PROPOTAS POLÍTICAS

01- SAÚDE
- Conscientizar a população sobre o consumo de alimentos orgânicos e, facilitar o
transporte desses alimentos, do campo para a cidade.
- Promover coleta seletiva de lixo, onde a população terá entendimento sobre
importância da reciclagem.
02- DESCRIMINAÇÃO SOCIAL
- Divulgar através dos meios de comunicações (ex. jornais, revistas, televisão), a
importância da cultura afrodescendente e demais culturas, que formaram nossa atual
identidade sócio-cultural.
- Constituir leis, para igualar as oportunidades de empregos para toda população
brasileira, independente de cor ou situação social.
03- SEGURANÇA
- Capacitar as guardas municipais, para atuarem diretamente em bairros, onde cada
bairro terá uma estrutura física e humana, suficiente para atender as necessidades de
segurança.
- Disponibilizar espaços públicos de lazer e cultura, para inibir a juventude de se
envolver com a violência.
04- EDUCAÇÃO
- Investir recursos públicos no ensino fundamental e básico, para fortalecer e
incentivar as crianças e jovens a avançar nos seus objetivos pessoais.
- Investir na qualificação profissional dos professores, oferecendo condições de
estimulo financeiro e intelectual.
05- HABITAÇÃO
- Criar linha de crédito financeiro, onde os brasileiros de baixa renda possam comprar
sua casa e, pagar as parcelas quando estiverem trabalhando com carteira assinada.
- Estabelecer metas, para que em no máximo em quatro anos, todos os brasileiros
estejam inseridos em projetos de aquisição da casa própria com a garantia do governo
federal.
06- DIREITO A VIDA
- Trabalhar socialmente com as famílias, escolas e meios de comunicações, a
conscientização que a vida é um dom sagrado, que não devemos e nem podemos
praticar abortos, suicídios e assassinatos.
- Dar condições as mães, que de forma acidental ficaram gravidas e não tem condições
de sustentar seus filhos, que recebam ajuda de custo do estado, até serem capacitadas
e inseridas no mercado de trabalho.

07- EMPREGABILIDADE
- Criar centros de formação profissional para jovens e adultos, onde o governo tenha
parceria com empresas e industrias que possam receber esses brasileiros, em trocas
de isenções fiscais.
- Criar cotas para todas as industrias, onde 20% de suas vagas sejam destinadas a
jovens e adultos, para seu primeiro emprego.
08- CARGA TRIBUTÁRIA
- Diminuir os tributos do imposto de renda da pessoa física e, aumentar os impostos
para as grandes fortunas.
- Dividir o PIB (produto interno bruto), de forma mais proporcional entre os estados,
tendo uma responsabilidade maior com o nordeste.
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