População Brasileira

 Os números das desigualdades no Brasil

 Relatório das desigualdades de raça, gênero e classe

Artigos de opinião:

 Brasil não cresce se não reduzir sua desigualdade

 A questão é: que tipo de país queremos ser?

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101459.pdf
https://www.oxfam.org.br/o-que-fazemos/os-numeros-das-desigualdades-no-brasil
http://olma.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Relat%C3%B3rio-das-desigualdades-ra%C3%A7a-genero-e-classe.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/572137-brasil-nao-cresce-se-nao-reduzir-sua-desigualdade-diz-thomas-piketty
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/572634-a-questao-e-que-tipo-de-pais-queremos-ser-a-desigualdade-social-brasileira-e-sua-vinculacao-a-dinamica-politica-e-a-estrutura-do-estado-entrevista-especial-com-pedro-ferreira-de-souza


Educação

Dados e legislação:

 Brasil em síntese

 Portal MEC: legislação específica e documentos internacionais

Artigos de opinião e outras referências:

 Falta de educação

 Centro de referências em educação integral

 O programa ‘Escola sem partido’ quer uma escola sem educação

https://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao.html
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159/legislacao
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/30/opinion/1504096899_970922.html
http://educacaointegral.org.br
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2016/O-programa-%E2%80%98Escola-sem-Partido%E2%80%99-quer-uma-escola-sem-educa%C3%A7%C3%A3o


Corrupção

Estudo básico:

 Relatórios Econômicos da OCDE: Brasil 2018

 Movimento Unidos Contra a Corrupção

 Fundamentos Filosófico-Políticos do Fenômeno da Corrupção

Para aprofundar:

 Diagnóstico institucional: passos para um plano nacional anticorrupção

 A tolerância à corrupção no Brasil

http://www.oecd.org/eco/surveys/Brazil-2018-OECD-economic-survey-overview-Portuguese.pdf
http://unidoscontraacorrupcao.org.br/
http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/33957
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/18167
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-62762009000200005&script=sci_arttext&tlng=ES


Planos de Governo relacionados às 

fronteiras da CVX Mundial

Uma tentativa objetiva de tentarmos estabelecer alguma convergência 

entre nossas prioridades apostólicas e as visões dos principais candidatos 

que pretendem governar o nosso país.



12 Ciro Gomes (PDT)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

Expansão dos serviços de abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto; compatibilização

entre as agendas da Política Nacional de Meio 

Ambiente, o Novo Código Florestal e a Política 

Nacional de Recursos Hídricos; planejamento de 

arranjos produtivos locais para o entorno de 

grandes obras; implantação das Unidades de 

Conservação já́ criadas; modelos de 

desenvolvimento para áreas vulneráveis; ações

para implementar as metas climáticas, de redução

da emissão dos gases de estufa, até 2020; estímulo

ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação

sustentável; desenvolvimento, no país, de 

defensivos agrícolas específios para as nossas 

culturas e problemas, de menor conteúdo tóxico

para pessoas e o meio ambiente, e incentivo à

adoção de sistemas de controle alternativos na 

agricultura; estímulo ao desenvolvimento de setores 

que possam agregar mais valor à produção

utilizando-se dos parâmetros de sustentabilidade;

procedimento de avaliação anual da adequação do 

uso e ocupação das terras rurais e urbanas, bem 

como da adoção de zoneamentos adequados e 

equipamentos construtivos que observem princípios

de sustentabilidade; implementação dos 

instrumentos da Política Ambiental; regularização

fundiária de territórios de comunidades tradicionais, 

quilombos, quilombolas e terras indígenas; criação

de política de proteção aos animais.

Auxiliar na redução do endividamento de famílias e 

empresas; políticas de concessão de crédito 

desburocratizado e barato para reforma e 

ampliação das moradias para famílias de baixa 

renda; reforço aos programas bem-sucedidos do 

SUS – a estratégia de saúde da família (ESF), o 

programa de controle de HIV/AIDS, o programa de 

transplante de órgãos e o sistema nacional de 

imunização; manutenção do Bolsa Família; 

programa de atenção à gestante e de 

acompanhamento do desenvolvimento da criança, 

inclusive nutricional, no âmbito do Programa Saúde

da Família; Articulação e apoio à aprovação do 

Estatuto das Famílias e do Estatuto da Diversidade.

Uma política de inserção internacional que fomente 

o setor produtivo, com especial destaque para a 

indústria manufatureira de alta tecnologia e para 

serviços intensivos em conhecimento, é

fundamental para garantir que a globalização gere 

empregos de qualidade, ao invés de destruir os 

poucos empregos que restaram nesses setores. 

Para tanto, é preciso que haja uma estratégia com 

foco no longo prazo, com forte apoio às

exportações desses produtos e serviços. Alcance 

do equilíbrio fiscal para que o governo recupere a 

sua capacidade de investir e realizar políticas

sociais para melhorar as condições de vida da 

população. Os programas sociais são importantes 

para devolver o direito à cidadania aos menos 

favorecidos através do acesso a uma gama de bens 

e serviços, públicos ou privados. Em um contexto 

de desvantagem social em diversas das dimensões

de poder e direitos, entende-se que é necessária

uma atenção especial às mulheres no que diz 

respeito ao seu papel como foco de políticas

públicas. 

