
Desenvolvimento social e novo 
período de afirmação de direitos: 
sustentabilidade social 

O Plano de reconstrução e transformação do Brasil  é um documento 1

decorrente de centenas de debates e reflexões originárias do PT, mas não 
apenas. Participaram de sua elaboração amplos setores da sociedade que 
guardam em comum a oposição firme ao atual governo e aspiram por um 
país justo, igualitário e democrático. Tampouco é um plano pronto e 
acabado. O debate continua aberto a novas contribuições. É certo que o 
Brasil passa por uma crise multidimensional  — sanitária, econômica, 
social, ambiental, política e democrática — exigindo um conjunto 
integrado e bem articulado de políticas em duas dimensões: a da 
reconstrução do país a partir de medidas imediatas, e da dimensão da 
transformação, uma gama de propostas de estruturação do futuro, 
indicando um novo alicerce de superação do modelo neoliberal 
excludente, anti-social, antipopular e antidemocrático. Este volume traz 
uma síntese das proposições de transformação do país em defesa do 
Desenvolvimento social e um novo período de afirmação de direitos. 

 Íntegra em:  1

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf 
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Desafios 

Crise do 
capitalismo 
Modelo que se 
retroalimenta de 
crises, produz 
desigualdade  e 
pobreza, limita o 
crescimento e 
favorece a 
financeirização da 
economia destruindo 
empregos. 

Brasil: um dos 
países mais 
desiguais do 
mundo 

O neoliberalismo 
pauta-se em 
desigualdade, 
redução dos 
direitos 
trabalhistas e 
sociais 

O PT propõe o 
modelo oposto  
Eixo estruturante do 
desenvolvimento: 
Igualdade, fim da 
pobreza, ampliação 
de direitos, 
fortalecimento do 
Estado de bem-estar 
social, emprego 
decente e distribuição 
de renda e do 
patrimônio.
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Medidas de 
transformação: 
Alicerces para o futuro
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SAÚDE 
Garantir a centralidade da atenção básica e ampliação do acesso à população de maior 

vulnerabilidade será fundamental por meio da expansão das unidades de Saúde da Família e o 
fortalecimento do Programa Mais Médicos. 

Implantar financiamento público estável do SUS compatível com sistemas universais. 

Fortalecer o pacto interfederativo e de regionalização da saúde, para o compartilhamento de 
responsabilidades entre União, Estados e municípios. 

Investir na promoção da saúde: acesso a programas de atividade física e à alimentação 
adequada, saudável, livre de venenos e segura; e políticas regulatórias e tributárias ao tabaco, 

álcool, sal, gorduras, açúcares e agrotóxicos. 

Fortalecer o sistema nacional de vigilância em saúde, para garantir o controle de epidemias e 
doenças endêmicas, a saúde do trabalhador e a vigilância ambiental. 

Retomar a tramitação para aprovar a Lei de Responsabilidade Sanitária, que dispõe sobre a 
responsabilidade sanitária dos gestores e agentes públicos e a aplicação de penalidades 

administrativas pelo descumprimento das políticas de saúde expressas em planos de saúde, 
observando os princípios do SUS. 

Reafirmar o compromisso com a agenda da Reforma Psiquiátrica, com ampliação da rede  de 
cuidados em liberdade, em substituição aos manicômios e comunidades terapêuticas. 

Enfrentar a iniquidade em saúde e garantir atenção especial e integrada às populações 
vulneráveis, com ações voltadas para a saúde das mulheres, pessoas negras, LGBTQI+, idosos, 

crianças, juventudes, pessoas com deficiência, população em situação de rua, população privada 
de liberdade, imigrantes, refugiados e povos do campo, das águas e das florestas. 

Democratizar a gestão do SUS, valorizando espaços deliberativos de participação social, com o 
fortalecimento dos Conselhos e Conferências de Saúde, além de outras formas de participação 

cidadã para diálogo e escuta permanente da sociedade civil. 

1
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A pós-pandemia exigirá políticas sociais e econômicas de equidade, que reduzam as 
desigualdades regionais e enfrente as determinações sociais do processo saúde-doença, 
com especial com enfoque em um novo modelo da Atenção Básica: o território como 
estratégia, linhas de cuidado como ferramenta de integração das redes de atenção à 
saúde e promoção da saúde como responsabilidade de todo o SUS.
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EDUCAÇÃO  

Recuperar os planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação e o papel da União.  

