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40 ANOS EM 4: O Brasil, uma nação rica e poderosa, contraditoriamente, sofreu 
retrocesso de mais de 30 anos nos últimos tempos. Pesquisas apontam o aumento 
trágico da miséria, de modo que o investimento em infraestrutura é uma demanda 
prioritária do nosso governo. Para alinhar a rota do crescimento em nosso país e 
transformá-lo numa potência mundial, firmamos o compromisso de criar políticas 
públicas de resgate dos 30 anos de retrocesso e alcançar mais 10 anos de avanço. Por 
meio do programa 40 anos em 4, realizaremos parcerias público-privadas 
possibilitando a ligação entre os centros econômicos do país com a região norte, 
melhorias nos diversos sistemas de transporte, ampliação do escoamento da 
produção, maior captação, distribuição e utilização da matriz energética, entre 
outros, que resultará na criação de milhares de empregos e impulsionará a nossa 
economia.
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Do grito de indignação de milhões de brasileiros nasce a missão 
que despertou o candidato do PROS à Presidência da República, 
Pablo Marçal, escolhido para liderar o projeto que levará o Brasil ao 
patamar de país de primeiro mundo até o final desta década.

Este Plano de Governo ouviu milhares de brasileiros através do portal 
www.pablomarcal.com.br, e expõe as orientações do projeto de nação 
próspera, inovadora, eficiente e livre da miserabilidade eleitoreira.

O atual panorama é formado por dois extremos que causam uma 
divisão nacional, levando os irmãos brasileiros a se considerarem 
inimigos pelo simples fato de terem pensamentos diferentes.

Isso tem consumido todas as energias e tirado o olhar dos brasileiros 
do futuro, com um ambiente tomado pelo ódio, pela intolerância, e 
ainda, pelo medo.
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E esta é a razão pela qual milhões de brasileiros clamam por mudanças, pois sabem 
que não estamos condenados a escolher apenas entre duas opções preestabelecidas.

Estamos diante de uma janela de oportunidade e momento único para o Brasil.

A divisão entre direita e esquerda iniciada no período da revolução francesa não 
correspondeu às necessidades da população, gerando distorções e fatos nefastos que têm 
atravancado o avanço da nação para um tempo de desenvolvimento sustentável e 
prosperidade do seu povo. 

Vejamos bem: ambos os sistemas advindos desta visão dicotômica de mundo, 
capitalismo ou socialismo, possuem limitações que impedem o acesso da maioria das 
pessoas a uma vida digna e com propósito definido.

O papel do Estado não pode ser definido simplesmente por questões de ordem métrica e 
bandeiras ideológicas. Daí a necessidade de uma nova visão do papel do Estado na 
sociedade, bem como do posicionamento e mentalidade dos cidadãos que o compõem.
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Não se intenta aqui “inventar a roda”, mas sim desenvolver uma nova forma de conduzir 
e pensar o sistema, livre de rótulos, de divisões infrutíferas e de preconceitos que 
impedem qualquer dos “lados” de reconhecer as vantagens e benefícios que o outro 
oferece.

Batizamos esta nova forma de pensar a sociedade e a política de Governalismo, pois 
não queremos carregar os estigmas do passado que se mostraram contraproducentes.

O Governalismo é baseado na ideia de que cada brasileiro é único e nasceu com a 
missão de governar a si próprio, sua família e sua esfera de influência. 

Nesse sentido, o Estado tem o papel fundamental de auxiliar as pessoas a cumprirem sua 
missão na sociedade. O Estado é piso e não teto.

O Governalismo considera a individualidade de cada brasileiro, por isso a liberdade, o 
respeito às diferenças e a tolerância são considerados princípios inarredáveis.
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Sabemos que cada brasileiro e cada região possui um perfil com necessidades e 
demandas específicas. Portanto, há a necessidade de descentralização e de ações 
específicas do Estado com o escopo de permitir o progresso e o avanço das famílias 
para a próxima fase, destravando milhões de pessoas para o desenvolvimento de 
seu potencial. 

Assim, o Estado age como uma força propulsora, com vistas a suplementar e a 
fomentar, em cada caso específico, as famílias, as categorias e as regiões. 

Não faz sentido algum um país que produz alimentos para mais de um bilhão de 
pessoas ter quase quarenta milhões de brasileiros com dificuldades para se 
alimentar!

Para inserir o país na rota do desenvolvimento e da prosperidade, o 
Governalismo possui três colunas que sustentarão e nortearão todas as ações e 
projetos, a saber: Virtualização, Empresarização e Mudança de mentalidade - V.E.M.
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O Estado brasileiro deve liderar as mudanças tecnológicas mundiais, portanto, não há 
lógica em manter uma cultura arcaica e analógica em um mundo conectado e 
totalmente digitalizado. Existem três tipos de nação: as ESCRAVAS tecnológicas; as que 
ACOMPANHAM a tecnologia, e as que CRIAM tecnologia.

O Estado deve adotar as ferramentas tecnológicas mais modernas disponíveis a seu 
serviço, incentivando e fomentando a adoção de soluções digitais em todas as esferas de 
governo com o objetivo de atingir a eficiência, que é um dos princípios do serviço 
público, conforme insculpido em nossa Carta Magna.

Em relação à empresarização, deve-se incentivar a veia empreendedora inata ao 
brasileiro, fornecendo ferramentas necessárias para a geração de emprego e renda, 
através de um ambiente de negócios desburocratizado, otimizado e seguro.

É imprescindível, neste cenário, que seja trabalhada a mudança de mentalidade do 
brasileiro, pois o Brasil é o nosso povo. O Brasil são os brasileiros! 
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Assim como ocorreu em várias nações ao longo da história, quando um povo 
descobre as riquezas escondidas em si mesmo, e começa a se enxergar como 
governante, há uma explosão de energia capaz de levar o país a outro patamar.

Chega de divisões internas! Chega de guerra entre os poderes constituídos! 
Chega de alimentar a miserabilidade humana com medidas que não levarão as 
pessoas a mudarem de nível!

É tempo de unir a nação para um novo ciclo de prosperidade, ouvindo todos os 
lados, implementando os melhores projetos com os olhos voltados para o futuro.

Em que o governo Marçal se diferencia de todos os outros governos já praticados 
desde a redemocratização para cá?
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A nação que não for virtualizada nesta década será escravizada pelas maiores 
potências mundiais, isso porque os empregos tradicionais serão substituídos por 
algoritmos, e as indústrias cada vez mais automatizadas. Portanto, o Brasil precisa 
se preparar para essa transição do mundo físico e analógico para o mundo digital, 
sob pena de se tornar novamente uma nação colonizada, sendo dominada por outros 
países que se posicionaram nesta esfera. A virtualização deixará de ser um 
conceito e se tornará realidade prática neste governo.
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O que faz com que uma nação prospere e aumente o poder aquisitivo de seu povo é 
produtividade,  a cultura empreendedora aplicada em todas as esferas da sociedade, 
ou seja, a concepção de que cada brasileiro pode criar soluções; dirigir e 
administrar pequenos e grandes negócios, com o objetivo de trazer o sustento e 
proporcionar uma vida plena para sua família aumentando dessa forma, a energia 
da economia brasileira. 

