
A reconstrução do Brasil: medidas 
em defesa da vida 

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 reconstrução do país, um conjunto de 
medidas urgentes. 

 Íntegra em:  1

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf 
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  PT NO SENADO MARÇO DE 2021

Fundamentos 

Defesa da vida 
Contra o Coronavírus, 
o desemprego, a 
pobreza, a fome, a 
violência, a ausência 
de oportunidades, o 
racismo estrutural, o 
sexismo, o 
desequilíbrio 
ambiental e tantas 
outras ameaças aos 
direitos da população. 

Diagnóstico da 
crise 
É o modelo 
neoliberal, associado 
à financeirização do 
capital, a causa da 
crise no Brasil e no 
mundo. A Covid-19 
agravou as 
deficiências desse 
modelo excludente e 
predatório.  

O caráter  
estrutural e 
multidimensional 
da crise 
Ela é sanitária, 
econômica, social, 
ambiental e, sobretudo, 
política e democrática. 

Superar a crise 
exige um amplo 
leque de políticas.
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OUTRO MUNDO
É PRECISO
OUTRO BRASIL 
É NECESSÁRIO

https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/Plano-Brasil-web9B2.pdf
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MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DA VIDA 

Política nacional contra a Covid-19 e fortalecimento do SUS 

Foco no fortalecimento do SUS e na garantia de testagem em massa e estudos de 
soroprevalência que permitam compreender o quadro epidemiológico em cada região 
de saúde; equipamentos de proteção individual (EPI)  para os trabalhadores da saúde; 

oferta suficiente de leitos de internação e de cuidados críticos (UTI) para casos de 
Covid-19, inclusive com o estabelecimento de fila única, sempre que necessário, sob 
regulação dos gestores do SUS; produção e distribuição de fármacos e vacina para 

prevenção da Covid-19, inclusive por meio de licenciamento compulsório, assegurando 
acesso universal e gratuito para a população brasileira. 

Proteção à vida das mulheres e combate ao machismo e ao sexismo 

Aprovar na Câmara dos Deputados o PL 7371/2014, de autoria da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher, do Senado Federal, que cria o Fundo 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres, entre outras medidas. 

Proteção à vida da população negra e combate ao racismo 

Criar o Fundo Nacional de Combate ao Racismo, colher e divulgar dados específicos 
sobre os efeitos da pandemia na população afrodescendente. 

Proteção à vida dos povos indígenas e das populações tradicionais 

Regulamentação definitiva da Convenção 169 da OIT, reconstrução e fortalecimento da 
Funai, entre outras. 
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MEDIDAS EM DEFESA DO TRABALHO E DA RENDA COM BEM-ESTAR SOCIAL 

Extensão do auxílio emergencial enquanto durar a pandemia 

  No valor de R$ 600,00 e com garantia de pagamento regular a todos os potenciais 
beneficiários, ao mesmo tempo que se reativam plenamente as atividades de 

concessão e pagamento de aposentadorias, benefícios previdenciários (auxílio-
maternidade, auxílio-doença etc.), benefícios assistenciais como BPC e novas 

inscrições no Bolsa Família. 

Emprego já 

O objetivo é criar até cinco milhões de postos de trabalho, com contratação por seis 
meses, para desempregados/desempregadas que não estejam recebendo seguro-
desemprego, priorizando quem se encontra em situação de maior vulnerabilidade 
econômica e social. Propõe-se também a expansão do seguro desemprego e do 

sistema de proteção ao trabalho. Além disso, pretende-se implantar um programa de 
combate ao trabalho precarizado e em situação análoga à escravidão.   

Política de revalorização do salário mínimo 

 É necessário retomar a política de valorização do salário mínimo com reajuste pelo 
INPC do ano anterior mais a variação do PIB de dois anos anteriores, garantindo 

ganho real mínimo de 1% em caso de recessões.  

Mais Bolsa Família para mais proteção social 

Propõe-se a ampliação da linha de ingresso ao programa e do valor dos benefícios. 
Todas as famílias brasileiras com renda por pessoa até seiscentos reais passariam a ser 

atendidas pelo Bolsa Família, ampliando o seu alcance para que sejam incluídas as 
famílias altamente vulneráveis à pobreza, e não apenas as pobres ou extremamente 

pobres. 