Os jovens necessitam de política específicas:

espaços e mecanismos que ampliem a participação

nos temas da gestão pública; participação no 

planejamento nacional e elaboração das legislações

orçamentárias; elevação da escolaridade, 

erradicação do analfabetismo, redução da evasão e 

maior qualidade da educação pública; garantia do 

atendimento universal à educação infantil e 

participação direta na criação e ampliação de 

espaços de formação profissional e tecnológica

gratuita, na cidade e no campo. Programas de 

inserção juvenil no mercado formal de trabalho; 

oferta de aprendizado profissionalizante; promoção

da economia solidária como estratégia para 

garantia do bem viver, do trabalho digno e da renda 

para a juventude. Programas de incentivo ao 

esporte; implementação e qualificação do esporte 

nas escolas como ferramenta de entretenimento e 

amparo dos jovens estudantes; promoção facilitada 

do acesso à cidade e espaços de lazer para que 

possam viver a cidade em sua plenitude. 

Fortalecimento do Plano Juventude Viva e suas 

propostas de diminuição radical da letalidade da 

polícia, recusa às propostas de redução da 

maioridade penal e cumprimento efetivo do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e do Estatuto da 

Juventude; construção de políticas de 

enfrentamento à homofobia, lesbofobia e 

transfobia; fortalecimento de políticas e programas 

de atenção às jovens mulheres em 

situação de vulnerabilidade.

Diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000605589/proposta_1533938913830.pdf


13 Fernando Haddad (PT)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

Investimentos em uma economia justa e de baixo 

carbono, contribuindo decisivamente para conter 

aquecimento global; e em agroecologia e na 

mudança da estrutura produtiva. Agenda 

estratégica de transição ecológica. Mudança na 

matriz produtiva, liderada pela adoção de 

tecnologias verdes. Meta: zerar as emissões de 

GEE da matriz elétrica brasileira até 2050. Também 

será perseguida a meta de instalar kits fotovoltaicos 

em 500 mil residências por ano. Novo marco 

regulatório da mineração, a ser construído de forma 

participativa. Desenvolvimento da política de reuso 

e reciclagem da água, de promoção da eficiência 

hídrica e de busca de fontes não-convencionais, 

como a dessalinização de água do mar.

Revitalização de bacias hidrográficas e na 

despoluição dos rios para recuperar sua capacidade 

hídrica. Ações federativas com vistas a proteger os 

aquíferos estratégicos e os lençóis freáticos.

Inventivo a estados e municípios adotarem uma 

política de gestão ambiental urbana que 

proporcione a proteção dos mananciais, o aumento 

das taxas de arborização urbana e de áreas de 

lazer. Apoio aos estados e municípios na 

implantação de PNRS (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos). Programa de redução de 

agrotóxicos, com medidas como o estímulo aos 

biopesticidas. 

- Avançar na expansão dos direitos das mulheres e 

dos bebês, visando ampliar a valor e o tempo do 

seguro-desemprego para as gestantes e lactantes. 

- Promover a saúde integral da mulher para o pleno 

exercício dos direitos sexuais e reprodutivos e 

fortalecerá uma perspectiva inclusiva, não-sexista, 

não-racista e sem discriminação e violência contra 

LGBTI+ na educação e demais políticas públicas. 

- Aprofundar a política externa de integração latino-

americana e a cooperação sul-sul (especialmente 

com a África), de modo a apoiar, ao mesmo tempo, 

o multilateralismo, a busca de soluções pelo diálogo 

e o repúdio à intervenção e a soluções de força.  

- Fortalecer diálogo mundial pela construção da paz 

e retomará a cooperação nas áreas de saúde, 

educação, segurança alimentar e nutricional

- Fortalecer iniciativas como o Fórum de Diálogo 

Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) 

- Promover a reforma da ONU, em particular do 

Conselho de Segurança, assim como dos 

instrumentos de proteção aos Direitos Humanos no 

plano internacional e regional.

-Defender na reforma política a adoção da paridade 

de gênero e de cotas de representatividade étnico-

racial na composição das listas

- Garantir a universalização da banda larga barata e 

acessível para todos e todas

- Programa Nacional de Direitos Humanos 

- Sistema Nacional de Direitos Humanos

- Recriar, com status de ministério, as pastas de 

Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres e 

para Promoção da Igualdade Racial, 

- Política Nacional de Migrações e reconhecerá, de 

forma ampla, os direitos de refugiados. 

- Ampliar a política nacional de segurança alimentar 

e nutricional, combatendo a desnutrição infantil e 

promovendo a Soberania Alimentar. 