Além de alavancar a economia do país, a empresarização vai ativar e dar suporte para 
cada brasileiro que desejar empreender.
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Sem dúvida alguma somos uma nação próspera, a sexta maior em população e a quinta 
maior em área, com recursos naturais infindáveis: o maior espelho d’água potável do mundo; a 
maior floresta; as maiores reservas minerais (95% da reserva mundial de nióbio); cerca de 8.000 
quilômetros de praia; solo fértil com a maior fronteira agrícola do planeta (posicionado entre os 
três maiores produtores com até três safras anuais); posição geográfica privilegiada onde até nas 
regiões mais áridas é possível encontrar água, como nos Lençóis Maranhenses.

Embora o Brasil tenha todas essas riquezas, o povo padece com dificuldades de toda ordem 
considerando-se pobre, miserável e menor que qualquer outro. Daí a urgência de um novo 
sistema de crenças e valores, com vistas ao despertar deste gigante adormecido e 
explorado durante séculos por outros povos e também por politiqueiros.
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O Brasil vive atualmente o triste cenário da polarização: de um lado, doutrinadores 
ideológicos que se dizem preocupados com o povo, mas ocultam suas reais intenções 
de manter uma nação miserável e dependente – isso para poderem sugar como 
parasitas todas as riquezas do Brasil e manter o povo na miséria (um povo miserável se 
contenta com qualquer coisa). Do outro lado, pela falta de opção, há uma falsa 
esperança de mudança que negligencia as reais necessidades da população, 
principalmente dos menos favorecidos. 

Diante disso, jamais houve um panorama tão favorável para resgatar a confiança do 
brasileiro em si mesmo e experimentar um Brasil que funciona. 

É chegada a hora de estabelecer um governo humanizado que ame a nação, enxergue 
o povo em sua grandeza e capacidade, entenda suas urgências e invista em suas 
potencialidades individuais e coletivas.  Mas, para atender, é necessário entender a 
construção do perfil brasileiro resultante da incompetência e do descaso dos governantes 
que passaram pelo poder. Como base para o entendimento, classificamos os perfis como: 
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São aqueles que não possuem mais do que R$497,00 
de renda para sobreviver, e se alimentam com pobreza 
nutricional. Segundo dados da FGV Social, são quase 
63 milhões de pessoas que vivem nessas condições. 

Formado por pessoas que, apesar de não terem desistido, não têm o que 
comer agora. São mais de 33 milhões de brasileiros vivendo nesta situação 
de miséria. Conforme dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional (PENSSAN), nos últimos anos o Brasil 
sofreu um retrocesso de 30 anos. 

É composto por aqueles em idade produtiva que desistiram da caminhada ou de si mesmos em 
virtude, muitas vezes, do abandono, da frustração ou por algum problema de saúde 
(física/mental). O cadastro do governo federal que dá acesso a benefícios sociais aponta hoje a 
existência de mais de 180 mil pessoas em situação de rua. 24



O grupo composto pelos desistentes, miseráveis e sobreviventes são 
nossos irmãos que se encontram em situação emergencial, e necessitam 
de assistência imediata do governo, não apenas para sobreviver, mas para 
resgatar a esperança de um futuro melhor.

GRUPO 1
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São aqueles que se sentem satisfeitos por terem 
conquistado mais e alcançado uma posição melhor do 
que as pessoas de seu círculo familiar e social. Por esta 
razão, não se empenham em continuar crescendo.

Acredita que políticos ou alguém com alguma influência vai agir em seu 
benefício, transformando sua condição social ou financeira.

Habituado com a falta, o perfil do escasso evita investimentos de qualquer natureza ou situação, 
pois tem medo de perder o que possui.
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O grupo dos escassos, iludidos e acomodados está em uma situação 
crítica e precisa ser treinado a avançar para os perfis imediatamente 
superiores aos que se encontra.

GRUPO 2

27



É aquele que acredita sempre no que faz e confia em sua 
capacidade de crescimento, mas consegue suprir apenas 
as próprias necessidades.

Esta parcela da sociedade tem o necessário para viver com dignidade, mas 
não o suficiente para desfrutar de momentos de lazer e relaxamento como 
gostaria, e nem para contribuir com quem precisa de algum auxílio.

É aquele grupo de brasileiros que se dedica e trabalha muito para evoluir financeiramente, mas 
não atinge os resultados compatíveis com seus esforços.
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Este terceiro grupo de esforçados, econômicos e otimistas já se encontra 
em uma situação mais favorável, porém precisa de incentivo para alcançar 
os próximos níveis.

GRUPO 3
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Este grupo compõe o menor percentual do brasileiro, 
sendo formado por aqueles que têm acesso às riquezas, 
ao desfrute e à liberdade, além de contribuírem 
grandemente para a geração de renda, emprego e 
desenvolvimento da nação.

Este perfil é daqueles que além de viverem bem pelo que produzem, ainda 
despertam e contribuem, ativando outros brasileiros, a buscarem também 
uma melhor qualidade de vida.

É composto por pessoas que possuem uma vida digna. Podem prover para suprir a 
si mesmos e aos seus entes queridos e contribui para o avanço de suas 
comunidades locais. 30



O último grupo é composto por pessoas prósperas e conscientes que 
contribuem de forma efetiva para o crescimento do país. Portanto, suas 
ações virtuosas devem ser modeladas.

GRUPO 4
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O objetivo é mostrar a todos os 
brasileiros o nível em que estão, e o 
que precisam fazer para ir para o 
próximo degrau.



Com o objetivo de assegurar o direito fundamental à vida, sedimentado na 
Constituição, firmamos com os brasileiros o compromisso de garantir ao feto o direito 
à alimentação intrauterina; o acompanhamento médico pré-natal, e o nascimento 
com vida de forma humanizada.

Garantir às crianças o direito ao registro civil e ao aleitamento materno, ao lar com 
segurança, a serem cuidadas pela mãe e pelo pai, com licença à maternidade e à 
paternidade nos primeiros meses. Assegurar o direito de brincar, garantir o acesso a 
cuidados médicos consistentes, o direito à educação de qualidade, à convivência 
familiar e social, além do acesso à alimentação saudável, à cultura e segurança.

Às crianças portadoras de deficiências, síndromes e doenças raras, nos 
comprometemos em promover um olhar atento para conceder-lhes acesso a 
medicamentos, habilitação e reabilitação. 

01. 

02.

03.

Diante do cenário desolador, assumimos o compromisso de desenvolver políticas 
públicas transformadoras, capazes de elevar o nível de vida de todos, sobretudo 
da imensa maioria da população que se encontra em situação de necessidade 
extrema, garantindo os direitos básicos como ter comida, saúde, moradia, trabalho 
com salário digno, e ser apto a desenvolver sua autonomia.

