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Heronildes Bezerra da Silva, também conhecido como Heró, 
brasileiro.  
nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 03 de abril de 1976, e atualmente 
exerce, na área cristã, diversas atividades ligadas à sua formação teológica e, nos últimos 
11(onze) anos ocupa a presidência e também o episcopado no Palácio de Deus IPDE. 
 
A este cargo vem acumulado também o de presidente da Confederação de Ministros 
Integrados e Igrejas de Deus Evangélicas (COMIDE) e, vem-se dedicando à obra do 
Senhor Jesus Cristo.  

Em 1989 a 2004, quando então membro da IBRF (Igreja Batista Regular da Fé), foi líder 
de Ministérios de Missões e Evangelismo; Células Vivas, Exortação, Jovens e 
adolescentes. Ocupou ainda, entre outros cargos a presidência da UNABRE (Igreja 
Batista). 

Paralelamente a isso, desenvolveu as seguintes atividades: 
 

• Diretor do Avanço Missionário de Expansão – AME. 

• Diretor da Junta Missionária Palaciana – JMP. 

• Coordenador Geral da Cruzada Evangelística Levanta Brasil. 

• Coordenador Geral do Projeto Levanta Felipe Camarão. 

• Diretor do Fundo Missionário Evangelístico – FME. 
 
Estive me preparando durante todos esses anos de forma discreta e, tenho o desejo 
sincero no coração de realizar o que mais gosto: trabalhar pelo bem-estar das pessoas 
do meu estado. Hoje, sinto-me pronto para atuar na política com honestidade, 
seriedade e integridade, atributos que forjaram o meu caráter por toda a vida. 
 
Rio Grande do Norte precisa de uma política para atender as necessidades da população 
e um bom trabalho é realizado com valores éticos e morais, para trabalhar pelo povo e 
não pelos interesses pessoais. Eu quero contribuir para o crescimento e 
desenvolvimento do nosso estado, representando a população no governo do estado e 
supervisionando de perto as ações para concretizar o plano proposto. Portanto, venho 
trazer ao cidadão potiguar a minha proposta para governador, a fim de poder contribuir 
com a minha experiência e total comprometimento, pelo bem comum do Rio Grande do 
Norte. 
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PROPOSTAS 

 

EDUCAÇÃO 

 
✓ Precisa estar ao alcance das crianças, dos jovens e adultos, com planejamento e 

valorização. Existem oportunidades pouco exploradas que podem unir escolas, 
empresas e o setor público. Desenvolver atividades voluntárias na comunidade 
é algo que essas entidades podem fazer, através de projetos que envolvam os 
seus colaboradores e estudantes. É preciso também fiscalizar de perto a 
distribuição dos recursos destinados aos programas na área da educação e, 
incentivar os pais de alunos a exercerem maior influência na formação dos 
filhos, participando das diretrizes traçadas em conselhos escolares.  

✓ Lutar pela Educação de qualidade para todos é lutar pela verdadeira conquista 
da cidadania de nossa população.  

✓ Defesa de melhores condições de trabalho para os profissionais da educação, 
promover capacitação, oferecendo-lhe cursos de qualificação e reciclagem 
gratuitamente, além da implementação de um plano de carreira, cargos e salário 
digno. 

✓ Expandir a rede de creches municipais e estabelecer horários integrais de 
funcionamento, estimulando a criação nas empresas locais. 

✓ Expansão do Pro-jovem, Bolsa escolar e transporte escolar para todos os alunos 
da rede pública. 

✓ Fiscalizar a aplicação mínima de 25% da receita resultante dos impostos na área 
de educação. 

✓ Fiscalizar para que o estudante seja matriculado na escola mais próxima da sua 
residência. 

✓ Acompanhar, nas escolas, a distribuição e a qualidade da merenda escolar. 
✓ Criação de Brinquedotecas nos Bairros, para serem utilizadas principalmente 

nos períodos de férias escolares. 
✓ Viabilizar junto a criação de Cursos Profissionalizantes para Jovens carentes da 

Rede Pública de Ensino, com ênfase nas áreas de maior absorção nas Empresas 
do Rio Grande do Norte. 

✓ Desenvolver projetos para reforços escolar, com crianças e adolescentes, que 
possuem dificuldade de aprendizado. 

✓ Lutar contra o bullying por ser uma prática de descriminação extremamente 
nociva; 

✓ Congregar todos os estudantes do Brasil. 
✓ Defender o ingresso direto do estudante na universidade, após a conclusão do 

ensino médio, inclusive, com a luta para implantação de uma universidade 
pública na capital e demais cidades onde exista uma carência de uma instituição 
educacional pública. 

✓ Defender meia-passagem interestadual para estudantes. 
✓ Lutar por um transporte público gratuito e de qualidade, sem catracas e sem 

tarifas. 
✓ Desenvolver campanhas para orientação profissional do estudante, a partir do 

ensino fundamental, quanto a escolha da futura profissão. 
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✓ Lutar para inserção do estudante no mercado de trabalho através de estágios e 
bolsas de trabalho. 

