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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) 

O desenvolvimento dos rincões do Brasil é parte do renascimento criativo da indústria. 
Sendo assim, cabe ao Estado identificar as potencialidades de cada localidade e incentivar 
a criação de empresas industriais, gerando empregos de maior qualidade, evitando a 
superlotação dos centros urbanos e promovendo uma maior qualidade de vida; além de 
dinamizar toda a economia local. 

Justificativa (Aditiva) 

Em fase do projeto altamente sofisticado exposto no livro 5 da Autorreforma do PSB, 
contribuo com uma tese aditiva que tem como principal objetivo a criação de empregos em 
regiões mais afastadas dos grandes centros e em cidades pequenas, que ainda possuem 
uma economia com pouca complexidade e que, por consequência, cria uma relação 
econômica menos dinâmica com as metrópoles. 

Com um Projeto Nacional de Desenvolvimento, como o apresentado pelo PSB, é 
inevitável que haja uma oferta mais abundante de vagas de trabalho nas grandes cidades, 
logo é natural que ocorra um êxodo rural. Com um programa estratégico para criação de 
indústrias de bens intermediários e bens de consumo duráveis alocados nessas áreas, o 
Estado brasileiro ameniza dois problemas: a falta de trabalho em regiões pouco 
desenvolvidas e o adensamento desenfreado dos grandes centros urbanos, além de 
promover uma melhor qualidade de vida, já que as famílias permanecem nas suas 
localidades e moram perto do trabalho. Na minha proposição, essas empresas poderão ser 
estatais, privadas ou cooperativas – sendo essa de propriedade coletiva dos cidadãos da 
localidade. Os incentivos devem vir por meio da de isenções e descontos fiscais, como IPI 
e créditos a juros baixos, além de garantir a liquidez dessas empresas por meio de compra 
governamental, assim colocando-as na supply chain das grandes empresas estatais. 

Para que os objetivos do programa sejam exitosos, é necessário que o quadro de 
funcionários da empresa obtenha, obrigatoriamente, uma porcentagem de residentes da 
região - essa taxa pode ser gradativa a fim de ao longo do tempo a própria empresa passe 
a fazer a qualificação da mão de obra e, a médio prazo, atinja cerca de 80% do quadro de 
trabalhadores locais. Outro ponto importante é identificar as características de cada região, 
como a proposição da Amazônia 4.0, assim respeitando e usufruindo sustentavelmente de 
cada localidade, evoluindo tecnologicamente e sendo integrante da economia criativa. 

 