Para que o Brasil se torne a potência mundial que ele tem a capacidade de 
efetivamente ser, assumimos o compromisso de atuar com empenho máximo, 
transparência e lealdade para com o povo brasileiro, fundamentando nosso 
compromisso conforme segue: 
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DIREITOS E GARANTIAS

A CURVA DE VIDA 
DO BRASILEIRO

34

Além das garantias aos direitos já previstos em lei, assumimos o compromisso com a VIDA em suas diferentes fases:



Feto: Com o objetivo de assegurar o nascimento com vida, firmamos com os brasileiros 
o compromisso de garantir ao feto o direito à alimentação intrauterina; o 
acompanhamento médico pré-natal, e o nascimento com vida de forma humanizada 
e resguardadora de toda e qualquer interrupção, com a atenção de que a mulher 
sempre será protegida.

Bebê: De 0 a 2 anos é imprescindível o aleitamento e presença materna. Priorizamos 
que a criança tenha um espaço apropriado no ambiente de trabalho da mãe, em 
empresas com mais de 100 funcionários. Implantaremos sistema de vacina em 
domicílio gratuito para a população de baixa renda para garantir a imunização e a 
segurança do bebê.

Criança: Garantir às crianças todos os direitos já previstos em lei como o direito ao 
registro civil e ao aleitamento materno, entre outros, incluindo a alfabetização 
precoce aos 4 anos de idade, e as disciplinas de inteligência emocional, financeira, e 
empreendedorismo. 

01. 

02.

03.
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Crianças portadoras de deficiências, síndromes e doenças raras: criaremos 
centros de referência para conceder-lhes acesso a medicamentos, habilitação, 
reabilitação e participação em programas de inclusão social. 

Pré-Adolescente e Adolescente: Adoção de cartilhas para melhor orientação da 
família para esta fase da vida, em que o indivíduo enfrenta maior instabilidade 
emocional e hormonal. Inclusão do V.E.T (vocação, educação e treinamento) na 
educação para direção e estímulo às multi-habilidades, formas de monetização como 
treinamento ao empreendedorismo, e relacionamentos interpessoais como forma de 
autoafirmação e inclusão social.

Jovens: Além dos direitos garantidos, oportunizar a escolha de seu futuro profissional 
através do G.V.E (graduação, virtualização e empresarização); atuação no meio 
tecnológico através da UFD (universidade federal digital); o acesso ao primeiro 
emprego, desenvolvimento de suas habilidades com trabalho e renda digna. 

3.1 

04.

05.
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Adultos: Propiciar liberdade de crescimento pessoal e profissional com incentivo ao 
empreendedorismo, garantindo qualificação profissional, instrução e apoio à 
manutenção e crescimento de seus negócios, mantendo os direitos básicos que 
atendam às necessidades essenciais.

Idosos: Manutenção dos direitos já reconhecidos pela legislação, adoção do 14º 
salário para os aposentados, proporcionar o desfrute aos aposentados de baixa renda 
através de vouchers de hospedagem, e ainda, permitir que transmitam seu 
conhecimento nas escolas para crianças e adolescentes através do Conecta G.

Mortos: Concessão de auxílio funeral para os familiares do grupo de assistencialismo; 
garantia de covas isentas de tributos para conferir dignidade no momento final da vida. 

06. 

07.

08.
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Vouchers de hospedagem para aposentados de baixa renda: Trataremos os 
desfrutantes que já serviram a sociedade com seu trabalho e empenho, com respeito e 
honra por seus serviços prestados à nação brasileira. Objetivamos, com isso, 
promover o desfrute do lazer e incentivar o crescimento da rede hoteleira 
brasileira, com o preenchimento das vagas ociosas em períodos de baixa e média 
temporadas.

Conecta G: Programa por meio do qual conectaremos gerações para que os idosos 
sintam-se incluídos na sociedade, atendendo a necessidade humana de se sentir útil e 
contribuir com a maturidade dos jovens. Os desfrutantes (idosos) serão estimulados 
a compartilhar sua sabedoria, habilidades e experiências nas escolas para 
crianças e adolescentes, sendo beneficiados com renda alternativa, sem perder seus 
direitos e garantias já conquistados.

09. 

10.
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Pessoas com deficiências, síndromes e doenças raras - PDSR-IN: Fomentar 
políticas públicas que atendam com respeito às pessoas com deficiências, 
síndromes, e doenças raras, para maior auxílio, apoio e inclusão educacional, social e 
profissional.

Programa de Auxílio Financeiro para Mulheres - PAFIM: Conforme pesquisas, cerca 
de 43% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, neste caso as principais 
responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos, merecendo atenção e respeito do 
governo federal. Firmamos o compromisso de incluir em programa de auxílio 
financeiro, mulheres com crianças em situação de vulnerabilidade.

11. 

12.
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Preservação e Inclusão dos Povos Tradicionais: O Brasil é reconhecido dentro e 
fora do país, tanto por sua riqueza e diversidade quanto pelo descaso para com os 
povos indígenas, populações quilombolas e demais povos tradicionais, que são 
excluídos e abandonados à própria sorte. É imperativo repensar políticas públicas 
voltadas não apenas à preservação desses povos, mas também a sua inclusão no 
seio nacional e no crescimento sustentável.

Portal de Melhores Práticas - PMP: Será implementado para publicizar, reconhecer 
e recompensar as ideias, ações, projetos, práticas de gestão e execução que se 
destacarem nos setores públicos e privados a fim de fomentar a eficiência no país e 
promover a replicação em outras unidades públicas.

13. 

14.
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Recriação do Ministério do Esporte: O Brasil precisa intensificar o investimento em 
modalidades esportivas desde a infância, e dar suporte aos atletas que exaltam o 
nome da nação nas mais diversas modalidades. Por isso aumentaremos e 
expandiremos o crédito esportivo, visando a formação de atletas de alta 
performance, com a construção de centros de treinamento modernos. Além disso, 
vamos incentivar a criação de plataformas digitais para migração dos programas 
esportivos já existentes, a fim de ampliar a divulgação e facilitar o acesso.  

Recriação do Ministério da Cultura: Assumimos o compromisso de recriar o 
Ministério da Cultura com a implantação de políticas públicas que visem o incentivo, 
a divulgação e o acesso à cultura, tendo em vista que a identidade de um povo é 
perpetuada pelas memórias advindas de seu processo criativo, artístico e 
cultural. Reafirmamos o compromisso de fortalecer, financiar e promover toda 
espécie de atividade artística e produção cultural que elevem os padrões de nossa 
cultura, principalmente dos iniciantes e pequenos artistas. 

16. 

17.
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Sementes para Governar - SPG: Programa de gamificação para a promoção dos 
beneficiados pelo assistencialismo do governo que optarem por ingressar no SPG. 
Aqueles que aderirem ao programa terão a produtividade subsidiada pelo Governo 
Federal através do crédito social, que se trata de recompensas para os cidadãos 
que avançarem em mudança de mentalidade e em ações voltadas a servir a sua 
família e à sociedade, além de acesso a treinamentos para empreender, com incentivos 
que fomentem a geração de riquezas.