✓ Promover campanhas de mobilização nacional, visando erradicar o 
analfabetismo da população jovem e adulta, e esclarecimento de doenças 
sexualmente transmissíveis e contra o uso de drogas. 

✓ Lutar contra qualquer forma de exploração infanto-juvenil. 
✓ Privilegiar atividades sócio educativas em meio aberto para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, com destaque para as ações 
voltadas a permanência e ao sucesso na escola. 

✓ Desenvolver cursos de artesanato e profissionalizante que estimulem ao aluno 
a produzir o seu próprio sustento e qualificá-lo para o mercado de trabalho. 

✓ Criação de programa juntos as empresas para os jovens que buscam o primeiro 
emprego. 

✓ Defender a gratuidade da carteira de identificação estudantil para estudantes. 
✓ Defender os interesses dos estudantes quando do descumprimento de direitos 

assegurados, inclusive, lutar para manter os direitos adquiridos.  
✓ Defesa da educação o ponto de partida, objetivo maior de esforço para alcançar 

o desenvolvimento e bem-estar social do nosso povo, entendendo que a 
educação é o fator essencial para alcançar cidadania e um nível de vida com 
qualidade. 
 

 

SAÚDE 

 
✓ Nós podemos fazer muito pela saúde. Em primeiro lugar nós temos que criar 

postos de saúde nos bairros da nossa cidade. As pessoas precisam se deslocar de 
uma ponta a outra do município para vir até o posto às 3 horas da manhã. O 
atendimento tem que ser na base. Tem que ser lá no bairro. Nas áreas menos 
favorecidas deverá ser da mesma forma. Porque não ter um posto no seu bairro? 
Isso me preocupa, vamos buscar uma saúde preventiva. Fazer um trabalho para 
que as pessoas não precisem se deslocar toda vez que necessitarem de 
atendimento na saúde. 

✓ Vamos cobrar dos municípios um plantão médico 24 horas. Tanto no hospital 
quanto no posto de saúde. Vamos buscar recursos a nível de governo federal. 
Precisamos trabalhar para termos um hospital que funcione de verdade. 
Propiciar a capacitação de profissionais nas áreas de geriatria, gerontologia. 
Capacitar os servidores para o atendimento humanizado. Vamos lutar junto a 
prefeitura para contratar mais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e outros 
profissionais da área. Iremos fazer investimentos pesados para dar qualidade no 
atendimento à nossa população. Temos que fazer mais pela saúde do estado. 
Não vou criticar a atual administração, eles fizeram a parte deles, mas eu 
acredito que podemos fazer mais, alias vamos fazer mais. Precisamos dar 
atenção a todos os bairros, atender melhor as crianças. As pessoas estão nos 
pedindo algo mais. Algo além do que já foi feito. E isso é o que estou disposto a 
fazer. Fazer mais.  

✓  Implantar o Serviço Móvel de Saúde e de Odontologia (Ônibus da Saúde). 
✓ Fortalecer o SUS e impedir as privatizações na saúde. 
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✓ Assumir o Pacto pela redução da Mortalidade Materna, assegurando nos postos 
de saúde o pré-natal. 

✓ Assegurar o acesso regular a exames clínicos preventivos. 
✓ Garantir e aprimorar a qualidade de Programas de atenção integral à saúde da 

criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das 
pessoas com deficiência, combate às DST/ AIDS. 

✓ Propor a criação de um moderno Pronto Atendimento (Pronto Socorro), com 
Médicos, Enfermeiros, e demais funcionários capacitados, preparados e bem 
remunerados, com ambiente de trabalho digno, salubre e condizente com nossa 
realidade, a fim de proporcionar ao munícipio um atendimento adequado e de 
acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde. Com fiscalização da 
presença e cumprimento do turno de trabalho por parte dos médicos e demais 
funcionários. 

✓ Propostas para aperfeiçoar os atendimentos nos Postos de Saúde, CAPS, na 
distribuição de medicamentos, com melhorias nos transportes, ambulâncias e a 
urgente implantação do SAMU, pois as viaturas estão paradas há muito tempo. 
Além de criação de mais Unidades de Saúde e implantação do Programa Médico 
da Família. 

✓ Visitar periodicamente os postos de saúde e Pronto Socorro Municipal para 
acompanhar de perto como está o atendimento ao cidadão. 

✓ Apoio irrestrito aos Conselhos Municipais, todos, com ênfase ao Conselho 
Municipal de Segurança, da Criança e Adolescente, Sobre Drogas, Saúde, 
Assistência Social e Educação. 