- Pacto nacional para elaboração e implementação 

do Plano Nacional de Redução da Mortalidade da 

Juventude Negra e Periférica

- Plano Emergencial de Empregos, com foco na 

juventude, e investirá na inclusão qualificada no 

mercado de trabalho 

- Serão reconstruídos os instrumentos de promoção 

da participação da juventude na elaboração, 

monitoramento e execução das políticas públicas, 

em especial as de juventude

- Visar progressivamente investir 10% do PIB em 

educação

- Programa Paz e Defesa da Vida nas Escolas, com 

a implementação de políticas voltadas à superação 

da violência e para a promoção de uma cultura de 

convivência pacífica nas escolas

- Contrapor-se ao “Escola Sem Partido”

- Revogar a reforma 26 do ensino médio 

- Aproximação do Sistema S da juventude 

- Implementar o Plano Nacional de Juventude e 

Sucessão Rural. A educação do campo, indígena e 

quilombola será priorizada.

Plano Lula de governo

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000625869/proposta_1534379624949.pdf


15 Henrique Meirelles (MDB)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

• Valorização da nossa biodiversidade e 

ações de proteção ao patrimônio 

natural. ... seguirá com os objetivos do 

Acordo de Paris, elevando a 

participação de bioenergia sustentável 

na sua matriz energética, incentivando o 

reflorestamento e estimulando o 

investimento em energias renováveis.

• Redução do desmatamento na 

Amazônia, de recuperação de 

nascentes e de revitalização do Rio São 

Francisco precisam ser acelerados, 

assim como a conversão de multas 

ambientais em novos recursos para 

serem usados em programas de 

conservação e revitalização do meio 

ambiente.

• Prioritárias as obras que busquem 

claramente um grande retorno social, 

como, por exemplo, saneamento básico, 

mobilidade urbana e creches

• Fortalecendo a saúde preventiva // 

investimentos em promoção da saúde e 

qualidade de vida // Programa Saúde da 

Família

• Pró-Criança, oferecendo, nos moldes 

do Prouni, a todas as famílias atendidas 

pelo Bolsa Família o direito de optar por 

colocar seus filhos em creches 

particulares

• Politica Externa: voltada à abertura 

de mercados para nossos produtos, 

à atração de investimentos para 

nossos setores produtivos e para 

nossa infraestrutura. Mercosul que 

privilegie o livre mercado /// Mercosul 

com a União Europeia e adesão à 

OCDE.

• Pobreza: Resgatar a confiança no 

Brasil // aumentar a produtividade. 

Oportunidades iguais para todos 

passa por uma educação de 

qualidade desde os primeiros anos 

escolares // cruzada pela qualidade 

do ensino público no Brasil, a 

começar pela educação básica. 

Investimento em infraestrutura ... 

intensivo em mão de obra... 

capacidade de geração de 

empregos.

• Em 2017, como consequência da 

enorme recessão dos anos 

anteriores, 23% das pessoas com 

idade entre 15 a 29 anos (11,2 

milhões) não trabalhavam, 

estudavam ou se qualificavam.

• Facilitar a inserção dos jovens no 

mercado de trabalho, expandindo a 

oferta de vagas no ensino técnico e 

incentivando o primeiro emprego.

Pacto pela confiança!

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622281/proposta_1534354939646.pdf


16 Vera Lúcia (PSTU)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

Precisamos de um plano de obras públicas sob o 

controle dos trabalhadores que gere empregos e, 

ao mesmo tempo, respeitando o meio ambiente, 

resolva problemas estruturais como o déficit de 

saneamento básico, escolas e hospitais, financiado 

com os recursos que hoje vão ao pagamento da 

dívida pública e as isenções fiscais às grandes 

empresas.

Criminalização da LGBTfobia já. Pelo 

reconhecimento das identidades trans e a 

despatologização da transexualidade, assim como a 

regulamentação do nome social. Ainda, garantir à 

população LGBT atendimento médico às suas 

demandas pelo SUS. 

- Suspender todas as privatizações, tomar de volta 

tudo o que foi entregue, e coloca-las sob o controle 

dos trabalhadores. Isso inclui a Petrobrás, a Vale, a 

Embraer e todas as outras estatais.

- Um projeto socialista significa colocar o Brasil nas 

mãos dos trabalhadores e do povo pobre. São os 

trabalhadores que devem decidir os rumos da 

política todo dia, não ser apenas chamado a votar 

de quatro em quatro anos em eleições de cartas 

marcadas ditadas pelas empreiteiras e os bancos. É 

preciso construir conselhos populares nos bairros, 

fábricas, locais de trabalho e estudo, e transformá-

los em instâncias reais de governo. Os conselhos 

populares devem controlar e decidir sobre 100% do 

orçamento e o funcionamento dos bairros, das 

cidades, do estado e do país. É necessário 

regularizar imediatamente as áreas ocupadas pelo 

povo pobre e trabalhador, suspendendo todos os 

despejos. Investir ainda na construção de moradias 

populares até zerar o déficit habitacional. 

- É preciso investir de forma maciça em saúde e 

educação, revertendo o que hoje vai para o 

pagamento da dívida aos banqueiros para essas 

áreas sociais.

- Documentos para os trabalhadores imigrantes e 

direitos iguais aos dos trabalhadores brasileiros. 

