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Natural de Porto Alegre, Rejane de Oliveira tem 61 anos e é professora aposentada da

rede estadual. Essa é a primeira vez que ela disputa um cargo eletivo. Durante duas

gestões foi presidente do CPERS. Sua candidata a vice é Vera Rosane (PSTU). Fabiana

Sanguiné concorre ao Senado.

As propostas da candidata englobam o rompimento com o Regime de Recuperação

Fiscal, suspensão do pagamento da dívida com a União, reversão das privatizações já

realizadas, suspensão da desestatização da Corsan e estatização das empresas que

devem impostos aos cofres do Estado.

O plano também propõe a desmilitarização da Brigada Militar, havendo a integração à

Polícia Civil com a criação de uma força unificada, com a descriminalização das drogas

“com o Estado centralizando a distribuição, tendo contato e dando assistência médica e

social aos usuários, podendo adotar tratamentos mais humanizados, como a redução de

danos”.

Na educação, a ex-presidente do Cpers-Sindicato propõe retorno do plano de carreira dos

professores, efetivação dos contratos temporários, pagamento do Piso Salarial Nacional

como básico das carreiras de docentes e funcionários, a ampliação e fortalecimento da

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e o combate às políticas de

militarização das escolas e os ataques do projeto “Escola sem partido”.

Descrito como um programa “socialista e revolucionário”, o documento de 45 páginas

também prevê a recuperação de impostos sonegados e fim da isenção de tributos para

grandes empresas, com a destinação dos recursos em áreas como saúde e educação.

Acesse a íntegra aqui.
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