Incrementar os programas complementares de alimentação, residência, transporte e saúde e a 
ampliação de vigência de bolsas de extensão e pesquisa das instituições de ensino superior, 

profissional e tecnológica.  

Revisar as condicionalidades das bolsas e financiamentos concedidos a estudantes de 
instituições privadas. 

Criar o Serviço Civil Obrigatório para os alunos das Universidades e Escolas Técnicas Federais, 
por dois anos, à semelhança do serviço militar, remunerado e prestando serviço aos 

municípios, Estados e entes públicos. 

Promover a educação especial (pessoas com deficiência) na perspectiva inclusiva, além da 
educação no campo, indígena e de jovens e adultos. 

Regulamentar em lei complementar a Cooperação Federativa e o Sistema Nacional de 
Educação, considerando o papel estratégico do Plano Nacional de Educação.  

Criar o Sistema Nacional de Avaliação e rever a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) à luz 
das Diretrizes Nacionais Curriculares. 

Consolidar a implementação das políticas de ações afirmativas na Educação Básica e no 
Ensino Superior e valorizar as tecnologias sociais. 

Apropriar-se das capacidades geradas por big data e inteligência virtual. 

Expandir a oferta de internet pública, o acesso às TICs e a qualificação dos profissionais da 
educação para seu uso integrado aos projetos pedagógicos e ao desenvolvimento curricular, 

refletindo criticamente sobre elas.  

A universalização da banda larga deve ter como prioridade as escolas públicas, incluindo as 
Bibliotecas Digitais do Século 21, como espaços adequados para atividades escolares 

complementares nas regiões e bairros pobres, para que todos os estudantes possam usufruir, 
no contraturno escolar, destas novas possibilidades de aprendizado.  

Reconstruir a TV Escola destruída pelo governo Bolsonaro. 
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Retomar e aprofundar políticas estratégicas para a redução de desigualdades 
educacionais, considerando as necessidades específicas das mais diversas 
populações. Aprofundar a intersetorialidade entre educação, esportes, cultura, 
ciência, tecnologia e inovação a partir de novas relações de trabalho e 
produção, mobilidade e transição ecológica. Fortalecer os vínculos entre ciência, 
tecnologia e inovação produtiva, patrimônio da universidade pública brasileira. 
Fortalecer as estruturas de gestão democrática dos sistemas de ensino.

PT NO SENADO VOLUME 1
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MAIS PROTEÇÃO SOCIAL 

Mais Bolsa Família: ampliar a rede de proteção para a população vulnerável, aprimorando o 
Bolsa Família elevando a linha de acesso para inclusão no programa e o aumento dos 

benefícios. 

Ampliar a cobertura e a integração do CadÚnico, assegurando que todas as famílias 
beneficiárias do sistema de seguridade social estejam nele inscritas para garantir uma 

inclusão eficiente. 

Universalizar e ampliar a cobertura de serviços socioassistenciais em todo o território 
nacional. 

Em situações de calamidade e emergência, assegurar renda emergencial às famílias 
atingidas que se enquadrem no perfil de renda. 

Ampliar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada, com alteração do critério de renda 
para meio salário mínimo, visando a inserção de todas as pessoas idosas e pessoas com 

deficiência. 

Implementar ações estratégicas que acelerem as potencialidades locais e projetos 
comunitários e populares, com ênfase na geração de renda e nos compromissos em direitos 

humanos, a exemplo da erradicação da fome e do trabalho infantil.   

Compor arranjos de cuidado e proteção social que possibilitem acesso ao fundo público, 
defesa de direitos e fomento de redes locais de proteção. 

Integrar ecossistemas empreendedores, empresas públicas e privadas e universidades para 
acesso do público prioritário ao mundo do trabalho, com incentivos e apoios financeiros e 

técnicos, visando redução das desigualdades e melhoria da capacidade de renda das 
famílias. 