Combate ao racismo e ao mito da democracia 

racial: por reparação histórica, fim da 

superexploração e do genocídio da juventude negra 

e pobre, e o fim das desigualdades sociais entre 

negros e brancos. Em defesa da mulher 

trabalhadora, combate a todo tipo de violência à 

mulher; por igualdade de direitos e salários; aborto 

livre, público e gratuito. 

Educação que ensine o respeito e a diversidade. 

Não ao projeto “Escola Sem Partido”. 

Descriminalização das drogas para pôr fim ao 

tráfico e à desculpa para se matar e encarcerar 

jovens negros. O controle da produção e 

distribuição deve estar nas mãos do Estado, e o 

vício e a dependência devem ser tratados como 

casos de saúde pública.

16 pontos de um programa socialista para o Brasil contra a crise capitalista

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601173/proposta_1533576953009.pdf


17 Jair Bolsonaro (PSL)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

A nova estrutura federal agropecuária 

teria as seguintes atribuições: Política e 

Economia Agrícola (Inclui Comércio) 

Recursos Naturais e Meio Ambiente 

Rural Defesa Agropecuária e Segurança 

Alimentar Pesca e Piscicultura 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

(Atuação por Programas), Inovação 

Tecnológica.

Investimento em outras fontes de 

energia (gás natural, eólica, 

fotovoltaica).

• Os frutos de nossas escolhas 

afetivas têm nome: FAMÍLIA! Seja 

ela como for, é sagrada e o Estado 

não deve interferir em nossas vidas.

• Nos últimos 30 anos o marxismo 

cultural se uniu às oligarquias 

corruptas para minar os valores da 

Nação e da família brasileira.

• Liberdade das pessoas e de suas 

famílias em poder escolher os rumos 

da vida na contínua busca da 

felicidade!

• Inclusão dos profissionais de 

educação física no programa de 

Saúde da Família, com o objetivo de 

ativar as academias ao ar livre como 

meio de combater o sedentarismo e 

a obesidade e suas graves 

consequências à população como 

AVC e infarto do miocárdio.

• Melhorar a saúde e dar um salto de 

qualidade na educação com ênfase 

na infantil, básica e técnica, sem 

doutrinar.

• Emprego, Renda e Equilíbrio Fiscal; 

oportunidades e trabalho para todos, com 

controle da inflação.

• Imposto de renda negativo na direção de 

uma renda mínima universal, acima do 

valor do Bolsa Família. 

• Novo Itamaraty, a serviço de valores que 

sempre foram associados ao povo 

brasileiro. Ênfase nas relações e acordos 

bilaterais.

• Facilitar o comércio internacional é uma 

das maneiras mais efetivas de se 

promover o crescimento econômico de 

longo prazo. 

• resgatar a fraternidade, o respeito ao 

próximo e a responsabilidade com os 

mais fracos e vulneráveis

• Liberalismo salvas bilhões de pessoas da 

miséria no mundo. Nunca haverá 

estabilidade social com fome, violência, 

miséria e altas taxas de desemprego.

• propiciar aos mais pobres oportunidades 

para que superem suas dificuldades e 

prosperem.

Detectar e corrigir dificuldades no 

processo de formação de crianças e 

jovens. O jovem precisa sair da 

faculdade pensando em empreender, 

em como transformar o conhecimento 

obtido em enfermagem, engenharia, 

nutrição, odontologia, agronomia, etc, 

em produtos, negócios, riqueza e 

oportunidades. Deixar de ter uma visão 

passiva sobre seu futuro. Fraternidade é 

lutar por quem não pode se defender 

dos maus. Brigar para que os jovens 

tenham um futuro e os idosos não 

fiquem desamparados por um estado 

falido, uma educação aparelhada 

ideologicamente e uma Saúde em 

frangalhos. É combater o roubo do 

dinheiro público e não ser passivo ou 

indiferente com o sofrimento dos 

brasileiros. Educação à distância.

Redução da maioridade penal para 16 

anos. Teremos em dois anos um colégio 

militar em todas as capitais de Estado.

O caminho da prosperidade 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000614517/proposta_1534284632231.pdf


18 Marina Silva (Rede)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

Saneamento básico e segurança hídrica:

universalizar. Plano Municipal de Saneamento para 

todos os municípios. Atrair o setor privado.

Redução de emissão de gases de efeito estufa. 

Políticas que estimulem modais com baixa emissão 

de poluentes, geração de energia limpa, renovável 

e distribuída e com eficiência energética, 

substituição de veículos movidos a combustíveis 

fósseis pelos elétricos e movidos a biocombustíveis 

e valorização de áreas verdes. Urbanismo 

colaborativo, que valorize a criação, revitalização e 

o uso de espaços públicos seguros e atrativos, 

onde a população possa interagir e se manifestar 

culturalmente.

Sustentabilidade, inovação e emprego: 

infraestrutura para o desenvolvimento sustentável.

