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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
183
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
A economia verde e criativa apresenta potencial muito maior para a inclusão social e para
a geração de renda e de empregos do que o atual modelo de política econômica praticado.
Por esse motivo, o PSB defende, como estratégia fulcral nas esferas interdependentes da
alocação de recursos e da justiça social, a implementação da Economia Circular visando à
sustentabilidade do Projeto Nacional de Desenvolvimento.
Inclusão de complemento ao fim da emenda e alteração da sua redação visando à coesão.
Justificativa (Modificativa)
"Na Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.". Assim reclamou o
químico Antoine de Lavoisier no século XVIII. Contudo, a evolução da Economia Brasileira,
ancorada na "racionalidade" perniciosa frente ao Meio Ambiente, cristalizou o sistema
linear de produção intensiva, comércio, consumo e descarte. Neste cenário, o
desenvolvimento nacional implica revolucionar tal ordem a partir da Economia Circular.
De início, a reforma das cadeias produtivas revela-se inexorável e premente no ensejo de
valorizar a Indústria no Brasil. A circularidade de que carece a atividade econômica reside
no fechamento do ciclo de existência dos produtos em trânsito na sociedade: reduzir,
reutilizar e reciclar. Trata-se de racionalizar a produção a longo prazo, superando-se a
busca predatória do lucro, por excelência irracional, porquanto desconsidera limites
naturais. Para a geração sustentável de valor agregado, a mais factível estratégia é
fortalecer e ampliar a gestão de dejetos, com respaldo em P&D, no território brasileiro.
Além da dinâmica industrial da Economia Circular, os seus desdobramentos
sociais complementam a concepção holística da Sustentabilidade. Segundo a Secretaria
Nacional de Saneamento (SNS), reciclam-se apenas 2,1% dos resíduos coletados no país.
O combate à alocação desastrosa de recursos do sistema linear evitará experiências
atrozes de miséria como a do "lixão" de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, denunciada
no documentário Waste Land, do artista Vik Muniz. Nesse sentido, afora a preservação
ambiental, a estrutura circular abarca dimensões econômicas de moradia e de emprego.
Com efeito, a SNS deve favorecer a reciclagem, por meio do desenvolvimento
técnico-científico de unidades de processamento e da capacitação profissional de
catadores, a fim de criar riqueza e contribuir para a cadeia de valor dos produtos
brasileiros. Desse modo, o sistema produtivo será convertido por um viés efetivamente
racional, com base na realidade cíclica da Natureza.