3

Para reduzir desigualdades sociais estruturais, agravadas na atual 
conjuntura, o plano contempla medidas de reconstrução e aperfeiçoamento 
do sistema de proteção social a fim de preencher lacunas persistentes de 
cobertura, mesmo com os avanços da Constituição de 1988 e a criação do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas), programas de renda como o 
Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. Reestruturar o Estado 
de Bem-Estar Social para garantir mais proteção levando em conta novos 
padrões no mercado de trabalho e a nefasta redução de empregos e renda 
dos trabalhadores. 

PT NO SENADO VOLUME 1
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O trabalho digno é essencial. É preciso estar atento às novas formas de 
eliminação de direitos com a uberização crescente. A estruturação de 
uma nova base econômica de setores essenciais conectados em cadeias 
produtivas nacionais é decisiva para que sejamos mais do que 
fornecedores de matérias primas, mas também produtores de tecnologias 
que contribuam para o desenvolvimento da sociedade, gerem emprego de 
qualidade no Brasil e  cultura e conhecimento para outras nações. 

PT NO SENADO                                                                                                                                                                                         VOLUME 1 

 
POLÍTICA PARA O NOVO MERCADO DE TRABALHO 

Estabelecer um sistema de regulação pública isonômica, incorporando todas as “novas” formas 
de alocação da força de trabalho e assegurando renda, direito ao trabalho e proteção social a 

todos e todas. 

Implantar um sistema de negociação coletiva que amplie direitos, independentemente da 
natureza do vínculo e da atividade econômica. 

Assegurar que o modelo de organização sindical construído pelos próprios trabalhadores tenha 
garantias para poder representar e proteger com eficácia todos eles. 

Tendo por base a Convenção 87 da OIT, assegurar a liberdade e autonomia sindical: os próprios 
trabalhadores devem decidir sobre as formas de organização e de financiamento das 

organizações sindicais. 

Adotar medidas e aprimorar regulações públicas para eliminar todas as formas de discriminação, 
respeitar os direitos humanos e sociais e amplificar a igualdade no mundo do trabalho. 

Instituir programas governamentais que assegurem trabalho e renda de forma direta por meio de 
investimentos públicos em áreas estratégicas. 

Fortalecer o Sistema Nacional de Economia Solidária como uma alternativa de geração de 
trabalho e renda. 

Adotar um novo modelo de seguro desemprego, mais tempo de proteção e maior valor; instituir 
um regime especial contributivo para trabalhadores não subordinados, por meio de incentivo à 

formalização; assim como um módulo não contributivo, para proteger trabalhadores em situações 
de desemprego de longa duração. 

Reduzir a jornada de trabalho levando em conta o nível de emprego e redistribuição de trabalhos. 

Adotar modelo educacional que priorize a capacidade de transformação do trabalho em jornada 
reduzida, que preserve o planeta e permita escolha das pessoas sobre os seus modos de vida. 

Promover a reorganização do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda (SPTER), para 
garantir coordenação nacional e orientar as políticas de formação profissional, intermediação de 

mão de obra, seguro-desemprego e microcrédito. 
Assegurar aos pequenos negócios e às micro e pequenas empresas o acesso a crédito em 
condições adequadas a seu perfil e oferta de assistência técnica.  

Recriar o Ministério do Trabalho, instância necessária à coordenação das políticas em nível 
nacional e de implementação da legislação protetiva e de combate às formas degradantes de 
trabalho. 

4
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O modelo de segurança pública vigente é incapaz de conter a violência, a 
criminalidade convencional e organizada. A sociedade é exposta aos 
riscos cotidianos de se tornar vítima. A transição democrática conservou 
muitos elementos do autoritarismo, cuja marca é a repressão sistemática 
a pobres e negros. Ela não foi capaz de construir um sistema federativo 
de segurança pública que definisse, de maneira efetiva, as competências 
exclusivas e partilhadas entre a União, os Estados e municípios.  

 
SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ PARA A PROTEÇÃO DA VIDA 

Implantar uma nova cultura de segurança pública que coloque a vida no centro de tudo: ter os 
direitos humanos como princípios.  

Enfrentar o racismo estrutural e a violência que permeia as instituições policiais e atinge 
preferencialmente os pobres e a juventude negra das periferias.  

Promover reformas constitucionais para um novo arranjo institucional, que delimitem as 
competências exclusivas e partilhadas entre os entes, atendendo aos princípios federativo e 

republicano.  