Atrair o setor privado e garantir uma infraestrutura 

adequada às necessidades da economia brasileira; 

ambiente de segurança jurídica no setor para atrair 

investidores e consolidar uma matriz elétrica 

sustentável. Liderança na transição para uma 

economia de carbono neutro: Em nenhum outro 

país as condições naturais para uma transição justa 

para uma economia de carbono neutro são mais 

evidentes do que no Brasil. Temos alta capacidade 

para gerar energia de fontes renováveis como 

biomassa, solar, eólica e hidrelétrica e detemos as 

maiores áreas de florestas entre os países tropicais, 

enorme biodiversidade e a segunda maior reserva 

hídrica do mundo. Estratégia de longo prazo de 

descarbonizarão da economia com emissão líquida 

zero de gases de efeito estufa até 2050.

• Investir prioritariamente e consistentemente nas 

crianças fez de muitos países nações avançadas e 

será um dos principais pilares de uma 

transformação social que levará o Brasil a ser uma 

sociedade mais justa e igualitária.

• Reconhecimento de famílias em seus diferentes 

arranjos e pluralidades.

• Estratégia de Saúde da Família. Valorizando ... a 

prevenção, pautada por um programa abrangente 

de educação e promoção da saúde.

• Programa de Planejamento Reprodutivo e 

Planejamento Familiar

• Destaque para programas de apoio e 

desenvolvimento voltados a famílias em situação de 

vulnerabilidade.

• Apoio à Agricultura familiar. 

Política externa:

• Orientada por princípios e valores, como a defesa 

dos direitos humanos, da democracia, da 

autodeterminação dos povos e da não-intervenção, 

sem sujeição a relativizações de cunho ideológico

• Compromisso com o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, a promoção da paz e 

da cooperação internacional.

• Mais conectado às regiões e correntes dinâmicas 

da economia mundial e às cadeias globais de valor. 

Não temos a ganhar com o protecionismo. 

Precisamos de mercados abertos a nossos bens e 

serviços

Pobreza

• Crianças que vivem em situação de pobreza no 

Brasil estão excluídas de serviços públicos de 

qualidade, comprometendo seu desenvolvimento 

numa etapa decisiva de suas vidas. Desafio a ser 

enfrentado com Política Nacional Integrada para a 

Primeira Infância, 

• Nenhuma das agendas do país irá prosperar e se 

sustentar se não reagirmos à desigualdade social 

que nos aprisiona

• Programas de transferência de renda, como o 

Bolsa Família, são fundamentais.... Devem ser 

associados às condições para a inclusão produtiva 

e garantia do direito a oportunidades

• Rede de Agentes de Desenvolvimento Familiar

• Educação como direito e base para o 

desenvolvimento. Estabelecimento de padrões 

nacionais de qualidade. Ensino superior 

integrado à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

• Acesso à cultura e ao esporte.

Brasil justo, ético, próspero e sustentável

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000622171/proposta_1534349620464.pdf


19 Álvaro Dias (Podemos)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

• Preservação e aproveitamento integral 

dos biomas nacionais.

• Gestão produtiva dos cursos d’água e 

aquíferos.

• Cumprimento do plano RenovaBio –

créditos para descarbonização. 

• Prioridade no Saneamento: R$20 

bilhões/ano em esgotos tratados.

• Fim dos lixões até 2022.  

• Acesso Universal a Creches às mães 

que trabalham. 

• Vida útil e saudável para seniores por 

novas capacitações e lazer. 

• Tornar o FUNDEB permanente e 

priorizar a educação infantil e o ensino 

fundamental. 

• Pronto Atendimento na Saúde. Fila 

zero nas emergências. 

• Diplomacia para o comércio. Defesa 

do produto nacional pela isonomia 

política. Expansão do comercio. 10 

novos acordos bilaterais e 4 multilaterais 

até 2022. Abertura da economia 

gradativa. Redução gradual de tarifas 

em 50% até 2022. Brasil rumo ao 

crescimento econômico sustentado ... 

melhoria de vida para a população sem 

deixar ninguém para trás.

• Programas de inclusão social devem 

ser mantidos e condições dignas de 

emancipação devem ser criadas através 

da criação de novas oportunidades para 

essa parcela da população. Emprego 

para todos. Microcrédito. Legalização de 

propriedades. Titulação. Avanço relativo 

das regiões menos desenvolvidas. 

500 CETs (Centros de Educação para o 

Trabalho).

1o Emprego, Capacitação e 

Remuneração para 1 milhão de jovens.

100% de alunos no Ensino Integral até 

2022.

Web-Educação e Capacitação de 

Professores.

Projeto 200 Gênios para Universidades

Plano de metas 19+1: para refundar a República! 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000618462/proposta_1534304719669.pdf


27 Eymael (DC)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

• Proteger o meio ambiente e assegurar a 

todos o direito de usufruir a natureza sem 

agredi-la. Orientar as ações de governo, 

com fundamento no conceito de que “a 

Terra é a Pátria dos homens”.

• “Compromisso com a família: o resgate e 

a proteção dos valores éticos da Família 

e a satisfação plena de suas 

necessidades serão o fundamento, a 

inspiração e o objetivo permanente da 

Democracia Cristã, no exercício da 

Presidência da República”.

