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DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Cidadão catarinense, acredite, nada do que está acontecendo 
agora é por acaso.

A falta de continuidade de um programa de governo para o outro 
que lhe sucede leva ao desperdício do dinheiro público, com o 
abandono das obras iniciadas, deixando um passivo irrecuperável 
para a sociedade que amarga com muitos tributos.  
AlémAlém da não continuidade de ações, a falta de transparência e 
autocontrole, dão margem a uma gama de desvios do dinheiro 
público, que é o que conhecemos como “corrupção”.

O Estado é aparelhado para saquear o dinheiro público e acomodar 
os mais chegados dos grandes conglomerados de partidos, que se 
unem para ganhar todas as eleições, numa ação cíclica e 
coordenada, a fim de garantir a manutenção do poder.
NesseNesse diapasão, os fins para os quais o Estado foi criado não são 
atingidos, pois deixam de ser prioridade, preteridos pelo 
patrimonialismo e pela ação criminosa.

Este plano apresenta as principais diretrizes para uma ação 
programática de governo. Ele apresenta o resultado das análises 
feitas pela nossa equipe a fim de identificar quais os pontos mais 
sensíveis e que merecem atenção especial. 

DDaqui nascem as políticas públicas que garantirão um Estado mais 
competitivo, justo, transparente e eficaz para nossos filhos e netos. 

Nossa meta: Instituir um programa de integridade a fim de instalar 

dispositivos anticorrupção nas estruturas de governo e exigir postura 

semelhante dos que, de fora do Governo, se relacionem com o poder 

público catarinense.  

Um momento de crise está instalado. Crise econômica, crise 

institucional, crise de responsabilidades e crise na esperança de um 

futuro melhor para as próximas gerações. 

CContudo, o povo brasileiro é resiliente, forte e corajoso, e nosso povo 

já começa a se posicionar politicamente em busca de mudanças.

Santa Catarina também tem seu papel e seu valor, e nosso povo não 

vai se curvar a esse mecanismo.

AA necessidade da uma mudança de verdade é urgente, e se 

quisermos não ter vergonha do Brasil que vamos deixar para as 

próximas eleições, temos que aproveitar o momento que é este. 

Colocamos nossa energia, nossa experiência, nossa força de trabalho 

e nossa fé à disposição para as mudanças que precisam ser feitas.

BRASIL ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE TODOS!
SANTA CATARINA ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE TODOS!



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Indústria, Serviços, 
Ciência e Tecnologia
- Promover parcerias com instituições de ensino para o fomento do 

empreendedorismo.

- Criar incentivos fiscais visando prestigiar produtos e serviços, aumentando o 

poder de competitividade do mercado catarinense.

-- Atrair e viabilizar investimentos para Santa Catarina.

- Fomentar a inovação dos segmentos da indústria catarinense.

Agricultura e Pesca
- Promover a capacitação no meio rural, visando a formação de jovens 

empreendedores para a sucessão na agricultura catarinense.

- Estimular a produção agropecuária e pesqueira com identificação geográfica, 

através de incentivos fiscais.

-- Incentivar a diversificação produtiva e a qualificação no turismo rural, 

estimulando as potencialidades regionais.

- Incentivar a pesca artesanal em Santa Catarina.

- Incentivar o produtor artesanal e orgânico.



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Turismo, Cultura e Esporte
- Desenvolver iniciativas que ampliem a participação de grupos vulneráveis em 

atividades de turismo, cultura e esporte. 

- Incentivar e fortalecer a cultura catarinense, esporte e turismo em todas as 

regiões do estado.

- Fomentar o esporte como meio de prevenção, socialização e integração.

-- Revitalizar espaços públicos de cultura, esporte e turismo.

- Preservar o patrimônio histórico e cultural.



DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Educação
- Reconhecer e valorizar o professor.
- Implementar a educação integral e incentivar o ensino técnico.
- Favorecer o desenvolvimento integral de pessoas com deficiência ou altas habilidades.
- Investir na melhoria da infraestrutura física e tecnológica das escolas.
- Garantir a boa convivência social nas escolas para a redução da violência.

SSaúde
- Aprimorar todas as modalidades dos centros de atenção psicossocial - CAPS.
- Investir em saúde integral com foco em prevenção, diminuindo a morbidade, 
sofrimentos, tempo de espera e gastos com saúde pública.
- Garantir a funcionalidade na saúde pública das pequenas localidades.
- Viabilizar o pleno atendimento, funcionamento e resolubilidade nos hospitais de 
referência.
-- Promover a valorização dos profissionais da saúde.
- Fomentar a fixação de médicos e demais profissões nos municípios.



DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Segurança, Cidadania e Defesa Civil
- Aliar novos recursos tecnológicos potencializando a atividade de inteligência.
- Valorizar os agentes públicos de segurança e recompor efetivos.
- Reestruturar o sistema prisional, fomentando parcerias público-privadas para a 
profissionalização do apenado, consolidando a custódia e a reinserção social. 
- Integrar as forças policiais.
-- Criar novos programas e fortalecer os programas de segurança voltados a participação das 
comunidades na prevenção à violência urbana e rural.
- Promover ações para reduzir o risco de desastres e minimizar os seus efeitos.

Assistência Social
- Promover a parceria com todos os setores da sociedade.
- Promover a integração e o aprimoramento de políticas de assistência social. 
- Investir em capacitação, monitoramento e orientação.



INFRAESTRUTURA
MOBILIDADE
E MEIO AMBIENTE
- Fomentar matrizes de transporte intermodais equilibradas.

- Fomentar a recuperação, manutenção e ampliação da malha rodoviária.

- Fomentar fontes alternativas de geração de energia elétrica, bem como promover 

melhoria da distribuição.

- Elaborar plano estadual de mobilidade urbana.

- Fomentar políticas para a redução de geração de resíduos. 

-- Monitorar a qualidade do ar para promoção de políticas ambientais.

- Fomentar a criação e revitalização de espaços públicos esportivos, culturais e de lazer.

- Fomentar o saneamento básico e abastecimento de água.