Reformulação dos regulamentos disciplinares e regimentos internos das polícias, revisão das 
carreiras, regulamentação da participação social e a garantia de transparência, além de 

remuneração e benefícios dignos aos policiais. 

Normatizar a investigação externa de abusos e violências cometidas por agentes estatais. 

Regulamentar as atividades do sistema de inteligência nacional, incluindo a inteligência policial. 

Possibilitar uma ampla reforma administrativa concedendo à União o papel de coordenação da 
Política Nacional de Segurança Pública e de apoio às políticas estaduais e municipais.  

Estabelecer uma composição federativa do financiamento da segurança pública e a 
reconfiguração e implementação do Sistema Único de Segurança (Susp) como instrumento de 

integração, cooperação e implementação de políticas públicas. 

Desmilitarizar as polícias estaduais a partir de uma reforma constitucional para a completa 
extinção dos órgãos estaduais da Justiça Militar ainda remanescentes.  À Justiça Militar Federal 

caberá exclusivamente a competência de alcançar apenas os efetivos das Forças Armadas.  

Gerar novas políticas de prevenção da violência. 

Reformar as instituições policiais. 

Implantar nova política de combate às drogas. 

Instituir nova gestão do conhecimento e da informação. 

Implementar nova política penal e penitenciária.
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Para superar as desigualdades vividas pelas mulheres é necessário 
afirmar o seu protagonismo no novo ciclo de desenvolvimento econômico 
e social brasileiro, por meio de políticas de promoção da autonomia 
econômica, da igualdade de oportunidades e de tratamento no mundo 
do trabalho, o acesso aos direitos universais, especialmente a uma vida 
sem violências. 

 
PROTEÇÃO À VIDA DAS MULHERES E COMBATE AO MACHISMO E AO SEXISMO 

Formular uma política transversal para mulheres que leve em conta todas as áreas de gestão e as 
diversidades existentes. 

Criar o Ministério de Políticas para as Mulheres. 

Implementar o 3º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres aprovado na 4ª Conferência 
Nacional dos Direitos das Mulheres de 2016. 

Fortalecer a rede de proteção e combate à violência contra a mulher. 

Capacitar de forma contínua os profissionais do sistema de segurança pública, do SUS, do SUAS, 
da Educação e as conselheiras para o fortalecimento da rede de proteção à mulher, à criança e ao 

adolescente. 

Divulgar e fortalecer o Disque 180. 

Criar e ampliar os serviços de denúncia para as mulheres indígenas, povos e comunidades 
tradicionais, que não possuem cobertura telefônica. 

Fortalecer as ações do Programa de Saúde Integral da Mulher, com atendimento humanizado em 
todas as fases de seu ciclo de vida: no período de gestação, parto e puerpério; na saúde mental, 

em especial pelos altos índices de uso de medicamentos e de drogas; em relação ao HIV e a Aids, 
em função do aumento da epidemia entre as mulheres e a transmissão vertical, e ao câncer de 

mama. 

Fortalecer as ações que garantam o exercício pleno dos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres. 

Promover ações para erradicar e punir a violência obstétrica e o cumprimento efetivo da Lei 
11.108/2005, com garantia do direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto e 

pós-parto.  

Garantir formação continuada às parteiras tradicionais. 

Fortalecer as ações para a redução da mortalidade materna e de controle dos cânceres de colo 
do útero e de mama. 

Garantir a criação de mecanismos de igualdade no acesso a cargos de chefia no setor público e 
no setor privado.
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As medidas propostas visam o reconhecimento do papel histórico de 
negros e negras, que construíram grande parte da riqueza da sociedade 
brasileira e vivem cotidianamente os impactos negativos do racismo e da 
desigualdade, assim como mitigar os passivos da escravidão e do 
racismo estrutural em nosso país e garantir o acesso a direitos plenos à 
comunidade negra.

 
COMBATE AO RACISMO, GARANTIA DE DIREITOS E PROTEÇÃO À VIDA DA POPULAÇÃO 

NEGRA 
Criar o Fundo Nacional de Combate ao Racismo como mecanismo de reparação e de viabilidade 

de implantação de políticas públicas efetivas. 

Criar o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Extermínio e Encarceramento da Juventude Negra. 

 Fortalecer e ampliar políticas públicas para a reinserção social e econômica de adolescentes e 
jovens egressos das instituições de medidas socioeducativas e do sistema prisional. 