• Programa de Metas Sociais: orientado 

para a satisfação das demandas sociais, 

a inclusão social e a igualdade de 

oportunidades com sistema de 

indicadores para mensurar o 

desempenho governamental e o grau da 

satisfação da população, em relação às 

Metas Sociais.

• Promover a igualdade de oportunidade 

entre todos, o que pressupõe a igualdade 

de direito a Educação, Saúde, Trabalho, 

Segurança e Justiça.

• Assegurar moradia para a população 

economicamente carente.

• Praticar o princípio da solidariedade entre 

as Nações, “a Terra é a nação dos 

homens”, objetivando uma ordem social 

mundial baseada nos princípios da 

solidariedade, da justiça e da liberdade.

• Política externa como instrumento de 

desenvolvimento nacional, incluindo o 

Brasil nas rotas mundiais do sucesso 

socioeconômico.

• Ter a Paz Mundial como compromisso 

inarredável do Brasil.

• Ensino fundamental integral

• Ampliação da oferta de cursos técnicos e 

profissionalizantes.

• Ampliação de vagas nos cursos 

superiores nas Universidades Federais, 

sobretudo em período noturno.

• Implantar o PRÓ-AMADOR – Plano 

Nacional de apoio ao esporte amador 

competitivo, reconhecendo sua 

importância na formação do caráter dos 

Jovens e no combate as drogas.

• Implantar sistema solidário de apoio a 

infância e juventude, e incentivar 

mecanismos para criação de empregos 

para jovens e o aproveitamento da 

experiência das pessoas de maior faixa 

etária, no mercado de trabalho.

Carta 27: diretrizes gerais de governo para construir um novo e melhor Brasil

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624085/proposta_1534450200223.pdf


30 João Amoêdo (Novo)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

- Saneamento e recuperação 

dos rios, baías e praias do Brasil 

em parceria com o setor privado. 

- Redução definitiva do 

desmatamento ilegal na 

Amazônia Legal, com mais 

tecnologia e fiscalização. 

- Fim dos lixões em todo o País 

através de consórcios municipais 

e parcerias com o setor privado. 

- Ampliação da energia 

renovável na matriz energética. 

- Fim dos subsídios à energia 

não-renovável, como gasolina e 

diesel. 

(Não há referências à Família no 

Plano de Governo). 

- Combater a pobreza. E isso se 

faz com a geração de renda e 

não com a sua distribuição. 

- A saída dos brasileiros da 

pobreza por meio da educação, 

geração de renda, empregos e 

oportunidades.

- Aperfeiçoamento da rede de 

proteção social para aqueles que 

precisam.

- Ampliação dos acordos 

comerciais em todo o mundo e 

abertura da economia com 

redução das tarifas 

alfandegárias.

- Manter e melhorar o Bolsa 

Família. 

- Criar portas de saída dos 

programas sociais e da pobreza 

via mercado de trabalho e 

qualificação profissional. 

- Priorizar a educação básica na 

alocação de recursos federais.

- Programa de bolsas em 

escolas particulares para alunos 

do ensino público. 

- Ampliar o ensino médio-técnico 

para atrair e melhor formar os 

jovens para o mercado de 

trabalho. 

Mais oportunidades, menos privilégios

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000607640/proposta_1534522080782.pdf


45 Geraldo Alckmin (PSDB)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

A gestão da Amazônia, bioma 

compartilhado com nações

amigas, receberá especial 

atenção. O meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável são

grandes ativos do Brasil. 

Perseguiremos com afinco o 

cumprimento das metas 

assumidas no Acordo de Paris.

O Brasil vai crescer de forma 

sustentável. Somos a principal 

nação do mundo para liderar a 

economia verde, conciliando 

desenvolvimento com 

preservação. Por isso, seremos  

firmes e técnicos na questão

ambiental, evitando a politização e 

a visão de curto prazo que 

pautaram os debates ambientais.

Incrementar o programa Bolsa 

Família, aumentando os 

benefícios para os mais 

necessitados. 

Ampliar o Programa Saúde da 

Família e incorporar a ele mais 

especialidades. 

Integração dos programas sociais 

e incremento do bolsa família.

Fomentar ações voltadas à

prevenção da gravidez precoce, 

adotando estratégias educativas 

de sensibilização de adolescentes 

e apoio integral no caso de 

gestação. 

Prevenção primária e secundária

ao crime nas áreas mais violentas 

do país, com atenção especial aos 

jovens, que são sua maior vítima

Diretrizes gerais

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602477/proposta_1533849607885.pdf


50 Guilherme Boulos (PSOL)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

- Demarcação terras indígenas, quilombolas e 

populações tradicionais (p.124).

