
COLIGAÇÃO “O POVO FELIZ DE NOVO ” 

 

PLANO DE GOVERNO 

 

*A PRIORIDADE DO NOSSO GOVERNO SERÁ O DESENVOLVIMEN TO 

SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS, QUE PROMOVA A INCLUSÃO SOC IAL E 

RESGATE O RESPEITO E A CONVIVÊNCIA HARMÔNICA E PACÍ FICA 

ENTRE A POPULAÇÃO. 

1) Propostas para Desenvolvimento 

1.1 Em primeiro lugar é preciso defender o Polo Industrial de Manaus, 

diante da grave ameaça que paira sobre esse modelo, imprescindível 

para o desenvolvimento do estado. 

1.2 Levar o desenvolvimento para o interior do Estado através da 

agroindústria. 

1.3 Transformar o Amazonas no maior produtor de proteína animal 

através da piscicultura. 

1.4  Aproveitamento sustentável do nosso potencial madeireiro. 

1.5  Aumentar a produção de frutas regionais e sua industrialização para 

exportação. 

1.6 Explorar de forma inteligente a nossa biodiversidade através das 

indústrias de fitofármacos e cosméticos.   

1.7 Indústria Energética e Mineral 

1.8  Criação do polo gás químico no Estado Amazonas. 

1.9  Alterar a matriz energética criando usinas fotovoltaicas, minimizando 

a dependência de fontes não renováveis. 

         1.10 Indústria de beneficiamento de minérios. 

 

*COM ESSAS MEDIDAS VAMOS AGREGAR VALOR E 
VERTICALIZAR A PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA REGIONAL, 
DESENVOLVENDO E GERANDO EMPREGOS EM TODOS OS 
MUNICÍPIOS DO AMAZONAS. 

 
 



     2) Indústria do Turismo  

          2.1 Atualizar o Mapa de Turismo do Amazonas. 

          2.2 Estruturar os municípios do Estado para receber o turismo ecológico, 

comunitário, esportivo e de negócios. 

          2.3 Criar cursos de qualificação de mão de obra nas diversas áreas do 

turismo. 

         2.4 Estimular a produção sustentável de artesanatos e produtos 

regionais. 

 

*O AMAZONAS É NATURALMENTE VOCACIONADO AO TURISMO, 

O QUE FALTA É DECISÃO POLITICA. 

 
     3) Moradia 
          3.1 Regularização Fundiária. 

          3.2 Construção de 100.000 casas populares. 

 
*A MORADIA DECENTE EM BAIRROS E ÁREAS RURAIS 

SANEADAS, COM REDES EFICAZES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E 

SEGURANÇA SÃO DIREITOS FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO A 

SEREM ASSEGURADOS PELO ESTADO. 

 
       4) Segurança:  Desenvolver um Plano de Segurança Pública que 

priorize     as ações preventivas, mas que enfrente o crescimento da violência 

no Estado. 

4.1 Reestruturação e ampliação das Policias Civil e Militar, realizando 

concurso público, aquisição de viaturas, equipamentos de proteção 

individual e coletivos, e de investigação. O foco será a prevenção de 

conflitos e a convivência harmônica com a comunidade. 

        4.2 Valorização dos profissionais (Policiais e Técnicos) e a humanização 

da formação técnica dos mesmos.  

4.3   Aproximação dos policias com a comunidade, envolvendo as 

organizações da sociedade civil em ações e soluções de problemas de 

segurança. 



4.4 Desenvolver campanhas de prevenção que valorize a cultura da paz, 

promovendo a harmonia entre os comunitários. 

4.5 Firmar parceria com empresas de Vigilância Patrimonial. 

4.6  Combate ao Feminicídio. 

 
*A VIOLENCIA É CONSEQUENCIA DE UMA SOCIEDADE INJUST A. 

PORTANTO NÃO SE ELIMINA A VIOLÊNCIA COM ARMAS, MAS SIM 

COM LIVROS, AMOR, RESPEITO E OPORTUNIDADES. 

 
5) Saúde 

5.1 Implantação de centros de telemedicina para garantir agilidade nos 

laudos e diagnósticos 

5.2 Humanização dos serviços, através de reformas e ampliação da rede 

e melhorando o acolhimento dos usuários pela equipe de saúde. 

