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ÁREA: 
 
Desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda 

 

O Brasil vive, no governo FHC, uma situação de  desregulamentação e estagnação 

econômica, “guerra fiscal”, desnacionalização da indústria e, principalmente, dependência 

financeira dos mercados internacionais, desemprego, violência, corrupção, impunidade e 

desmonte dos serviços públicos. 

 

A dívida pública federal, que no começo do atual governo era de R$ 60 bilhões, hoje ultrapassa os R$ 

700 bilhões, ou seja, apresentou um crescimento de 1.066,66%. 

 

No Estado de São Paulo, no começo do governo Covas/Alckmin tínhamos uma dívida de 

R$ 30 bilhões. Apesar da venda das empresas públicas e da privatização das rodovias, 

atualmente a dívida passa dos R$90 bilhões, motivo que demonstra o falso discurso do 

equilíbrio econômico-financeiro divulgado pelo governo tucano no Estado. 

 

O nosso Estado perdeu centenas de empresas em decorrência da política econômica do 

governo federal -  apoiada até as últimas conseqüências pelo governo estadual -, da 

“guerra fiscal”, da falta de planejamento e da omissão do governo tucano, gerando queda 

na produção, falta de investimentos nas áreas sociais, aumento da dívida pública, do 

desemprego e da violência. 

 

 Somente através de um novo modelo de desenvolvimento para o Estado de São Paulo e para a 

região do grande ABC é que poderemos gerar novos postos de trabalho, renda e tributos para 

investimentos nos serviços públicos e nas áreas sociais e acabar com o caos deixado pelos governos 

tucanos. 
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PropostasPropostas  
 

- Defender a descentra-lização administrativa e os governos regionais, tomando como exemplo a 
Câmara do Grande ABC; 

 
-   Aprofundar pesquisas sobre as vocações e as potencialidades regionais; 
Incentivar os “Bancos do Povo”; 
 
- Incentivar as Centrais de Trabalho e Renda; 
 
- Modificar a lógica do SEBRAE para acabar com a corrupção, desvios de recursos e de finalidade e 

colocá-lo a serviço dos micros e pequenos empreendimentos; 
 

- Lutar pela implementação de Centros Tecnológicos e  incubadoras de cooperativas, de empresas 
e de outros empreendimentos; 

 
- Defender os Institutos de Pesquisas do Estado, colocando-os ao lado do desenvolvimento;  

 
- Lutar para que o governo do Estado faça uma reforma tributária que: desonere a produção, leve 

em conta o número de habitantes e as necessidades da população para distribuir os tributos aos 
Municípios; acabe com a “guerra fiscal”, faça com que a cobrança dos tributos seja no local do 
consumo ou da prestação de serviços, nunca na sede do empreendimento; 

 
- Defender as cadeias produtivas do Estado, como açúcar e álcool, agronegócios e 

turismo; 
 

- Defender, especialmente, as cadeias produtivas do grande ABC, priorizando os 
setores moveleiro, automobilístico-autopeças, químico-petroquímico, gráfico e de 
prestação de serviços e turismo; 

 
- Lutar pela regionalização do Porto de Santos e pela ampliação do “Porto Seco” de 

Santo André; 
 

- Lutar pelo metrô de superfície para o grande ABC; 
 

- Lutar pela regularização das áreas de mananciais, permitindo o desenvo lvimento 

sustentável; 

 

- Lutar pela melhoria da logística de transportes, através da implantação do Rodoanel, por exemplo, 
mas que seja construído sem corrupção; 

 
 
- Lutar pelo prolongamento da Av. Jacu-Pêssego, com a finalidade de melhorar o 

acesso ao Aeroporto de Guarulhos; 



 
- Lutar pela duplicação da Rodovia dos Imigrantes; 
 
- Incentivar o empreendedor popular; 

 
- Revisar os locais das praças de pedágios e os contratos com as concessionárias; 

 
- Defender a liberdade e autonomia de organização dos trabalhadores; 

 
- Combater as políticas de desmonte dos serviços públicos estaduais; 

 
- Apoiar as iniciativas de organização dos trabalhadores informais e desempregados; 

 
-   Apoiar a renegociação da dívida pública do Estado. 
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