- Reforma Agrária Popular e Agroecológica: 

democracia e justiça no acesso a terra – garante 

moradia, emprego e renda e resolve questão da 

fome (p.128) 

- Desmatamento zero e manejo e restauração das 

florestas com espécies nativas (p. 132)

- Proteção das águas e sistemas hídricos (p. 133)

- Defesa dos bens comuns e dos direitos da 

natureza (p. 135)

- Transição energética e produtiva, visando superar 

o uso dos combustíveis fósseis (p. 136)

- Garantir a segurança hídrica nas regiões carentes: 

adoção de soluções técnicas que permitam o 

gerenciamento das águas do período chuvoso e 

redução das carências nos períodos de estiagem, 

assim como a adoção de estratégias de reuso e 

tratamento de águas residuárias, em localidades 

rurais e em ambientes urbanos.

- Priorizar de forma expressiva a gestão dos 

resíduos sólidos: visando a redução do aporte de 

resíduos em aterros sanitários; transição da 

destinação em lixões para cadeias locais/regionais 

que sustentem a valorização de resíduos e rompam 

a paralisia dos municípios, reduzindo emissões por 

transporte e gerando empregos, ocupação e renda.

- Rever o padrão de consumo, de modo que ele 

seja socialmente e ecologicamente sustentável

- Transformação da “licença maternidade” em 

“licença parental”, permitindo que cada casal 

administre a distribuição do tempo, sem distinção 

legal entre pai e mãe ou por orientação sexual e/ou 

identidade de gênero. 

- Revisar o conceito de família utilizado nos 

programas habitacionais e de moradia e outros 

programas sociais e políticas públicas, para abarcar 

todas as famílias.

- Desenvolver política nacional de adoção que dê 

conta das necessidades das crianças e 

adolescentes sem família e inclua, como potenciais 

adotantes, os casais do mesmo sexo e as pessoas 

solteiras, com as mesmas condições e requisitos, 

sem qualquer tipo de discriminação.

- Aumentar o valor do Programa Bolsa Família para 

transformá-lo em uma Renda Básica de Cidadania 

Universal, como política pública e direito social. 

- Desigualdade social como um dos “eixos 

ordenadores” do programa de governo.

- “Enfrentar os privilégios econômicos, sociais, 

políticos, históricos da classe dominante no país”.

- Reformar o sistema tributário brasileiro para 

aumentar a equidade e a eficiência na arrecadação 

e seu caráter regulatório.

- Função social da propriedade; regularização 

fundiária de moradias em favelas; urbanização das 

favelas garantindo qualidade de vida e 

infraestrutura; desapropriação e aquisição de 

terrenos para habitação de interesse social... 

- Ampliação do acesso ao ensino superior terá 

como perspectiva a inclusão e diversificação do 

perfil socioeconômico e étnico-racial do corpo 

discente, garantidas pela expansão de vagas em 

conjunto com medidas de ação afirmativa e a 

adoção de políticas de permanência estudantil para 

reduzir as elevadas taxas de evasão atuais.

- Universalização dos serviços de saneamento.

- Democratização das decisões sobre produção e 

redistribuição da riqueza produzida.

- Posicionamento na política externa contra 

nacionalismos conservadores. Fortalecimento e 

atualização do Mercosul, Unasul e CELAC.

- Lutas por maior efetividade da ONU. Retomar um 

papel ativo e propositivo nos BRICs.

- Criar um programa estratégico de análise dos 

investimentos estrangeiros. Assumir papel de 

liderança internacional nas discussões multilaterais 

sobre direitos humanos e justiça social.

- Moratória de 1 ano para as dívidas estudantis.

- Investimentos estatais em políticas para juventude: renda, 

trabalho, cultura, lazer, esporte, cidadania, educação.

- Programa “Juventude quer viver”, nos 80 municípios que 

concentram a maior parte dos homicídios.

- Política sobre drogas para o campo da saúde.

- Contra política de aumento da idade penal.

- Política de prevenção ao suicídio jovem. 

- Criação de Centros de Referência da Juventude, com 

gestão democrática e menos burocrática.

- Criação de novas oportunidades de emprego formal 

vinculadas às políticas e trajetórias de desenvolvimento 

local/regional, de gênero e raça.

- Reorganizar os Centros de Atendimentos ao Trabalhador 

para que ajudem na orientação vocacional. 

- Efetivar a Lei do Jovem Aprendiz e fiscalizar lei do estágio.

- Incentivar o associativismo na juventude (bancos 

comunitários, moedas sociais, cooperativas de crédito, etc).

- Ampliação das linhas de financiamento específicas para 

jovens sem-terra e agricultores familiares.

- Fim do serviço militar obrigatório e criação de serviço civil-

comunitário com 200 mil bolsas-salário para a formação de 

agentes comunitários juvenis.

- Fomento à cultura produzida pela juventude. Investimento 

na criação de espaços de cultura e lazer aos jovens.

- Desburocratizar o acesso dos grupos e coletivos culturais 

aos espaços públicos existentes.

- Meia-entrada deve ser um direito para todos os jovens até 

vinte e nove anos. Direito ao passe livre irrestrito.

- Reversão dos cortes nas bolsas de estudantes indígenas e 

quilombolas. Construção 1ª Universidade indígena do país.

