MANIFESTO DO PARTIDO INOVA BRASIL

INOVA
BRASIL
Partido do Pequeno e Micro
Empresário Brasileiro

Os membros fundadores do Partido do Pequeno e Micro Empresário
Brasileiro – INOVA BRASIL, orientados pelos princípios da democracia,
da justiça social, da economia de mercado e,
Considerando a elevada carga tributária e os entraves burocráticos que
anulam os esforços dos setores produtivos na busca por mais eficiência
e produtividade;
Considerando o elevado grau de corrupção que se institucionalizou nos
órgãos públicos, na classe política e na sociedade brasileira;
Considerando as altas taxas de juros, o retorno da inflação, o aumento
da dívida pública e a forte recessão econômica;
Considerando a falta de programas de longo prazo visando melhorias
consistentes nos serviços de saúde, educação, segurança pública e
infraestrutura;
Considerando o crescente desequilíbrio fiscal e a elevação dos gastos
públicos, impulsionados pela adoção de políticas públicas erráticas,
clientelistas e estatizantes.
Tendo como eixo as questões elencadas acima, adotam o seguinte
Programa Partidário:

PROGRAMA DO PARTIDO INOVA BRASIL
1. Defender o pluralismo de ideias e a liberdade de expressão, como
expoentes maiores da democracia;
2. Defender os instrumentos protetivos à dignidade da mulher, dos
idosos, portadores de necessidades especiais e das minorias vulneráveis
aos abusos contra a dignidade humana;
3. Incentivar a participação das mulheres na política partidária, e outros
indivíduos encorajados na erradicação do clientelismo, do
patrimonialismo e do paternalismo político;
4. Lutar pela implantação de um sistema de saúde pública eficiente, e
pela adoção de um padrão mínimo de qualidade do ensino público;
5. Lutar pela paz mundial, pelo controle de armas químicas e nucleares,
contra o terrorismo, o totalitarismo e as ditaduras;
6. Defender o fortalecimento dos órgãos de controle e fiscalização
ambiental, visando à proteção dos recursos naturais, como fator
preponderante para o desenvolvimento do país;
7. Defender a unificação e gradual redução na carga tributária,
objetivando elevar o nível de consumo e poupança da população e a
competitividade das empresas brasileiras;
8. Incentivar o empreendedorismo, a inovação tecnológica e científica,
instrumentos fundamentais para o progresso do país;
9. Incentivar a criação de fundos de investimento para o financiamento
de agentes produtivos, especialmente as pequenas e microempresas;
10. Lutar para fazer do Brasil uma nação civilizada e próspera, onde as
instituições funcionem a contento, e os governos atendam as demandas
mais urgentes da população.

