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A escolha de voto presidencial é uma decisão muito importante
na vida do cidadão e do país. O presidente exerce a função de
chefe do poder Executivo e chefe de Estado e, no Brasil, ele é
escolhido por meio do pelo voto direto, sendo o representante do
povo.
Para te ajudar nessa decisão, preparamos uma cartilha com as
principais propostas de governo dos dois candidatos à
presidência no segundo turno. Vote consciente!
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concorrer à presidência. O candidato
foi ministro da Educação de 2005 a
2012, nos governos Lula e Dilma
Rousseff, e prefeito da cidade de São
Paulo nos anos de 2013 a 2016.

EDUCAÇÃO E
SAÚDE
HADDAD
O candidato pretende revogar a emenda do teto de gastos e diz que, caso eleito, irá
priorizar o Ensino Médio, revogando a reforma feita pelo governo Temer. Além disso,
pretende criar a Escola com Ciência e Cultura, a ﬁm de valorizar a diversidade. Também,
sugere realizar anualmente uma Prova Nacional para Ingresso na Carreira Docente na
rede pública de educação básica.
Na área da saúde, o candidato sugere criar a Rede de Especialidades Multiproﬁssional
(REM) e investir na implantação do prontuário eletrônico, que reúne o histórico de
atendimento de saúde dos pacientes no SUS. Além disso, pretende, também,
implementar um Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável.

BOLSONARO
Jair Bolsonaro aﬁrma que dará ênfase à educação infantil, básica e técnica e defende a
Escola Sem Partido, sem doutrinação e sexualização precoce. O candidato pretende
incluir as disciplinas de educação moral e cívica (EMC) e a organização social e política
brasileira (OSPB) à grade escolar, além de apoiar a educação à distância no Ensino
Fundamental, Médio e universitário, com aulas presenciais em provas ou aulas práticas.
Também, o candidato do PSL sugere a diminuição do percentual de vagas para cotas
raciais, defendendo a cota social.
Na saúde, pretende criar um Prontuário Eletrônico Nacional Interligado, onde postos,
ambulatórios e hospitais devem ser informatizados com todos os dados do
atendimento. Para combater a mortalidade infantil, propõe a melhoria do saneamento
básico e sugere medidas preventivas de saúde para reduzir o número de prematuros.
Além disso, o candidato sugere a criação da carreira de Médico de Estado, qual se
destinará a atender áreas remotas e carentes do Brasil.

SEGURANÇA
HADDAD
Haddad pretende reformular o Sistema Único de Segurança Pública, distribuindo
tarefas entre prefeituras, governos estaduais e governos federais. O candidato propõe
criar um Plano Nacional de Redução de Homicídios e aprimorar a política de controle de
armas e munições, reforçando seu rastreamento.
Sugere, também, alterar a política de drogas, e propõe uma reforma na legislação a ﬁm
de que a privação de liberdade seja adotada apenas em condutas violentas. Além disso,
prevê a criação de um Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que
estabeleça uma Política Nacional de Alternativas Penais.

BOLSONARO
O candidato do PSL propõe priorizar a defesa das vítimas da violência, e não dos
agressores. Dessa forma, apoia o Estatuto do Desarmamento, defendendo o direito ao
porte de arma de fogo por todos. Também, é a favor da mudança no código penal para
estabelecer a legítima defesa de fato, além de propor a redução da maioridade penal (de
18, para 16 anos) e o ﬁm da progressão de penas, saídas temporárias e audiências de
custódia.
Além disso, Bolsonaro apoia penas duras para crimes de estupro, inclusive castração
química voluntária em troca da redução da pena, e pretende garantir o excludente de
ilicitude para o policial em operação (que os policiais não sejam punidos se matarem
alguém em confronto).

POLÍTICAS SOCIAIS
E DIREITOS HUMANOS
HADDAD
O candidato pretende combater a desnutrição infantil e criar um Sistema Nacional de
Direitos Humanos, propondo, também, o Plano Nacional de Redução da Mortalidade da
Juventude Negra e Periférica. Além disso, pretende tornar crime a LGBTIfobia,
implementar programas de educação para a diversidade e implantar o Programa
Transcidadania (concessão de bolsas de estudo no Ensino Fundamental e Médio para
travestis e transexuais). Também, Haddad propõe uma reforma agrária, além de titular
terras quilombolas e demarcar áreas indígenas.

BOLSONARO
Bolsonaro pretende garantir a cada brasileiro uma renda igual ou superior ao que é
atualmente pago pelo Bolsa Família, e não pretende acabar com o plano, apenas fazer
algumas reformas a ﬁm de evitar as diversas fraudes que acontecem por meio dele.

ECONOMIA E
EMPREGOS
HADDAD
Fernando Haddad pretende revogar medidas do governo Michel Temer, e propõe,
também, implantar medidas emergenciais para sair da crise, como redução dos juros,
criação de linhas de crédito com juros e prazo acessíveis, criando um Plano
Emergencial de Empregos.
Além disso, sugere isentar o Imposto de Renda da Pessoa Física que ganha até 5
salários mínimos, criando taxas de contribuição maiores para os mais ricos. O
candidato propões tributar grandes movimentações ﬁnanceiras, distribuição de lucros
e dividendo e grandes patrimônios, além de sugerir uma reforma bancária no país.

BOLSONARO
O candidato, que aﬁrma que entregará as decisões econômicas para o economista
Paulo Guedes, pretende praticar o livre mercado e irá buscar reduzir em 20% o volume
da dívida pública por meio de privatizações, concessões e venda de propriedades
imobiliárias da União. Também, pretende acabar com o déﬁcit público primário no
primeiro ano de governo e convertê-lo em superávit no segundo ano.
Bolsonaro propõe a redução de impostos, sendo contra taxação de grandes fortunas e
heranças e novas tributações a empresários. Além disso, pretende tornar o Brasil um
centro mundial de pesquisa e desenvolvimento em grafeno e nióbio.

POLÍTICA E
CORRUPÇÃO
HADDAD
O candidato pretende iniciar um novo processo Constituinte, a ﬁm de elaborar uma nova
constituição, mas diz que irá discutir esse tema com o Congresso. Também, sugere
uma reforma política, com ﬁnanciamento público exclusivo de campanhas, ﬁdelidade
partidária, adoção do voto em lista com paridade de gênero e cotas de
representatividade étnico-racial, entre outras coisas.
Além disso, o candidato do PT propõe a transparência e prevenção à corrupção e
pretende reformar o Poder Judiciário e o Sistema de Justiça. Para isso, sugere eliminar
o auxílio moradia para quem morar em casa própria ou usar imovel funcional e reduzir
as férias de 60 para 30 dias.

BOLSONARO
Bolsonaro pretende obter a aprovação do Congresso para “As Dez Medidas Contra a
Corrupção”, propostas pelo Ministério Público Federal. Além disso, propõe fazer com
que recursos públicos sejam liberados automaticamente e sem intermediários para os
prefeitos e governadores.

