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TODO MUNDO FAZENDO POLITICA PRA TODO MUNDO
Apoiar projetos de desenvolvimento regional, ambientalmente responsáveis e que gerem emprego e renda. 

Nosso compromisso é o empenho pelo progresso urbano e rural, garantindo a permanência do jovem urbano na 
cidade e do jovem rural no campo, se ele assim o quiser, trabalhando constantemente para que cada cidadão 
tenha acesso ao trabalho, à habitação, ao transporte coletivo, à saúde, à educação gratuita e de qualidade, a 
segurança, ao saneamento, a infra-estrutura com água e energia elétrica para todos, mas, acima de tudo nossa 
luta é pela justiça, simbolo do respeito ao cidadão, o que resultará na prosperidade integral das comunidades 
gaúchas.

Alex Silva em reunião com a militância

CANDIDATO TEM QUE TER:

Coerência,
Responsabilidade,

Capacidade de ouvir,
Coragem para dizer,

e Competência para realizar.

ALEX SILVA TEM TUDO ISSO.

Conheça algumas de nossas lutas:

1- Gestão Pública: Redução drástica do número de cargos de confiança (CC) e conseqüente valorização do 
funcionalismo público, diminuindo assim os gastos com a folha e potencializando o investimento na população.

2- Saúde: Criação do SIGAM (Sistema Integrado de Gestão do Acesso de Medicamentos) Mecanismo em rede 
que no ato da prescrição médica verifica onde há medicação e a reserva por 48h ao mesmo, reduzindo a 
peregrinação pelas farmácias populares.

3- Transporte Público: (Cartão Militar) Cabos e Soldados da Brigada Militar terão cartão TRI de Isenção 
retirando a necessidade do mesmo estar fardado, no trajeto casa-trabalho e vice-versa, tornando-os alvos fácil 
dos criminosos, uma luta da classe. (Tarifa-Desemprego) Isenção na tarifa de ônibus por até três meses a contar 
da data de demissão involuntária. 

4- Capacitação, Trabalho e Geração de Renda: Conjunto de ações do governo estadual em parceria com os 
municípios e o governo federal para aumentar a empregabilidade dos jovens, por meio da capacitação da mão-
de-obra, cadastro de empregos e desempregados, incentivos às empresas que contratarem jovens. Tratando com 
seriedade a questão do Jovem Empreendedor, para promover o surgimento de novos negócios, através de 
incentivos fiscais, crédito facilitado e incubadoras empresariais. 