ExpoCidades: Implantaremos uma cidade inteligente por região do país, e em cada 
Estado da Federação, as quais serão conectadas e se tornarão centros de 
desenvolvimento regionais, contribuindo para o crescimento exponencial e sustentável 
do país melhorando, decisivamente, sua eficiência, agilidade e transparência. Serão 
implementadas pelo uso de sensores, tecnologia e sistemas como Internet das Coisas 
(IoT), Inteligência Artificial (AI), Sistemas Ciber-Físicos (CPS), Big Data, Computação 
em Nuvem e Blockchain em diversos setores. 

17. 

18.
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Aplicativo Brasil: Será criado um canal de comunicação do governo federal 
apresentando o Brasil para os brasileiros e para o mundo, a fim de estreitar a 
relação entre governo e sociedade, divulgar as ações públicas e privadas 
transformadoras, e trazer mais visibilidade ao país, com o objetivo de gastar menos 
dinheiro público com propaganda.

ExpoAgro: Programa voltado ao incentivo de exportação direta por pequenos, 
médios e grandes produtores agropecuários através de orientações e treinamentos 
para o desenvolvimento de seu próprio plano de exportação e estabelecimento de maior 
esteira de produtos.

Banco de Dados Nacional - BDN: Através do aperfeiçoamento do cadastro único 
promoveremos a integração dos dados de segurança pública, saúde e educação nas 
três esferas de governo. O objetivo é redimensionar a oferta de serviços públicos 
com base em Big Data, desburocratizando o Estado para que se torne mais eficiente e 
econômico.

19. 

20.

21.
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Segurança Pública Digital - SPD: Programa de treinamento e educação em 
segurança digital e instituição do registro nacional de instrutores em segurança 
digital, por meio da UFD. Firmamos ainda o compromisso de financiar bolsas de 
estudos para projetos nas carreiras em segurança digital.

Renegocia Brasil: Programa que promoverá o resgate da esperança do povo 
através da renegociação de dívidas dos quase 70 milhões de brasileiros com nome 
no SPC e das mais de 30% das empresas que se encontram negativadas no Serasa. 
Isso possibilitará aos negativados a alegria da sua recondução ao crédito e ocasionará 
o crescimento econômico do país.

BRASIN: Programa voltado ao apoio, incentivo e fomento da exportação de produtos 
brasileiros para empreendedores brasileiros residentes em outros países.

22. 
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Tripé Econômico: Garantimos a manutenção do tripé econômico para condução da 
política econômica brasileira através do câmbio flutuante, da responsabilidade 
fiscal, e de metas para conter a inflação.

Ministério da Empresarização: Será criado com foco em ativar, incentivar e 
possibilitar a abertura de 10 milhões de empresas em todos os setores, seja na 
indústria, no comércio, na mineração, em serviços, inclusive na agricultura, até 2026, o 
que gerará em torno de 50 milhões de novos empregos e, consequentemente, mais 
qualidade de vida para os brasileiros.

RAP (Retorno sobre a Administração Pública): Será estabelecido o imposto 
inteligente único que substituirá onze tributos federais, diminuindo a burocracia e a 
sonegação, aumentando a justiça social e a empregabilidade.
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Startup Brasil: Investiremos na expansão dos programas que conectam empresas 
manufatureiras às startups inovadoras, PMEs e provedores de serviços, além de 
incentivar e acelerar o desenvolvimento da cadeia produtiva da Indústria 4.0. 
Apoiaremos ainda, a introdução nos Hubs Digitais de redes de cooperação, 
colaboração e network entre investidores e empreendedores globais.

Desenvolvimento Tecnológico para Produção Agropecuária - TECPro-Agro: É 
imprescindível o desenvolvimento tecnológico das cadeias produtivas que 
contemplem características regionais e outros diferenciais competitivos dos micro e 
pequenos produtores rurais. Para tanto, afirmamos o compromisso de incentivar 
produtos e serviços do agronegócio beneficiados pela internet das coisas (IOT), e 
a ampliação do mercado para além das commodities, possibilitando o crescimento da 
indústria agrícola. Garantimos também a criação de uma plataforma digital para o 
agronegócio - PD-Agro com dados e serviços das três esferas de governo para 
obtenção desburocratizada de licenças, registros e certificação de projetos, para 
tornar a cadeia do agronegócio mais célere e eficiente
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TechGamer: O governo promoverá incentivo e condições tecnológicas para a 
produção de jogos digitais e o desenvolvimento de polo nacional de produção de 
games, utilizando essa tecnologia como ferramenta útil aos diversos setores da 
sociedade para instrução, educação e entretenimento.

E-Bras: Introduziremos incentivos para empresas que prestam serviços de forma 
on-line (e-commerce) e reduziremos barreiras regulatórias ao desenvolvimento de 
modelos de negócios de e-commerce como os modelos de venda multicanal. Também 
promoveremos instrução, fomento e patrocínio pelo governo federal para ativação 
de e-commerce a fim de que as mais de 20 milhões de empresas atuem no mercado 
digital.

30.

31.

50



Cobertura Nacional por Satélite - CN-Sat: Asseguraremos a cobertura de todo o 
território nacional através do uso de satélites para transmissão de dados. 
Continuaremos investindo no desenvolvimento de importantes habilitadores digitais, 
como identidade e interoperabilidade digital, e fortalecimento dos fundamentos para a 
prestação coerente e integrada de serviços. Promoveremos a implantação de banda 
larga, particularmente em áreas com pouca cobertura, além de melhorar a coordenação 
no âmbito federal e dar suporte para os estados e municípios em questões como a 
agilização de direitos de passagem e a facilitação de instalação de antenas. O país 
contará com investimentos em infraestrutura para a criação, a implementação e o 
monitoramento de programas como o Conecta Brasil e outros que sejam voltados à 
expansão de redes.
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Incentivo a Startups: Defendemos a criação de um ambiente favorável de incentivo 
a startups, com foco em fortalecer os hubs de inovação para experimentos e 
transferência de tecnologia para pequenas e médias empresas (PMEs), por exemplo, 
utilizando unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(EMBRAPII) como plataformas de testes para tecnologias digitais. Também propomos a 
criação de benefícios fiscais para os primeiros anos de empresas de base tecnológica, 
como forma de incentivo à sua abertura, manutenção e escalabilidade do negócio.
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AMPLIAÇÃO APEXBrasil: Ampliar a atuação da Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos - APEXBrasil, que visa atrair investimentos estrangeiros 
a partir da promoção dos produtos e serviços nacionais, incluindo mentorias e 
capacitações que desenvolvam também o e-commerce.

AMPLIAÇÃO Brasil Mais: Ampliar o orçamento e o número de empresas 
atendidas pelo programa Brasil Mais que visa aumentar a produtividade e a 
competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de 
baixo custo e alto impacto. O programa provou sua eficácia ao gerar um aumento médio 
de 52% na produtividade dos beneficiários (CEPAL e IPEA, 2018).