Combater toda e qualquer proposição de redução da maioridade penal, de militarização das 
escolas ou de favorecimento à violência do Estado.  

Recriar o Ministério de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.  

Dar continuidade e aperfeiçoar as ações afirmativas na Educação Básica e no Ensino Superior.  

Aprovar legislação de reserva de vagas para negros, negras, indígenas e pessoas com deficiência, 
em programas de pós-graduação nas universidades federais.  

Garantir a continuidade da Lei de Cotas para as universidades e escolas técnicas federais que 
reserva 50% das matrículas a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, com o 

recorte favorecido para as estudantes de baixa renda, estudantes negros e indígenas. 

Garantir efetivação nas redes municipais, estaduais e federal, da legislação que introduz nos 
currículos escolares a história e cultura afro-brasileira e africana, a história e cultura indígena, 

assim como a educação escolar quilombola. 

Garantir a continuidade da legislação que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos 
concursos públicos federais. 

Garantir crédito e capacitação às empresas de pequeno e médio porte de empreendedores e 
produtores negros. 

Criar programa de formação e qualificação de jovens empreendedores negros, incluindo as 
especificidades das comunidades tradicionais (quilombolas e povos de terreiros) e rurais. 

Implantar política específica para a proteção da juventude negra.
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A proteção aos direitos e 
aos territórios 
conquistados pelos 
indígenas na 
Constituição Federal de 
1988 estão sendo 
flexibilizados ou 
destruídos. Além do 
desmonte da Funai, das 
políticas públicas de 
meio ambiente e de 
proteção a essas 
populações, há um 
recrudescimento da 
violência e do genocídio 
contra essas 
comunidades. A 
demarcação das terras 
indígenas está 
paralisada e seus marcos 
legais questionados pela 
política fundiária do 
governo que favorece os 
invasores das terras 
indígenas.  

 
PROTEÇÃO À VIDA DOS POVOS INDÍGENAS E DAS 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS 
Resgatar e fortalecer institucionalmente o papel da Funai de 
forma a retomar as demarcações e a fiscalização das terras 

indígenas, bem como a articulação de políticas públicas voltadas 
para essas comunidades, em especial saúde e educação. 

Restaurar o marco regulatório da política de meio ambiente e 
reforçar a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (Pngati), além de exigir a revogação da Instrução 
Normativa 09/2020 da Funai, que possibilita a regularização de 

invasões dentro do território indígena. 

Impedir a aprovação de legislação que viabilize a mineração em 
terras indígenas, o arrendamento de terras para o agronegócio e 

outras atividades econômicas predatórias nessas terras. 

Realizar o levantamento das comunidades tradicionais no país 
para amparar a formulação de  políticas públicas que melhorem 

sua qualidade de vida e gerem alternativas de renda. 

Executar o recenseamento e a titulação das terras quilombolas, 
conforme assegura a Constituição Federal e o Decreto 4887/03.

8

Para alcançar um país 
mais justo e igualitário, 
o Brasil precisará 
enfrentar de forma 
contundente a 
discriminação, a 
violência, a 
criminalização e a falta 
de oportunidades para 
a comunidade 
LGBTQI+. 

 
PROMOVER A CIDADANIA LGBTQI+ 

Criar o Sistema Nacional de Enfrentamento a LGBTQI+fobia, 
envolvendo movimentos sociais, conselhos estaduais e 

municipais e órgãos de segurança pública. 

Garantir espaços para acolher a população LGBTQI+ expulsa de 
casa pelas famílias ou vítimas de violência e discriminação. 

Capacitar permanente os profissionais de segurança sobre 
diversidade de gênero e sexualidade. 

Induzir a produção local de material de prevenção à violência 
contra a população LGBTQI+. 

Garantir a saúde integral da população LGBTQI+ e garantir para 
a saúde mental políticas de prevenção ao suicídio, sobretudo à 

juventude. 

Promover campanhas específicas de prevenção às DST/Aids. 

Implantar projeto que garanta a inclusão, respeito e permanência 
da população LGBTQI+ nas escolas e a formação continuada dos 

profissionais que atuem na área, desde a portaria até a sala de 
aula.

