


O PSDB é um partido de 
realizações. Muitas. 
Realizações que mudaram 
a cara do Brasil, que 
continuam fazendo a vida 
das pessoas melhorar e que 
farão com que o futuro dos 
brasileiros seja melhor que brasileiros seja melhor que 
o presente.

Nascemos da vontade de 
construir um Brasil melhor.

Somos feitos da liderança, 
da garra e do empenho de 
quem, dia após dia, nos 
governos, nos legislativos 
ou nas suas atividades 
privadas dedica-se a 
promover desenvolvimento, 
justiça social e igualdade justiça social e igualdade 
de oportunidades. Esse 
sentimento sempre norteou 
o rumo e as iniciativas do 
PSDB.



Plano Real Comandado pelo 
então ministro Fernando 
Henrique Cardoso, entrou em 
vigor em 1994, acabando com 
anos de uma hiperinflação 
que penalizava, sobretudo, os 
mais pobres. Controlada sem 
truques, a inflação despencou truques, a inflação despencou 
de 47% em julho daquele ano 
para uma média mensal de 
0,8% até o fim do governo FHC.

O fim da carestia recuperou o poder aquisitivo dos 
trabalhadores e representou a mais ampla distribuição 
de riqueza que o país já vira. O real devolveu aos 
brasileiros a confiança no país e a capacidade de 
planejar o futuro.
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O ITV tem a responsabilidade, sempre, de O ITV tem a responsabilidade, sempre, de 
relembrar esse legado de realizações e de 
construir novas alternativas para o Brasil que 
queremos. Recorde, promova e propague 
algumas dessas realizações; orgulhe-se de 
ser PSDB:



Na gestão do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o governo federal criou 
a rede de proteção social, para amparar 
os brasileiros mais pobres.

Mais tarde, em 2003, esses programas Mais tarde, em 2003, esses programas 
sociais, como Bolsa Escola, Bolsa 
Alimentação, Auxílio-Gás e Peti (voltado 
à erradicação do trabalho infantil), seriam 
unificados e rebatizados de Bolsa Família.

Em 1996, foi implantado o Em 1996, foi implantado o BPC (Benefício 
da Prestação Continuada), que garante 
um salário mínimo para idosos e pessoas 
com deficiência, e o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil.



O governo tucano também colocou todas 
as crianças do ensino fundamental nas 
escolas, criou o Fundef (sucedido pelo 
Fundeb) e disseminou as melhores 
práticas assistenciais por meio do 
Comunidade Solidária.

Em 1999, os Em 1999, os medicamentos genéricos 
chegaram ao mercado, ampliando 
acesso a tratamentos e reduzindo gastos 
das famílias com saúde. Desde então, eles 
já proporcionaram economia de mais de 
R$ 150 bilhões em gastos com 
medicamentos.



Na gestão tucana, o Brasil tornou-se, 
ainda, referência internacional com sua 
política de prevenção a Aids, incluindo a 
distribuição gratuita de medicamentos a 
portadores do vírus HIV. Adotado a partir 
de 1994, o Programa Saúde da Família 
também ganhou impulso na gestão do 
PSDB, promovendo atenção primária e PSDB, promovendo atenção primária e 
prevenindo doenças.

O governo do PSDB promoveu ampla 
modernização da nossa economia, 
ampliando acesso a bens de consumo e 
serviços (como telefone e internet), 
desonerando o Estado e incentivando o 
investimento privado, com a geração de 
empregos e oportunidades.



A participação do Estado na economia foi 
redesenhada. Estatais que eram 
verdadeiros sorvedouros de dinheiro 
público foram alienadas, gerando mais 
emprego, renda e tributos para promover 
benefícios para toda a população. Foram 
criadas as agências reguladoras, com 
objetivo de resguardar os direitos do objetivo de resguardar os direitos do 
consumidor na relação com as empresas 
concessionárias e a qualidade dos 
serviços prestados.

Em 2000, entrou em vigor a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que permite 
maior controle dos gastos públicos, 
melhor aplicação do dinheiro pago pelos 
contribuintes, mais transparência e 
melhor prestação de contas dos 
governantes à sociedade.



Fora do governo federal, o PSDB 
empreendeu oposição vigorosa e 
promoveu fiscalização diligente de todos 
os atos de governo, sempre tendo em 
vista o interesse maior dos brasileiros. Em 
2016, lideramos o processo de 
impeachment de Dilma Rousseff.



Não temos nos furtado a, mesmo não sendo 
governo, continuar impulsionando melhorias para o 
país. O PSDB esteve à frente de todas as principais 
reformas estruturais empreendidas nos últimos 
cinco anos no Brasil: trabalhista, previdenciária e 
agora também a tributária. Esteve à frente, ainda, 
da mudança do marco legal do saneamento, 
destinada a levar água e coletar esgoto de milhões destinada a levar água e coletar esgoto de milhões 
de brasileiros hoje desassistidos.



O PSDB nasceu do processo de 
redemocratização, da Constituinte e da 
volta do exercício da cidadania pelos 
brasileiros. O PSDB tem compromisso com 
valores e princípios. Somos um partido de 
convicções e de realizações.

Mas Mas nosso maior compromisso é com a 
democracia. Valorizamos e prezamos as 
instituições, o Estado democrático de 
direito, as liberdades, a tolerância, a 
diversidade de pensamentos, de opiniões 
e de escolhas.



Estamos,
sempre,
a favor
do Brasil.