Fintech-Bank: Intensificar a digitalização e a desburocratização do setor bancário 
por meio da "fintechização", criação de novas modalidades de empréstimo e 
garantias entre pessoas físicas e jurídicas, acelerar as políticas de Open Banking e 
fomentar a criação de incubadoras de startups públicas.
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Capital-Gov: Criação de Fundos de Venture Capital com recursos públicos que 
sirvam como contrapartida aos investimentos privados em startups, mediante o 
benefício de isenção tributária escalonada a ser implementado. 

Código de Defesa do Empreendedor:  Garantiremos que o empreendedor tenha 
acesso a instrução e capacitação sobre negócios, finanças e legislação básica; 
direito a linha de crédito para manter e promover sua empresa, e benefícios fiscais 
específicos conforme o setor.

Inova-Tech: Utilizar bases de dados e infraestruturas públicas como campo de 
desenvolvimento de novos produtos e serviços em parceria com startups. Com 
base na legislação, promover termo de colaboração para testes de inovação, cuja 
proposta é que as soluções inovadoras de startups sejam testadas pela administração 
pública antes da compra.
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LixoFF: Vamos utilizar a virtualização para produzir energia a partir de resíduos, 
waste to energy (WTE), o que irá impulsionar o crescimento da indústria de reciclagem, 
além de gerar novas fontes de renda e tirar famílias da situação de miséria.
 
Energias Limpas: O impacto também alcançará a produção e a implantação de 
energias limpas, já que o Brasil é beneficiado pelo imenso potencial energético, solar, 
eólico, ondomotriz e hidráulico ainda pouco explorado. Será estimulada também a 
criação de usinas de dessalinização.
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Valorização do Salário Mínimo - VSM: Valorizamos o trabalhador brasileiro que se 
empenha em trazer o sustento para sua família através do seu suor, de modo que 
definiremos e manteremos o valor do salário mínimo como melhor da América do 
Sul, de modo a assegurar o poder aquisitivo do trabalhador conforme determina a 
Constituição, e instituiremos piso salarial para as diversas profissões que ainda não 
possuem regulamentação nesse sentido, a exemplo dos publicitários e dos gestores 
ambientais, valorizando a atuação profissional de cada classe. 

Riquezas Naturais: Atuaremos na construção de políticas públicas de incentivo e 
controle da extração de madeira e minérios, evitando fraudes, exploração ilegal e 
predatória de recursos, impulsionando a economia basileira e preservando a 
biodiversidade da nação.
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InvesTur: Com cerca de 8.000 km de costa banhada pelo oceano atlântico, belas 
praias, inúmeros rios e cachoeiras, cavernas, montanhas e uma rica história, o turismo 
no Brasil merece ser fortalecido. Nos comprometemos a investir fortemente no setor, 
mediante maior abertura internacional, investimento em infraestrutura e auxílio ao 
comércio em geral. A intensificação de campanhas de marketing nacional e 
internacional para tornar as cinco regiões do país mais conhecidas e desejadas pelos 
visitantes, resultará na geração de empregos e movimentação da economia.

Remunera-Flora: Para além do crédito de carbono, que beneficia apenas o replantio, 
será criada uma política que remunere os serviços ambientais prestados pelas 
florestas em pé, bem como haverá incentivo para o reconhecimento dos serviços 
ambientais e a valorização da floresta "em pé".

Educação Ambiental: Implementação de políticas para conservação da 
biodiversidade, combate ao comércio ilegal e proteção ao direito dos animais.
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Conselho da República: se reunirá bimestralmente para discutir projetos para a nação, 
e será formado por 33 notáveis, tendo como integrantes os ex-presidentes da República 
do Brasil, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e ex-presidentes do Congresso 
Nacional, desde que não estejam inelegíveis, conforme previsto na Lei Complementar 
64/90.

DigiTec: Implementar ações para desburocratizar e desonerar as forças produtivas 
através da simplificação, digitalização dos serviços públicos e das reformas 
Tributária e Trabalhista para diminuir a carga fiscal e possibilitar que a manutenção de 
garantias trabalhistas não impeçam o crescimento do país.

SUI - Sistema Unico de Informação: Realizaremos a integração das bases de dados 
das três esferas de governo e da administração pública para a implantação da 
cultura Data Driven para tomada de decisão, criação e redimensionamento dos 
serviços públicos.
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Ranking de Políticos: por meio da inclusão de indicadores de resultados como 
avaliação da competência, motivação, aprendizagem contínua, inclusão digital, 
empreendedorismo, dentre outros, alinhados à missão do órgão. 

Brasil Eficiente: Buscaremos a desestatização das empresas que dão prejuízos ao 
povo brasileiro, a fim de promover maior eficiência e dinamismo no mercado, 
resultando, ainda, na geração de empregos diretos.

Mão de Obra Qualificada: É urgente ampliar a oferta e o acesso ao conhecimento 
técnico para qualificar a mão de obra a fim de suprir as necessidades mercadológicas 
específicas de cada região do país, alavancando o crescimento econômico da nação a 
partir de cada estado, sem a necessidade de deslocamento geográfico para acesso ao 
mercado de trabalho.
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Estado Inteligente: Atuaremos na desburocratização de licenças, na melhoria do 
monitoramento, controle e fiscalização de áreas de conservação e no combate à 
exploração ilegal de recursos naturais. 
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Blocos Econômicos: É de vital importância que o Brasil integre blocos econômicos 
de países que são prósperos e influentes nas decisões globais, mantendo a 
soberania nacional acima de acordos internacionais. O Brasil como uma nação 
exportadora e de uma economia pujante, também tem o compromisso de ajudar, 
fortalecer e desenvolver outras nações com acordos, construções, 
financiamentos e empréstimos.

BRAF - Bloco Econômico Brasil - África: Assumimos o compromisso de aproximar as 
relações políticas e econômicas com o continente africano, por meio de cooperação 
comercial e empresarial, visando o desenvolvimento mútuo através do bloco 
econômico Brasil-África, que buscará o trabalho direto com as 54 nações africanas.
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Da Cela para a Sala: Este programa dará aos detentos a oportunidade de palestrar 
nas escolas de ensino fundamental e médio sobre a importância dos estudos e 
realidade atrás das grades, com o benefício da redução da pena. 

Empresídio: Serão estabelecidas parcerias público-privadas que permitam às 
empresas se instalarem dentro das unidades prisionais, a fim de possibilitar a 
capacitação e/ou profissionalização dos detentos durante o período de cumprimento 
da pena. Também serão disponibilizadas plataformas com cursos EAD incentivando o 
empreendedorismo aos egressos. Reformataremos e ampliaremos o trabalho 
carcerário, proporcionando condições ao sistema penitenciário para que a população 
carcerária possa produzir e ressocializar com uma profissão, inclusive com parcerias 
com empresas de RH para o retorno de detentos ao mercado de trabalho.
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Programa Nacional de Combate ao Furto e ao Roubo de Veículos e Celulares: 
Compartilhamento de informações em tempo real para possibilitar a interceptação 
e evitar a utilização desses bens para realização de novos delitos. Estima-se que mais 
de mil veículos são roubados ou furtados todos os dias no Brasil e que, nos últimos 
cinco anos, já foram mais de 100 milhões de celulares, cujos crimes na grande maioria 
resultam em mortes de inocentes.