Política de renegociação de dívidas para consumidores e empresas 

Visando aumentar a renda disponível das famílias de baixa renda e das micro e 
pequenas empresas, propomos um projeto de renegociação de dívidas junto ao 

sistema bancário, seja pelo alongamento de prazo, seja por redução de encargos. No 
crédito habitacional, os financiamentos do MCMV, inclusive aqueles da faixa 1, devem 
ter seus prazos alongados. Nas linhas bancárias realizadas com exigibilidades, como 

no crédito agrícola e no microcrédito para os MEIs, a inadimplência deve ser 
renegociada, compensando-se os bancos com a liberação dos compulsórios não 

remunerados, cujo valor alcança, no presente, 36 bilhões de reais. 

Recomposição das capacidades das empresas estatais 

O sistema produtivo estatal e o sistema de bancos públicos compõem instrumentos 
imprescindíveis para a promoção do investimento e do financiamento de longo prazo. 
É fundamental que se interrompa a atual política de desestatizações, desinvestimentos 

e privatizações e que se retomem políticas de compras públicas, de exigência de 
conteúdo local e de crédito direcionado.  
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MEDIDAS PARA GARANTIA DE ACESSO A BENS COMUNS 
Garantia de acesso à energia elétrica em meio à pandemia 

Propõe-se alterar para 100% os percentuais de descontos aplicados aos beneficiários 
da tarifa social de energia elétrica no período de pandemia.  

Garantia de acesso a gás em meio à pandemia 

Duas medidas são fundamentais: (i) fornecer o botijão de gás liquefeito de petróleo 
de treze quilos às famílias de baixa renda a preço de custo; (ii) implementar uma 

política de subvenção do GLP, nos moldes da subvenção de óleo diesel para 
caminhões de carga, para as demais faixa de renda.  

Garantia de acesso à água e saneamento em meio à pandemia 

Propõe-se a suspensão do corte de ligações de água por inadimplemento e a 
garantia, pelos  prestadores de saneamento, de isenção do pagamento das contas 

de água para as famílias com direito à tarifa social, sem o limite mensal de consumo.  

Inclusão digital e garantia de acesso à banda larga em meio à pandemia 

Para garantir o acesso à internet a toda a população, direito humano fundamental, é  
essencial criar subsídio à conectividade de famílias de baixa renda, especialmente as 

assistidas no âmbito do CadÚnico e outros programas sociais. Nesse sentido, é 
inadiável habilitar o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust), que ainda permanece direcionado à telefonia fixa, assim como o do Fistel, 

para que possam ser utilizados como garantia de acesso à internet em banda larga, 
essencial nesse momento.  

Amazônia e desmatamento zero 

É necessário encampar a defesa do desmatamento zero na Amazônia, condição 
fundamental para o processo de transição ecológica, ainda mais considerando que 

cerca de 90% do desmatamento da região é ilegal.  
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MEDIDAS PARA AMPLIAÇÃO DE ACESSO A BENS PÚBLICOS 

Educação e volta segura à escola no pós-pandemia 

O processo da pandemia torna necessário que a retomada das aulas em todo o país 
ocorra com plena segurança sanitária, de maneira a defender e proteger a vida de 

crianças, adolescentes, adultos e profissionais da educação. Nesse sentido, é fundamental 
recuperar os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal para o 

financiamento da educação.  

Garantia de alimentação para alunos e alunas de escolas públicas 

Defendemos a distribuição de cestas básicas para famílias com alunos de escolas públicas, 
enquanto estas estiverem fechadas devido à pandemia ou, quando isso não for possível, 

repasses monetários em valor que assegure alimentação equivalente a fornecida na 
escola.  

Cultura e proteção aos profissionais da arte na pandemia 

A mobilização para aprovação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural foi emblemática 
da rearticulação do campo cultural para o enfrentamento do coronavírus e em defesa de 
seus direitos como setor essencial ao país. É fundamental a fiscalização da correção dos 

repasses e da gestão pelo governo federal e o acompanhamento da execução dos 
recursos previstos na lei nos Estados e municípios, através da participação social.  

Habitação para populações vulneráveis e em situação de rua 

Promover, em caráter emergencial, a ampliação do acesso aos serviços de abastecimento 
de água, coleta de esgotos, drenagem urbana, energia elétrica e internet em 

assentamentos precários. Devem ser suspensas, durante o período da pandemia, as ações 
de reintegração de posse em assentamentos precários e as ações de despejos por falta de 

pagamento de aluguel. Propomos a criação de programas de financiamento de material 
de construção, com assistência técnica gratuita, visando à melhoria habitacional e sanitária 
nos assentamentos precários. Defendemos, também, a aplicação de soluções imediatas, 
tais como a Bolsa Aluguel e o alojamento em hotéis ou edificações vazias para abrigar 

moradores em situação de rua.  