9
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A cultura é um dos elementos constitutivos da identidade nacional e da nossa 
própria democracia. Sem a efetividade plena da liberdade de expressão e a da 
valorização da dimensão simbólica com sua diversidade cultural, a coesão social e 
o sentimento de pertencimento à mesma nação se enfraquecem e perdem-se as 
condições constituintes de uma sociedade democrática. 

O futuro da cultura e da arte no Brasil precisará superar o processo destrutivo que 
vem sendo implementado desde o golpe de 2016, com a extinção do MinC e a 
agonia lenta dos diversos órgãos do sistema cultural público; o abandono das 
políticas e programas e a tentativa de restabelecer a censura no país.  

A “guerra cultural” imposta pela extrema-direita no poder colocou a cultura como 
uma questão central na agenda política nacional: agressões às liberdades de 
criação e expressão; desprezo da contribuição dos povos indígenas e de origem 
africana para a formação da identidade cultural brasileira; e perseguição às 
culturas identitárias. Em lugar da diversidade e da pluralidade, próprias da vida 
democrática e marca cultural mais relevante do país, a “guerra cultural” busca 
impor uma monocultura de valores autoritários, conservadores, fundamentalistas 
e moralistas.

 
CULTURA 

Consolidar o Sistema Nacional de Cultura, garantindo repasses para Estados e municípios, além 
da desburocratização dos mecanismos de fomento para o setor, garantindo orçamento público 

condizente com a importância do setor cultural e possibilitando ao conjunto da população 
brasileira os meios para a produção e fruição de bens culturais. 

Articular um programa nacional para as artes, que garanta aos artistas, técnicos e fazedores os 
meios e condições de desempenharem suas atividades com liberdade e a circulação do nosso 

repertório artístico-cultural em todo o território e com acesso pleno a toda população. 

Retomar as políticas públicas para o audiovisual, através da garantia dos recursos e dos editais 
do Fundo Setorial do Audiovisual e do constante aperfeiçoamento democrático de seus 

mecanismos.  

Defender o patrimônio histórico e cultural, incluindo o patrimônio museal, o território e bens 
tombados, os povos originários e os acervos. 

Comprometer-nos com a Convenção da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 
Cultural, construindo um ciclo de políticas que respondam aos direitos culturais dos povos 

indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

Fortalecer e ampliar o acesso da população brasileira a bens e serviços culturais online, por meio 
da regulamentação e atualização dos marcos legais da internet e das condições de uso da 
tributação e de fundos que possibilitem sustentabilidade às instituições que regem estes 

mecanismos. 

Recriar o Ministério da Cultura. 
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O cenário das comunicações no Brasil continua se caracterizando por 
uma alta concentração (oligopólio) das empresas de radiodifusão, que se 
reproduz na mídia impressa e nas mídias digitais, e o predomínio do 
setor privado sobre o setor estatal e público. A ausência de maior 
regulação na radiodifusão fortalece as práticas de manipulação da 
informação, a falta de diversidade e pluralidade de opiniões, a 
invisibilidade de importantes atores sociais e o predomínio de 
estereótipos.  

 
COMUNICAÇÃO  

Regulamentar a comunicação social eletrônica visando: impedir a formação de monopólio e 
oligopólio na comunicação eletrônica de radiodifusão;  garantir a complementariedade dos 

sistemas privado, estatal e público e a pluralidade e diversidade de vozes, estendidos a 
radiodifusão, TV por assinatura, internet e tecnologias digitais; criação de um órgão regulador e 
fiscalizador voltado para liberdade de expressão, informação e a implementação da legislação.  

Estabelecer a corregulação da moderação de conteúdo nas plataformas digitais abertas com o 
objetivo de salvaguardar a sociedade dos abusos seja pela imposição de censura privada ao 

usuário sem fundamento legal, seja pela negligência com discursos de ódio, permitindo a 
recorrência de crimes online.  

Promover a produção e distribuição de conteúdos informativos e culturais, criando linhas 
especiais de fomento para as mídias alternativas e populares e democratizando as regras de 

aplicação dos recursos da publicidade oficial, com vistas a desconcentrar os recursos nos 
grandes conglomerados da mídia privada e fortalecer pequenas e médias empresas, além de 

mídias alternativas, populares e comunitárias, como forma de garantir maior pluralidade e 
diversidade. 