Mapa Brasileiro das Vulnerabilidades Estruturais, Sociais e Criminais (MBVES): 
Utilização de Big Data para elaborar e  subsidiar a construção e a implementação de 
sistema de alerta de risco, elaboração de políticas públicas de redução de crimes 
violentos e a efetivação do Plano Nacional de Segurança Pública e Desenvolvimento 
Social (PNSPDS), além de garantir o apoio técnico e financeiro ao funcionamento dos 
Gabinetes de Gestão Integradas Municipais (GGIM), de modo a aprimorar a qualidade 
de sua atuação.
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Forças Armadas Modernizadas - F.A.M: Criaremos mecanismos para a 
modernização dos armamentos das forças armadas, aeronaves de combate e de 
monitoramento, sistemas de radares e de segurança cibernética, inclusive com o apoio 
governamental para a criação de centros de pesquisas e desenvolvimento de 
tecnologias em áreas de natureza estratégica e de defesa.

Revisa Legal: Conforme dados oficiais, houve aumento de 900% da quantidade de 
presos nas últimas 3 décadas (de 90 mil em 1990 para 815 mil em 2012). Para garantir 
a segurança de todos os brasileiros, promoveremos a reformulação atualizada do 
código penal, passando a configurar crime hediondo aqueles cometidos em 
residências e veículos ocupados. Será proposta a revisão da Lei de Execução 
Penal para tornar mais difícil a progressão de penas para os infratores que cometeram 
crimes violentos e que tenham envolvimento com o crime organizado, e da aplicação da 
legislação de combate à violência doméstica, principalmente para proteger mulheres e 
crianças, visando a diminuição dos índices de feminicídio.
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Orienta Brasil: Assumimos o compromisso de investir energia necessária para a 
aprovação e a regulamentação das leis orgânicas das forças de segurança que 
estão paradas há mais de 50 anos, de forma a respaldar a atividade policial e de 
combate ao crime.

Formação e Capacitação das Forças de Segurança: Aperfeiçoaremos os núcleos de 
formação e capacitação dos integrantes das forças de segurança por intermédio de 
treinamentos multidisciplinares, com o intuito do compartilhamento de técnicas policiais 
e transversalidade de ações entre estados e municípios.
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Reabilitação e Readaptação de Policiais: Assumimos o compromisso de implantar 
uma rede nacional de reabilitação e readaptação, com centro e clínicas destinadas ao 
cuidado de policiais feridos em decorrência do exercício da profissão e de portadores 
de deficiências físicas, garantindo acesso gratuito aos profissionais, exames médicos e 
medicamentos. Promoveremos ainda o tratamento às doenças psicológicas, a fim de 
garantir saúde mental e combater o alto índice de suicídio de policiais.

Segurança Pública Virtual: A segurança pública também será impactada 
positivamente com a virtualização, por meio de inteligência analítica, comunicação 
virtual integrada entre os diversos órgãos e serviços públicos, sistema informatizado 
de cadastro dos cidadãos, ampliação de sistemas de monitoramento e da integração 
dos bancos de dados entre as forças policiais, os estados e municípios, respeitando as 
atribuições de cada instituição e ainda, desenvolvimento de aplicativo para oferecimento 
de denúncias pelo whatsapp.
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Combate à Corrupção e Crime Organizado - 3C-Org.: Vamos ampliar a utilização de 
informações fiscais, como o COAF, além de priorizar o combate à corrupção com a 
recuperação das 10 medidas utilizadas pela Lava Jato, e atuar no fortalecimento e 
expansão dos programas de enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de 
dinheiro. O Brasil contará com a adoção de projetos contra a criminalidade violenta, os 
crimes contra menores, homicídio, feminicídio e tráfico de drogas.

Fronteira Segura: Vamos intensificar a defesa e a fiscalização nas fronteiras com o uso 
de tecnologias e cooperação entre os órgãos de segurança, por meio de 
compartilhamento de dados e agenda permanente para combater crimes 
transfronteiriços e transnacionais.
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Incentiva PPP: Vamos incentivar a implantação do sistema de PPPs (Parcerias 
Público-Privadas) criando meios para que o Estado, instituições de ensino e o setor 
privado possam financiar projetos de desenvolvimento de equipamentos e soluções 
tecnológicas para o combate à criminalidade.

Vítimas de Crimes contra a Dignidade Humana: Fortaleceremos as parcerias com os 
estados e municípios para o resgate de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de 
tráfico e exploração sexual, e o programa nacional de busca a desaparecidos. O 
governo federal promoverá o combate ao trabalho infantil, análogo à escravidão, ao 
tráfico de pessoas e de órgãos, que representam a terceira maior receita para o crime 
organizado mundial.
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SUS Corrige: Vamos instituir e priorizar, por intermédio do SUS, procedimentos de 
correção estética, incluindo cirurgias plásticas para as mulheres vítimas de 
deformações oriundas de violência doméstica.
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Siga a Vida: A violência no trânsito assumiu características de epidemia e se tornou um 
dos principais problemas de saúde pública, concentrando quase 90% das mortes por 
lesões. O Brasil perdeu 479.857 vidas no trânsito entre 2007 e 2018, sendo que o custo 
desses acidentes chegou a  R$1,584 trilhão, com cerca de 60% dos leitos hospitalares 
do SUS preenchidos por acidentados. Diante desse cenário catastrófico é necessária a 
implementação de políticas públicas que visem reduzir a quantidade total de 
acidentes de trânsito e sua gravidade, além de políticas de fiscalização e controle da 
velocidade, habilitação dos condutores e verificação das condições dos veículos, 
diminuindo assim, o número de famílias dizimadas e de pais enterrando seus filhos, 
além do custo que esses acidentes representam no SUS.
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Alfabetização Precoce: Programa que visa estimular o desenvolvimento cognitivo 
da criança no processo que antecipa a alfabetização/letramento. Será um pilar da 
educação infantil, respeitando cada uma de suas etapas, de forma natural, lúdica e 
gradativa.