5.3 Realização de concurso público e parceria com entidades 

filantrópicas sem fins lucrativos. 

5.4 Fortalecer a rede de produção de fitoterápicos e a sua inclusão na 

assistência farmacêutica do SUS. 

5.5 Baratear o custo da assistência farmacêutica, incentivando a 

produção de medicamentos pelas universidades públicas UFAM e 

UEA. 

 

*O ESTADO DO AMAZONAS MANTÉM UM DOS PIORES 

INDICADORES DE SAÚDE DO PAÍS, PARA REVERTER ESSA 

SITUAÇÃO É PRECISO FORTALECER O SUS. 

 
6) Educação 
6.1 Valorizar os trabalhadores da educação, considerando ingresso por 

concurso público, política de carreira que garanta remuneração 

adequada a todos/as e efetivas condições de trabalho e saúde, 

formação inicial e continuada, adequada à área de atuação, nos 

termos da legislação vigente, bem como tratamento adequado a 

profissionais da educação com contratos temporários nas diferentes 

redes públicas quando necessário. 

6.2  Ouvir a comunidade no processo de escolhas dos gestores. 



6.3  Ampliar as vagas para a educação de jovens e adultos com a 

finalidade de reduzir drasticamente o índice de analfabetismo, com 

métodos democráticos e participação real da comunidade. 

6.4 Garantir vagas na rede que atenda as demandas mandas das áreas. 

6.5  Criar sistema pedagógico priorizando as necessidades de formação 

geral e especifica do jovem, integrando o ensino técnico ao ensino 

médio dando ênfase a nossa região pelo respeito à diversidade e 

pela construção democrática da proposta curricular das escolas.  

6.6  Dar atenção à educação especial, valorizar a educação indígena, 

quilombolas e do campo. 

 
*EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA INTEGRADA AO ENSINO 
MÉDIO. UM ENSINO MÉDIO QUE VERDADEIRAMENTE ATENDA E  
PROMOVA O PROTAGONISMO ADOLESCENTE. 

 
6.7  Defesa da promoção da igualdade de gênero, raça e etnia, do 

respeito à orientação sexual de cada pessoa cidadã, em 

contraposição a qualquer tipo de preconceito e discriminação.  

6.8  Regionalizar a merenda escolar, com participação ativa dos 

Conselhos, dos profissionais de nutrição, produtores rurais e 

empresas locais. 

6.9  Promover maior transparência nos recursos destinados à educação, 

fortalecer a UEA para estimular o desenvolvimento científico e 

tecnológico do nosso Estado. 

 
*O FUNDAMENTO DE QUALQUER SOCIEDADE PASSA PELA 

EDUCAÇÃO DOS SEUS CIDADÕES. 

A EDUCAÇÃO NECESSITA SER VISTA COMO UM VALOR SOCIAL  E 

NÃO COMO MERCADORIA, OU SIMPLESMENTE COMO REPASSE 

AUTOMÁTICO DE CONHECIMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS. 

PRECISAMOS MODIFICAR E MODERNIZAR A ESCOLA, QUE 

DEVERÁ INTERAGIR COM AS FAMILIAS E A COMUNIDADE . 

 
7)  Cultura 



7.1 Desenvolver uma política pública de cultura que contemple as 

diversas linguagens da expressão humana, produtora de bens 

simbólicos. 

7.2 Trabalhar a cultura como fator de promoção da autoestima e de 

valorização da cultura da paz e das relações sociais harmônicas. 

7.3 Levar a cultura para perto do cidadão ajudando no processo de 

inclusã0 social. 

7.4 Trabalhar a cultura dentro da política de desenvolvimento do estado. 

 
*UM POVO SEM IDENTIDADE É UM POVO SEM MEMÓRIA, 

POTANTO VALORIZAR A NOSSA IDENTIDADE É FORTALECER 

O AMAZONAS.  

 

8)  Assistência Social 

8.1  Superar a fome, a miséria e promover a inclusão social. 

8.2  Fortalecer o SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUS 

numa pactuação dos municípios.  

 

*O OBJETIVO DO NOSSO GOVERNO É EDUCAR, 

QUALIFICAR E INCLUIR PARA GARANTIR O 

DESENVOLVIMENTO DO AMAZONAS, VALORIZANDO O 

CIDADÃO. 
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