Garantir a neutralidade das plataformas digitais e  privacidade dos dados assegurando o 
princípio da soberania nacional sobre quaisquer atividades oferecidas no Brasil.  

Institucionalizar e fortalecer o Comitê Gestor da Internet no Brasil. 

Defender e promover a proteção dos dados pessoais e monitorar a implementação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), aprovada em 2018, e efetivamente  garanta proteção aos abusos 

na coleta e tratamento dos dados pessoais, tanto por entes privados como por estatais.  

Promover políticas de EduComunicação, estabelecendo políticas de educação sobre a mídia, 
formal e informal, nos sistemas educacionais de ensino público e privado. 

Universalizar a Banda Larga.  

 Retomar o projeto de construção e ampliação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).  

 Resgatar  a Lei do Acesso à Informação.  

Construir o Plano Nacional de Telecomunicações.  

Preparar o país para o cenário do 5G e rejeitar qualquer pressão externa para acesso a esta 
nova tecnologia, que deve se assentar em parcerias tecnológicas que respeitem integralmente 

os interesses soberanos do Brasil. 
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O esporte no Brasil pode ser uma dupla alavanca: política de Estado 
estruturante na perspectiva educacional, de inclusão social e 
desenvolvimento de talentos e uma potente âncora econômica com 
capacidade de gerar riquezas e empregos. 

 
ESPORTES PARA UMA VIDA SAUDÁVEL 

Criar a Universidade do Esporte e do Futebol para formação de profissionais voltados para essa 
cadeia produtiva e de estímulo à pesquisa para a área. 

Implantar o Programa de Modernização da Gestão do Futebol: investimentos em modernização 
da gestão dos clubes, combatendo o endividamento e adotando medidas de transparência. Tirar 

do papel o Profut, lançado durante o governo Dilma, fortalecendo e dando relevância para a 
Autoridade Pública de Governança do Futebol (Apfut). 

Construir um calendário anual e unificado para o futebol: estímulo do governo federal para a 
construção de um calendário nacional que contemple os campeonatos estaduais, copas nacionais 

e regionais, expandindo o Campeonato Brasileiro para fomentar o futebol em todo país. Isso 
viabilizaria o nosso produto internacionalmente para geração de novas receitas na venda para 

mídia internacional das nossas competições e construiria as condições para a profissionalização 
da modalidade em todo o território brasileiro. 

Criar o Sistema Único de Esportes no Brasil, com novo pacto federativo, que envolva União, 
Estados e municípios, capaz de organizar a estrutura esportiva, otimizar recursos e definir a 

atribuição de cada ente na construção de uma política de Estado para o esporte no país. Nesse 
novo sistema integrado de gestão e financiamento, seria possível fomentar o esporte de base -– 

inclusivo e educativo -– e identificar atletas para a modalidades olímpicas e paraolímpicas.
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A alteração do modelo de desenvolvimento urbano do país, em direção 
a cidades seguras, justas, equitativas, resilientes, sustentáveis, plurais 
e agradáveis de se viver requer mudança nos paradigmas que 
orientaram a estruturação das cidades brasileiras no século XX, 
baseados em um modelo de desenvolvimento que não respeitou o meio 
ambiente, priorizou a mobilidade motorizada individual, gerou 
segregação e exclusão socioterritorial, estimulou a especulação 
imobiliária, provocou uma expansão desmedida  da zona urbana em 
detrimento da zona rural e priorizou os investimentos nas áreas já 
privilegiadas da cidade, entre outros aspectos. As medidas a seguir 
estão direcionadas a alcançar esse novo modelo. 

 
AS NOVAS CIDADES DO SÉCULO XXI 

Estimular uma estruturação urbana mais equilibrada para aproximar a moradia dos serviços e 
dos locais de trabalho e reduzir a necessidade de deslocamentos motorizados cotidianos, 

especialmente nas grandes cidades.  

Promover a ocupação de áreas vazias e subutilizadas, condicionando a expansão da zona 
urbana à efetiva necessidade de novas áreas, ao interesse social e à implantação prévia de 

infraestrutura, preservando as áreas rurais periurbanas para a produção agrícola. 

Valorizar o uso do espaço público, combatendo sua apropriação privada e a criação de áreas 
segregadas e muradas em empreendimentos públicos e de mercado.   