Crédito Mirim: Criação de programa de aplicação de bonificação conforme as 
pontuações que os alunos da rede pública de ensino alcançarem por suas 
produções acadêmicas e contribuições no ambiente escolar. 
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AlphaByte: Programa de alfabetização tecnológica para preparar a sociedade 
brasileira virtualmente, o que se dará através da criação de centros de treinamentos 
digitais para a formação e a inclusão da população em geral, criação de conteúdo, de 
infoprodutos e jogos, possibilitando ainda o ingresso na Universidade Federal 
Digital. A alfabetização virtual é fundamental para desenvolver a potencialidade do 
país, por isso toda a rede pública de ensino contará com cobertura de internet, 
computadores e tablets oferecidos pelo governo federal. Assumimos também o 
compromisso de oferecer internet de forma gratuita para famílias de baixa renda, 
possibilitando o acesso a quase 30 milhões de brasileiros
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Finvest - Educação Financeira e Investimentos: Programa de ensino efetivo em 
finanças e investimentos desde a educação básica até o nível superior para que o 
cidadão brasileiro consiga administrar de forma eficiente os próprios recursos 
financeiros, evitando endividamentos e proporcionando a manutenção do poder de 
compra e a geração de riquezas no país. Também incluirá cursos de capacitação para 
os adultos que não tiveram esse acesso em seu processo de escolarização.

Formação Integral: Privilegiaremos a preparação do aluno para a vida, em sua 
totalidade, para além da aprovação em vestibulares ou Enem, estabelecendo conexão 
entre a Educação Básica e o Ensino Superior, correlacionando-os ao mercado de 
trabalho, às profissões futuras e atuais. Visando a formação integral do indivíduo, 
incluiremos na grade curricular de ensino as disciplinas de gestão das emoções, 
finanças, investimento, empreendedorismo e lógica.
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V.E.T - Vocação, Educação e Treinamento. A fim de gerar mais oportunidades e dar 
direção aos jovens brasileiros, será criado o (Vocação, Educação e Treinamento) para 
o Ensino Médio, dando ao estudante a opção de continuar sua formação no ensino 
superior através do modelo tradicional, formação em alguma das profissões do futuro, 
ou optar pela empresarização. 

Universidade Federal Digital (UFD): Será implantada uma faculdade conectada com 
as novas áreas do futuro, ampliando o acesso ao ensino superior e garantindo a 
formação nas profissões oriundas da era digital. O ensino se dará de forma virtual, 
possibilitando o acesso dos brasileiros de forma remota e à distância, com cursos das 
profissões digitais do futuro, ou seja, diferentes daqueles já oferecidos pelas 
universidades tradicionais existentes. 
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ForSuper: Firmamos o compromisso de identificar, valorizar, incentivar e investir nos 
talentos da nossa nação. Por meio do programa de formação para superdotados 
nos comprometemos com os gênios brasileiros, bem como com suporte, treinamento e 
incentivo para realizarem pesquisas, descobertas e contribuições notáveis para a 
humanidade, tendo como alvo a conquista dos primeiros estudiosos brasileiros 
laureados com o Prêmio Nobel, além da implantação de uma nova cultura de 
criatividade e livre iniciativa nos ambientes acadêmicos.

G.V.E - Graduação, Virtualização e Empresarização: O Ensino Superior passará a ter 
três caminhos (G.V.E): Graduação nas universidades tradicionais; Virtualização na 
Universidade Federal Digital, com oferta de graduação para as profissões do futuro; e 
Empresarização (academias para futuros empreendedores) através da formação de 
cultura empreendedora em incubadoras de startups. 
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Universidade sem Barreiras: Priorizamos e respeitamos os cidadãos que desejam e 
se esforçam para se graduar em nível superior nas universidades públicas, mas devido 
ao sistema atual, esse esforço não atinge o resultado esperado, afastando milhares de 
brasileiros, especialmente os menos favorecidos, deixando-os à margem da formação 
profissional. Nos comprometemos com a implantação de políticas e programas com 
parcerias público-privadas para resgatar os milhares de jovens que estão sem 
acesso às universidades.

Bolsas de Estudo: Uma das medidas a serem tomadas a fim de estimular o 
desenvolvimento da pesquisa em tecnologia e alavancar a produtividade em nosso país 
será priorizar o incentivo e o acompanhamento da distribuição de bolsas CAPES e 
CNPq destinadas aos cursos de Engenharia, Ciências Naturais, Matemática e TIC 
(tecnologia de informática e comunicação) e aumentar a oferta de programas de 
mestrado e doutorado nessas disciplinas em cooperação com o setor privado.

81.

82.

80



InterBrasil: O governo federal concederá incentivos à troca de conhecimento e 
experiências entre empresas e academia, estimulando os especialistas em negócios a 
participarem de serviços de tecnologia e ensino. A fim de estimular o desenvolvimento 
social e econômico do país, propomos o aumento do financiamento para 
intercâmbio de estudantes brasileiros e estrangeiros.

Valorização dos Professores: O governo federal promoverá a cultura de respeito e 
honra à nobre figura do professor, garantirá sua segurança em sala de aula, investirá 
em sua saúde física e emocional, além de conceder suporte pedagógico e de 
crescente capacitação. Será estabelecido um plano de carreira que dentro do ranking 
de resultado permitirá que o professor alcance o teto do funcionalismo público. O 
resultado de uma educação bem feita gera a diminuição dos delitos e custos com 
punição pelo Estado, culminando em um ciclo virtuoso de saúde social. 
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Saúde Plena: Programa para atuação e investimentos em prevenção de doenças, 
mediante o incentivo da prática de hábitos saudáveis (alimentação nutritiva, 
exercícios físicos com a ajuda de especialistas, e atividades para treinar o cérebro e as 
emoções), melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Intensificaremos também as 
instruções ao brasileiro quanto aos recursos já existentes, focando na qualidade de vida 
e na transformação da realidade brasileira que prioriza o tratamento e ignora a 
prevenção.
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Pró-Saúde: Programa destinado a conferir maior eficiência à rede de saúde pública e 
atendimento respeitoso aos usuários. Implantaremos um sistema informatizado para 
marcação de exames e atendimentos de baixa e média complexidade com a 
telemedicina. Assumimos ainda o compromisso de promover a integração dos sistemas 
de informação entre os estados e municípios para proporcionar o acesso e a navegação 
do usuário na atenção primária, média e de alta complexidade. É fundamental ainda 
aprimorarmos o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES com 
autorização via CPF para atendimento das demandas regionais, atualizadas em tempo 
real.

Polos Tecnológicos de Saúde - PTS: Promoveremos a criação de polos 
tecnológicos de saúde com infraestrutura para o atendimento aos usuários, 
eliminando a necessidade de deslocamentos para os grandes centros, e contribuindo 
para a aceleração do desenvolvimento regional.
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L.A.R (Liberdade para Adquirir Residência): a fim de adequar e corrigir as 
imperfeições dos programas habitacionais em vigência, para combater o déficit 
habitacional em todos os seus componentes e facilitar o acesso da população à 
moradia digna.

OBRAS(IL): Através desse programa iremos promover a finalização das mais de 20 
mil obras públicas federais inacabadas de governos anteriores (escolas, creches, 
hospitais, aeroportos, ferrovias, rodovias, habitações etc), além de oferecer suporte às 
esferas estadual e municipal para acelerar o crescimento econômico da nação.
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TranspTech: O setor de transporte contará com uma infraestrutura beneficiada pela 
virtualização através da gestão documental de forma digital, pela integração de dados e 
comunicação entre estados e municípios, pela implantação de inteligência artificial para 
controle de áreas, tráfegos, procedimentos alfandegários para agilizar a liberação de 
mercadorias nos portos nacionais, pela ampliação e inovação dos sistemas 
metroviário, ferroviário, hidroviário e aéreo com aeroportos regionais em todo o país, 
promovendo a integração regional e transfronteiriça, na busca de menor custo para o 
transporte de passageiros e de cargas no setor de logística.
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PROPOSTAS DE 
DESENVOLVIMENTO 
POR REGIÕES
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● Usinas de dessalinização.