Cidades e resiliência urbana contra riscos durante a pandemia 

Defende-se o desenvolvimento de planos municipais de contingência para situações de 
desastres, que contemplem a organização e capacitação dos núcleos comunitários de 

defesa civil, cadastro de famílias inseridas em áreas de risco, sistemas de abrigos 
provisórios para a população, sistema de comunicação e alerta que funcione como 

referência de Defesa Civil para a população. 

Mobilidade urbana e gestão dos espaços urbanos durante a pandemia 

É urgente a criação de um subsídio emergencial à operação do sistema de transporte 
coletivo, para garantir seu funcionamento desvinculado da quantidade de passageiros 
transportados, evitando a redução da frota e a superlotação dos veículos, preservando 
empregos dos trabalhadores do setor e garantindo gratuidade à população de baixa 

renda. 
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MEDIDAS PARA A RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Investimentos e retomada de obras públicas do PAC e do Minha Casa, Minha Vida 

Defendemos a retomada das obras do PAC paralisadas e a aceleração das que estão em 
ritmo lento, principalmente as de urbanização de assentamentos precários, saneamento, 
mobilidade urbana, drenagem e contenção de encostas. Propomos aumentar o subsídio 
nos financiamentos do MCMV destinados às famílias da faixa 1,5 (renda até 2,6 mil reais), 
cuja redução em 2018 afetou as contratações nesta faixa. É também importante retomar 

obras de infraestrutura econômica, tais como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 
hidrovias e recursos hídricos. 

Programa de financiamento emergencial para empresas manterem os empregos 

Propomos instituição de linhas de crédito voltadas a MEIs e MPMEs, com exigência de 
manutenção de 100% dos empregos, com prazo longo de carência e amortização e a juros 

zero durante o período da pandemia. 

Antecipação de investimentos das concessões existentes 

É certo que os concessionários estão sofrendo fortes efeitos da paralisação de atividades 
provocada pela pandemia. No entanto, são setores que têm sido menos atingidos, 

principalmente os relacionados às exportações de grãos e ao setor mineral. Assim, é 
imprescindível o governo negociar, junto a eles, a antecipação dos investimentos previstos.  

Garantia de repasse de recursos federais a Estados e municípios e novo pacto 
federativo 

O governo federal deve garantir a estados e municípios os recursos necessários para 
continuarem atuando contra os efeitos gigantescos da pandemia, que serão estendidos 

ainda por um bom tempo.  

Revogação do teto de gastos 

Para viabilizar a adoção destas propostas emergenciais é fundamental revogar a EC/95, o 
chamado teto de gastos, que, se mantido, exigirá um corte expressivo dos gastos públicos 

já em 2021.  

Medidas tributárias emergenciais e Fundo Solidário de Combate à pandemia e 
reconstrução do Brasil 

O enfrentamento da pandemia exige um aumento expressivo dos gastos públicos em todo 
o mundo, inclusive no Brasil. Neste sentido, propomos a adoção de medidas tributárias, 

como o estabelecimento de contribuição sobre altas rendas, grandes patrimônios e 
grandes heranças, assim como aumento da tributação sobre os lucros e dividendos, sobre 
juros de capital próprio, sobre o setor financeiro e extrativista, visando compor um Fundo 
Solidário de Combate à Pandemia e Reconstrução do Brasil. Parte dessas medidas abrem 

caminho para a realização de uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. 
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MEDIDAS EM DEFESA DO ESTADO E DA DEMOCRACIA 

Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito 

 Defendemos a revogação da Lei de Segurança Nacional e a criação de uma lei que fiscalize e 
puna as apologias contra a democracia e em favor da intolerância e da tortura, incluindo 

revisionismos históricos de natureza ditatorial.  Como proteção à vida, é fundamental, nesse 
contexto, o combate às milícias, ao crime organizado e à violência policial, fomentada de 
forma irresponsável por alguns governadores de Estado associados à extrema direita, e a 

defesa do desarmamento em geral. 
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Senado Federal - Anexo 2  
Ala Teotônio Vilela Gabinete 8 
Telefones: +55 61 3303 3800 

E-mail: paulorocha@senado.leg.br 
Escritório de Apoio:  

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 674 - Umarizal 
Belém - PA - CEP 66055-000 
Telefone: +55 91 3225 5455 

 
 
 
 

Esta é uma publicação da Liderança do PT no Senado Federal. 
Edição:  Núcleo de Informação e Documentação a partir dos textos de Marcelo Zero. 

Março de 2021.
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Senador Paulo Rocha 

Líder da bancada do PT no Senado Federal 

mailto:paulorocha@senado.leg.br
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