Considerar os aspectos de sustentabilidade e as tecnologias ambientais inovadoras nos projetos 
habitacionais, como ampliação das áreas permeáveis, o reuso de água, a eficiência energética e 

a energia solar, o tratamento primário de resíduos e esgoto etc. 

Ampliar as áreas públicas verdes, as APP urbanas e as áreas de proteção ambiental e cultural, 
assim como aumentar a permeabilidade urbana.  

Regulamentar o pagamento de serviços ambientais.  

Garantir a segurança hídrica, a proteção e recuperação das nascentes e mananciais e a 
despoluição dos cursos d’água e rios.  

Implementar a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, adotando os princípios dos 4R (reusar, reduzir, 
reutilizar e reciclar), do “lixo zero” e do gerador/pagador. 

Promover a ampliação da reciclagem e compostagem; a universalização dos aterros sanitários 
(lixões zero); o estímulo à criação de consórcios intermunicipais para a gestão de resíduos; 
acordos setoriais de logística reversa e a incorporação das cooperativas de catadores e as 

empresas de reciclagem do sistema de limpeza urbana.  
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AS NOVAS CIDADES DO SÉCULO XXI 

Estimular os municípios para uma política fundiária que implemente os instrumentos de Reforma 
Urbana previstos no Estatuto da Cidade, no combate a especulação imobiliária, a reservar terra bem 
localizada para Habitação de Interesse Social (HIS) e, se pertinente, obter contrapartidas do processo 

imobiliário para reduzir as desigualdades urbanas. 

Mobilizar o patrimônio imobiliário público de todos os entes federativos e empresas públicas para 
criar um banco de terras destinado à produção de HIS e à ampliação do espaço público, 

combatendo a privatização generalizada das terras públicas. 

Estabelecer condicionantes nos programas habitacionais que estimulem os municípios a adotarem 
instrumentos da Reforma Urbana.  

Estimular a produção e a reabilitação de HIS em áreas consolidadas definindo limites diferenciados 
do valor do financiamento e de subsídio, de acordo com a localização.  

Incentivar a criação de Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) e iniciativas municipais para ampliar 
a produção de HIS em áreas bem localizadas, ociosas ou subutilizadas. 

Ampliar o MCMV de modo a estabelecer um leque de modalidades de produção de novas unidades, 
capaz de atender à diversidade de situações urbanas e regionais existentes no país, incluindo: 
promoção pública, privada e autogestionária; lotes urbanizados com material de construção e 

assessoria técnica; reforma de edifícios para HIS em áreas consolidadas e locação social.  

Preparar as condições fundiárias e projetuais para atingir a meta anual de contratação de 500 mil 
soluções habitacionais novas do MCMV, considerando todas as modalidades e garantindo a 

destinação mínima de 50% para a população de baixa renda. 

Promover projetos de HIS com diversidade de renda, espaços públicos, serviços, equipamentos 
sociais, acessibilidade ao emprego, uso misto e diversidade arquitetônica. 

Promover projetos e planos de regularização e urbanização de favelas e assentamentos precários que 
garantam a recuperação urbana e ambiental e o desadensamento populacional, por meio de 

reassentamentos e intervenções de provisão de infraestrutura, reordenamento urbano, abertura e 
melhoria de sistema viário, implantação de equipamentos públicos, resolução das situações de risco 

e produção e requalificação de moradias.  

Universalizar o saneamento básico (água, esgoto, drenagem e resíduos), sob controle público. 

Garantir o direito à mobilidade, criando política de subsídio para a população de baixa renda não 
atendida pelo vale-transporte e bilhete único para a utilização de diferentes modais nos 

deslocamentos intrametropolitanos. 

Priorizar o transporte coletivo nos investimentos em mobilidade: 

Rever os contratos com as concessionárias do sistema de ônibus visando combater os cartéis e 
readequando as margens de lucro, considerando as realidades locais e regionais. 

Utilizar os novos recursos tecnológicos, como aplicativos e sensores em todas as áreas de políticas 
urbanas, para melhorar os serviços, reduzir os custos e ampliar a sustentabilidade, respeitados os 

direitos dos trabalhadores. 

Estimular o compartilhamento de veículos através de aplicativos. 

Implantar lâmpadas de led com centrais de operação capazes de gerir o sistema.
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