● Implementação de cultura agrícola em locais afetados por condições 

climáticas desfavoráveis.

● Implantação de zona franca com o escopo de industrializar os 100 

produtos mais importados pelo país.

● Aproveitamento das condições climáticas para desenvolver pólos de 

produção de energia limpa (solar e eólica).

● Investimento em infraestrutura turística e qualificação em língua 

estrangeira e segurança cibernética para aumentar a confiabilidade 

brasileira no quesito turístico.

NORDESTE
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● Apoiar os estados e municípios na conclusão de obras inacabadas (mais 

da metade das obras pendentes de finalização no país encontram-se 

nesta região).

● Intensificar programa de segurança nos portos e aeroportos para coibir 

ações criminosas como o tráfico de armas e munições, drogas, pedras 

preciosas, animais silvestres, pessoas e órgãos, dentre outros.

● Integrar a ação das Forças Armadas e da Polícia Federal na costa 

marítima.

NORDESTE
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● Maior incentivo na implementação de projetos econômicos para o aumento da 

extração, beneficiamento e exportação de riquezas naturais. 

● Expandir o acesso à internet e ampliar a oferta do ensino EAD para inclusão digital, 

com foco no desenvolvimento socioeconômico da região.

● Ampliar o sistema educacional através da criação de novas escolas e da 

virtualização.

● Fomentar programas de formação continuada para educadores de toda a região, 

equalizando a prática pedagógica qualificada e especializada.

● Acelerar a expansão do sistema de saneamento básico na região.

● Implantação e recuperação de rodovias para ampliar o acesso da região aos demais 

estados da federação e grandes centros econômicos do país.

NORTE
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● Expansão de matriz energética. 

● Implantar modelos alternativos de captação e distribuição de energia.

● Criar políticas públicas de incentivo à urbanização visando o aumento da 

densidade demográfica na região.

● Ampliar o atendimento médico por meio da telemedicina e abertura de 

novos postos de atendimento à população ribeirinha e regiões de difícil 

acesso.

● Implantar programa de enfrentamento à criminalidade violenta a partir de 

pacto entre estados e municípios, com foco em ações conjuntas de 

ocupação territorial e combate ao tráfico.

● Utilizar estratégias inovadoras para atrair novas empresas para a região.

NORTE
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● Fomentar infraestrutura de transporte, armazenamento e logística.
● Expandir assistência técnica e financeira para o agricultor e pecuarista.
● Fomentar programas de pesquisas e soluções tecnológicas para 

aprimorar toda a cadeia produtiva de grãos. 
● Incentivar e controlar a extração de minérios na região. 
● Promover a industrialização das matérias-primas produzidas.
● Fomentar o ecoturismo regional (histórico e de aventura) por meio de 

parcerias com o setor privado.
● Aumentar a utilização dos recursos naturais para a geração de energia.

CENTRO-OESTE
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● Incentivar a interiorização das indústrias, comércio e serviços.
● Apoiar grandes obras de infraestrutura nas capitais.
● Promover programas nacionais de emancipação das drogas em parceria com a 

sociedade civil.
● Incentivar a criação de ecossistemas de conhecimento, tecnologia e inovação, 

valendo-se das grandes universidades e centros de pesquisa. 
● Fomentar o acesso à moradia digna, adequada e regular para famílias de baixa 

renda, apoiando programas de habitação social.
● Elaboração de políticas de melhoria na estrutura pedagógica e na 

infraestrutura das escolas com vistas à diminuição da repetência e da evasão 
escolar.

● Ampliação da rede de saneamento, coleta de lixo, tratamento de esgoto e 
despoluição de rios. 

● Construção de sistemas eficientes de drenagem da água da chuva e 
desocupação das áreas de risco.

SUDESTE
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● Dar mais autonomia aos estados, a fim de desburocratizar a 
comercialização de produtos e mercadorias produzidos na região.

● Fomentar a implantação de indústrias limpas e promover o 
desenvolvimento sustentável no campo e na cidade.

● Desenvolver ações de proteção das fronteiras para o combate ao tráfico 
de drogas, produtos falsificados e contrabandeados.

● Investir na reestruturação e na pavimentação das vias utilizadas por todos 
os tipos de transporte.

● Estabelecer programa permanente de compartilhamento de informações 
estratégicas para as forças de segurança a fim de elaborar ações 
conjuntas de combate à criminalidade.  

SUL
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Os órgãos e entidades da administração federal terão sua orientação, coordenação e 
supervisão exercidas pelos Ministros de Estado escolhidos e nomeados pelo 
Presidente da República. Os Ministérios serão divididos em 7 superintendências que 
abarcarão as respectivas áreas ministeriais, conforme a seguir: Riqueza (Família, 
Economia, Mineração e Meio Ambiente); Desenvolvimento (Infraestrutura, 
Tecnologia, Energia, Logística e Abastecimento); Gente (Educação, Saúde, Esporte 
e Cultura); Empresarização (Empreendedorismo, Rural, Indústria e Comércio e 
Turismo); Proteção (Trabalho e Previdência, Justiça e Segurança, Inovação, Defesa, 
Religiões); Institucional (Habitação e Urbanização, Municipalista, Comunicações e 
Internacional); Estratégico (Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da 
União, Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional e Secretaria de Governo).
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Pablo Marçal, 35 anos, casado com Ana Carolina Marçal, pai de 4 
filhos, Lorenzo, Benjamin,Miguel e Isabela, escritor de 24 livros, 
sendo 5 best-sellers, e professor de mais de 400 mil alunos em 
inúmeros projetos e programas de treinamento presencial e 
on-line.

Marçal nasceu na periferia de Goiânia-GO, passou a maior parte 
da sua vida acadêmica em escolas públicas, tendo se graduado 
em Direito pela Universidade Paulista, cursou MBA em gestão 
empresarial na UniAnhanguera. Iniciou sua carreira profissional 
como atendente de call center em uma das maiores empresas de 
telecomunicações do Brasil, onde desenvolveu
forte liderança, tornando-se o executivo mais jovem do país pelas 
suas práticas inovadoras de desenvolvimento pessoal e de equipe, 
com 1.100 colaboradores sob sua liderança.

Fez transição de carreira, sendo atualmente um dos maiores 
empreendedores da AméricaLatina, investidor em diversos ramos 
de negócio, Pablo Marçal, transformou a realidade de milhares de 
pessoas que saíram de uma posição e alcançaram crescimento 
pessoal e financeiro, modificando a vida de suas famílias e 
contribuindo com o avanço da economia brasileira.


