Propostas de Amanda Vieira 560, candidata para senadora
filiada ao partido Endireita Brasil:
 Educação:
-Incentivo aos ensinos: Básico e técnico de nível médio, para qualificação
da mão de obra.
-Promover escolas em tempo integral.
 Direito a vida:
- Onde estava a preocupação com o nascituro quando da aceitação da
prevalência da autonomia privada na negociação de condições de trabalho
nocivas à gestante? Onde estava a bancada da proteção à vida quando da
votação da Reforma Trabalhista?
-Deve-se ter uma maior preocupação com projetos de desenvolvimento e
preservação a vida de cada um, o bem estar e direitos básicos /essenciais.
 Segurança:
-Toda e qualquer pessoa, pode ter uma arma para se defender, caso seja
comprovado que sofre perigo de vida, onde mora.
- Promover endurecimento de leis penais.
 Carga tributária:
-Promoverei um novo pacto federativo para uma melhor divisão dos
recursos arrecadados.
-Redução de tributos sobre consumo e isenção dos produtos de primeira
necessidade
 Empregabilidade:
-Melhorar as políticas de inclusão produtiva. A maior parte dos brasileiros
pobres está trabalhando, mas a renda á baixa.
-Revisar e ajustar as leis trabalhistas para melhorar o ambiente de
negócios e estimular o empreendedorismo. A rotatividade dos

trabalhadores brasileiros é muito alta pelos padrões internacionais, e por
sua vez isso desestimula os empresários a investir em treinamento,
segundo o relatório.
 Habitação
-Inserção da habitação nos Planos Diretores como elemento vital dos
centros urbanos e priorização da habitação social no zoneamento dessas
áreas.
-Destinação prioritária de imóveis vazios da União, dos Estados e dos
Municípios para operações urbanas oriundas da política de recuperação
dos centros.
 Saúde
-Zerar as filas de espera para consultas especializadas mediante o uso de
novas tecnologias e parcerias com o governo estadual e federal, além da
contração de mais profissionais de saúde investimento nos programas de
prevenção de doenças.
-Incentivar os projetos de filoterapia e medicina natural.
 Combate á discriminação:
- Leis efetivas e essências para ajudarem no desenvolvimento do bem
estar de palestras e acompanhamentos para estimular a convivência no
meio social de forma justa, igualitária e coerente.
- Campanhas de conscientização desde criança para estimular a
convivência. Decorrente disso, acompanhando com respeito e carinho.

