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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5. 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

A favor da conciliação do progresso econômico aliado à melhores perspectivas sociais- 
sejam elas nas áreas da saúde, educação, segurança, entre outras referentes aos direitos 
fundamentais- há de se priorizar medidas, orçamentárias e educativas, ao 
empreendedorismo social, que promovam às populações acessecibilidades, com a 
integração de minorias sociais e prioridades ecológicas. Dessa forma, alicerçando o 
desenvolvimento econômico, sustentável e comunitário no país. 

Justificativa (Aditiva) 

Na antítese da tendência mundial à valorização de alternativas sustentáveis no 
desenvolvimento social, econômico e cultural de um país, o Brasil, embora com um alto 
potencial inovador, insiste historicamente em caminhos de exclusão, com o proveito de 
recursos nacionais em favor da elite. Sobre isso, como teorizou Marx, o capitalismo em sua 
síntese é um modelo de exploração, seja de recursos humanos ou ambientais. Dessa forma, 
na tentativa de transformar essa realidade e aliar o bem-estar social à efetividade financeira, 
faz-se interessante salientar o papel de um novo conceito no empreendedorismo nacional: 
o setor 2.5. 

A princípio, conceitua-se esse termo ao intermédio entre o setor privado e 
filantrópico, apresentando-se a partir de empresas com atividades que abrangem pautas 
sociais e geram rentabilidade, assim contribuem na construção de uma comunidade mais 
justa. Nesse viés, na contemporaneidade há no Brasil corporações, com destaques 
internacionais, que se estabelecem com bases nesses princípios teóricos, como por 
exemplo a Terra Nova, que oferece regularização fundiária às populações em áreas urbanas 
ocupadas ilegalmente, garantindo que a terra cumpra sua função social. Dessa maneira, 
essas instituições estão a serviço de promover o combate de injustiças estruturais, por meio 
da atuação nas áreas que garantam os direitos fundamentais aos cidadãos, ofertando 
serviços com qualificação profissional a um público vulnerável, e paralelamente gerando-se 
capital, empregos e fomentando-se a economia local. Tal iniciativa, leva assim o 
compromisso da melhoria na comunidade em detrimento do lucro, se opondo ao capitalismo 
patológico. 

Por conseguinte, com o apoio estatal a essas empresas, principalmente nas 
pequenas instituições, decorrerá melhorias diretas na vida cotidiana dos brasileiros. Além 
disso, a proposta soma-se a Autorreforma do PSB, que se dispõe no eixo econômico, a 
adoção de políticas públicas que promovam a equidade no exercício da cidadania. 

 