- Garantir espaço nas instituições de ensino para a livre 

organização, representação e atuação dos estudantes em 

grêmios, centros acadêmicos, DCEs e associações

- Organizar conselhos de juventude nos territórios. Fundo 

nacional para alimentar o Sistema Nacional de Juventude.

- Garantir políticas de habitação para acolher jovens LGBTI.

Programa da coligação Vamos sem medo de mudar o Brasil 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000601016/proposta_1533565462424.pdf


51 Cabo Daciolo (Patriota)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

Não cita. - “Oferecer à sociedade 

brasileira condições para que a 

família se mantenha nos padrões 

para os quais foi por Deus 

estabelecida”.

- “A recuperação da soberania 

de um país passa pela formação 

psicológica e social dos seus 

cidadãos. Também recai na 

acentuação da promoção dos 

valores da família e, sobretudo, 

dos valores cristãos”. 

- Única menção à pobreza: 

“Vamos aumentar o número de 

rodovias federais que atualmente 

são 167 e facilitar a integração 

das regiões brasileiras por meio 

de políticas públicas e convênios 

entre os governos federal e 

estaduais para facilitar o 

escoamento da produção 

brasileira e promover o 

desenvolvimento regional, 

sobretudo, das regiões mais 

pobres do país”.

- Não cita especificamente

- Investir 10% do PIB em 

educação. 

Plano de nação para a colônia brasileira

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000602500/proposta_1533774159360.pdf


54 João Goulart Filho (PPL)

Ecologia Família Globalização/Pobreza Juventude

• Uso racional dos recursos naturais, de 

forma a atender às necessidades 

crescentes da população e a respeitar o 

meio-ambiente.

• Reforma agrária com a preservação do 

meio ambiente e incentivo às 

comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas.

• Rever o Código Florestal de forma que 

aumente a proteção do meio ambiente e 

garanta a produção agropecuária. 

Aumentar a multa e a pena para crimes 

ambientais, sobretudo em casos de 

desastres ecológicos.

• Garantir o cumprimento integral da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

promovendo a coleta seletiva e 

disposição adequada de resíduos 

sólidos: aterro sanitário ao invés de lixão. 

Garantir a cobertura de 100% da coleta e 

tratamento de esgoto nos centros 

urbanos.

• Fortalecer a transição para combustíveis 

menos poluentes e estimular políticas de 

transporte coletivo.

• O Estado tem que assumir seu papel em 

relação ao apoio à família, reduzindo a 

carga de trabalho que recai sobre as 

mulheres, ao desenvolver equipamentos 

sociais que reduzam as tarefas 

domésticas. Aumentar tempo de licença 

maternidade

• Aborda a pobreza maior entre a 

população negra, e diz que “Nossa 

política será a de remover os obstáculos 

a uma promoção dos brasileiros de 

descendência africana, de combate sem 

contemplações ao racismo, de estímulo –

inclusive através de cotas – à educação 

e à cultura.

• Aborda “política externa” com vistas a 

garantir a soberania nacional. Fala em 

fortalecimento dos BRICS e das relações 

Sul-Sul.

• Não aborda o termo globalização.

• “O combate eficaz ao crime organizado 

só será efetivo se evitarmos que a 

juventude da periferia, sem outras 

alternativas, se transforme em “soldados” 

do narcotráfico. Proposta: realizar um 

amplo trabalho preventivo, com a efetiva 

presença do Estado nas comunidades da 

periferia, proporcionando trabalho, 

educação, saúde e lazer para a 

juventude.

• O plano de governo aborda baixa taxa de 

jovens na educação superior e a alta taxa 

de mortalidade entre jovens, mas fala 

apenas em propostas integradas de 

combate à violência em geral.

Distribuir a renda, superar a crise e desenvolver o Brasil

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2018/BR/BR/2022802018/280000624082/proposta_1534349279487.pdf


Mensagem final

Nossa experiência de análise dos Planos de Governo mostrou-se muito rica e suscitou 

diversas discussões bastante saudáveis entre os componentes do GT de Dimensão Política. 

Assim, recomendamos que você faça o mesmo – sozinho e em comunidade. Procure ler 

os Planos de Governo (ao menos os daqueles candidatos que mais te interpelam); e em 

comunidade, prepare uma reunião para debater suas escolhas e perspectivas, à luz da 

sabedoria que nos propõe o Papa Francisco e da Cartilha de Orientação Política “Os 

cristãos e as Eleições”, elaborada pela CNBB.

Além disso, não esqueça da importância também da escolha consciente dos deputados 

estaduais, federais, senadores e governadores! O exercício aqui, com os presidenciáveis, 

foi justamente para incentivar que busquemos informação sobre todos os candidatos que 

devemos eleger nestas eleições! 

http://jovensconectados.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Cartilha-de-Orienta%C3%A7%C3%A3o-Pol%C3%ADtica.pdf


“
A política deve ser embasada nos ensinamentos de Jesus.

Maria Aparecida dos Anjos, 72 anos, (27 de CVX), CVX Santa Maria (SP)



Equipe organizadora
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João Paulo (RJ)
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Leandra (DF)

Marcelo (SP)

Sissi (Sul)


