
ab Domingo, 12 DE outubro DE 2014 H H H eleições 2014 5

... mas divergem completamente no que diz
respeito ao programaMaisMédicos, às políticas
para a segurança pública e ao comércio exterior
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Apesar da disputa polarizada, nas propostas de
governo, Dilma eAécio têmmuito em comumem
relação a programas sociais e ao Banco Central...

simplificação tributária

Fazer reforma
tributária para
simplificar o

pagamento de
impostos. Acabar

com tributos como
ICMS, PIS, Cofins
e IPI e criar um
imposto único

Governo já tentou e
deve voltar à carga
em uma reforma
tributária gradual,
que pretende
simplificar
e unificar as regras
do ICMS e do
PIS/Cofins

Transformar o Bolsa
Família em política
de Estado e ampliar

seus benefícios.
Mantém também

oMinha Casa
Minha Vida

programas sociais

Ampliar os programas
sociais existentes,
como o Bolsa Família,
e construir mais
trêsmilhões de
unidades doMinha
Casa, Minha Vida

banco central

OBC terá autonomia
para operar, mas

não independência
formal.

Seu presidente
pode ser
demitido

OBC terá
autonomia, mas
não independência
prevista em lei ou por
meio demandatos
fixos de seus
dirigentes

Organizar e ampliar
o acesso a consultas

especializadas,
exames e

diagnóstico, com
a construção de

centros regionais de
especialidades e o
estímulo à abertura

de consultórios
populares

saúde especializada

Criar oMais
Especialidades, rede
de clínicas do sistema
público, privado
e de instituições
filantrópicas que
possibilite que
consultas, exames,
tratamento e
cirurgias sejam feitos
mais rapidamente

Incentivar os
transportes públicos,

principalmente
os sobre trilhos,

destinando recursos
para obras nos

principais centros
urbanos; buscar

amobilidade
sustentável pormeio

da integração de
diversos transportes

transporte urbano

Ampliar amobilidade
sobre trilhos e
investir na sua
integração com os
demais transportes
em cidades com
grande aglomeração
habitacional;
incentivar a
construção de
ciclovias
nosmunicípios

Aposta nas
concessões e ainda
nas PPPs (Parcerias
Público-Privadas)

para obras de
infraestrutura. A
diferença é que

Aécio defendemaior
participação de

bancos e investidores
privados no

financiamento
das obras

Governo lançou
programa de
concessões de
estradas, portos
e aeroportos à
iniciativa privada,
que deve ser
ampliado. BNDES
e demais bancos
públicos têm
papel-chave no
financiamento
desses investimentos

infraestrutura
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Ocupar áreas violentas
com unidades que

reúnam serviço
social e policiamento,
semelhantes às UPPs

do Rio. Reduzir a
maioridade penal para

16 anos para
crimes violentos

Tornar permanente o
modeloadotadonas12
capitais que sediaram
aCopadoMundo, com
integração das polícias
federal e estaduais,
coordenadas por
centros de comando
e controle

segurança

Reduzir a taxa de
inflação anual para
a meta de 4,5% em

prazo de dois
a três anos. Depois
disso, baixar a meta

para 3% ao ano

Afirmaque a inflação
está sob controle,mas
que será reduzida
“aindamais” . Não se
compromete em trazê-
la para o centro da
meta, de 4,5%aoano

inflação

Criar o Promédio,
programa de bolsas

à semelhança do
Prouni, para que

jovens pobres possam
estudar em escolas

particulares

Criar o plano nacional
pelamelhoria da
qualidade do ensino
médio público até
2016—oprograma
nãodetalha a
proposta

ensino médio

Propor reforma
para acabar com a

reeleição a partir de
2022, com a fixação

demandatos de cinco
anos para o Executivo.
Unificar o calendário
eleitoral. Criar o voto
distrital misto —parte
dos deputados seria
eleita por distritos e
o restante, a partir
de lista do partido.

Estipular ummínimo
de votação para que

uma sigla tenha tempo
de TV e recursos do

fundo partidário

Participação popular
pormeio de plebiscitos
em temas considerados
importantes. Criar
conselhos de
representantes da
população para
discussão permanente.
Propor reforma
política para acabar
como financiamento
de empresas em
campanhas políticas e
por fimàs coligações
proporcionais. Propor o
voto para deputado em
lista fechada elaborada
pelo partido

reforma política

Equiparar o salário
de profissionais

cubanos ao de outras
nacionalidades e

exigir a revalidação de
diplomas estrangeiros

para o programa.
Também propõe
destinar 10% da
receita bruta da
União à saúde

e instituir a
carreira nacional

do SUS

Expandir o programa
mantendo a dispensa
de revalidação
de diplomapara
estrangeiros e
o acordo coma
OrganizaçãoPan-
Americana de Saúde
para a contratação
demédicos cubanos,
que recebemR$3.000
pormês, três vezes
menos que as outras
nacionalidades

mais médicos

Dar prioridade aos
países desenvolvidos,

como os da União
Europeia e Estados

Unidos. Rever o
modelo de integração
doMercosul para que
haja mais liberdade

para negociar
acordos do país
fora da região

Prioridade àAmérica
do Sul, América Latina
e Caribe, fortalecendo
oMercosul e aUnasul.
Ênfase tambémà
África, aos países
asiáticos, aomundo
árabe e aos BRICS
(que reúneBrasil,
Índia, Rússia, China
eÁfrica do Sul)

comércio exterior
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