✓ Atuar junto ao Conselho Municipal sobre Drogas, a fim de solicitar ao Executivo 
a instalação do Centro de Atenção Psicossocial – Com a criação de uma “Clínica” 
com equipe Multidisciplinar (Médicos, Psicólogos, Terapeutas, Assistente Social, 
etc..) para enfrentarmos a Dependência de Substâncias (em especial o CRACK), 
que infelizmente assola nossa cidade, destruindo o futuro dos nossos jovens e 
desestruturando famílias. Seu objetivo é oferecer atendimento à população, 
realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 
acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários.  Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre 
todos os dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a 
Reforma Psiquiátrica Brasileira. Com a criação desses centros, possibilita-se a 
organização de uma rede substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Os CAPS 
são serviços de saúde municipais, abertos, comunitários que oferecem 
atendimento diário. 

✓ Construir um hospital de urgência/emergência na localidade de Novo Santo 
Antônio. 

✓ Trabalhar junto a administração municipal, abastecendo as farmácias publicas 
com medicamentos e buscar atingir toda a demanda existente, além de propor 
a humanização nos postos de saúde, através de leis que obrigam o atendimento 
com hora marcada e assim sem a longa fila de espera. 
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TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 

 
✓ Natal é uma cidade que cresce por si só. Para nós dentro do nosso Plano de 

Governo é fundamental a geração de empregos. Vamos valorizar as pequenas 
indústrias, os pequenos comércios. Temos que dar condições delas crescerem. 
Levar subsídios. Colocar a disposição cursos de qualificação. 

 

✓ Hoje nós temos algumas universidades. Onde esses recém-formados irão 
trabalhar? Fora daqui. Isso tem que mudar. A porcentagem de jovens que ficam 
aqui é muito pouca. Existem poucas indústrias aqui. Não acolhem essa demanda 
de profissionais. Nós vamos trazer indústrias para o estado. Vamos reunir o 
empresariado, ouvi-los e buscar soluções. Elaborar um dossiê sobre as nossas 
cidades, e ir aos grandes centros vender a imagem do nosso estado que o Rio 
grande do Norte é um local bom para investimentos. A meta é que as pessoas 
venham conhecer o estado investir e gastar com a gente. Nós temos tudo que os 
grandes empresários precisam. Cidades com potencial de mão de obra 
qualificada. Então resumindo. O que os empresários podem esperar de mim? 
Podem esperar uma valorização das pequenas e médias empresas e indústrias. 
Lutaremos para fazer com que essas empresas cresçam junto com o nosso 
estado. E após as nossas reuniões, essas melhorias em casa, vou lá fora trazer 
gente para investir aqui.  

 
✓ O trabalho é algo que me motiva, me fascina e me faz acreditar na transformação 

social, e na renovação política do meu estado. 
 

✓ Acredito que um estado melhor e mais justo se constrói a partir do 
desenvolvimento e progresso acessível a todos os cidadãos. Meu trabalho como 
Governador sempre será voltado para promover esse desenvolvimento com o 
apoio à Indústria e ao Comércio, peças chaves na empregabilidade das cidades e 
do estado. O incentivo a empresas fortes e competitivas possibilita mais 
contratações e melhores salários, estimulando o consumo da região e 
desenvolvendo um círculo virtuoso, onde todos ganham. 

 
✓ Sempre acreditei que devemos lutar pela criação de leis que apoiem as empresas 

de cada região do estado e estimulem sua competitividade. A administração 
pública pode e deve se preocupar com as dificuldades tributárias e 
estruturais das empresas, para impedir que postos de trabalhos sejam fechados, 
com sua consequente saída da região, o que, muitas vezes, ocorre por falta de 
incentivo. 

✓  
Para impedir que postos de trabalhos sejam fechados, o Gerar Empregos deve 
ser o objetivo de todo desenvolvimento econômico. Garantir a criação de vagas 
de empregos assegura que os municípios tenham a sua fonte de renda, onde o 
morador passa a consumir e, com isso, garantir o crescimento de setores como 
o comércio e a prestação de serviços, gerando mais riquezas para as nossas 
cidades. 
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✓ Enquanto Governador, terei como compromisso buscar constantemente novas 

oportunidades, onde a Administração Pública possa incentivar as empresas a 
lucrarem mais por meio do aumento de produção, criando políticas públicas que 
geram benefícios por postos de trabalho criados, bem como facilitando parcerias 
com diversos setores, como por exemplo, o da educação. 

 
✓ O emprego de qualidade traz maior poder de consumo e melhora todos os 

aspectos da vida de um cidadão. Em minha carreira eu sempre lutei para que, 
com postos de trabalho de melhor qualificação e remuneração, 
as pessoas tenham acesso a benefícios periféricos, como Plano de 
Saúde, Educação e Segurança. 

 
✓ Garantir que nossas Indústrias e Empresas permaneçam fortes é um primeiro 

passo, mas criar oportunidades para que os fornecedores dessas empresas 
utilizem os espaços já disponíveis em nossos municípios é parte fundamental 
para aumentar nossa qualidade de vida. São mais vagas de trabalho, que dão aos 
trabalhadores que hoje gastam até 4 a 5 horas diárias no trânsito, a 
oportunidade de trabalharem mais próximos de suas casas, em um trabalho 
melhor remunerado  com mais benefícios, o que reflete em menor danos ao 
meio ambiente e mais tempo para que cada pai e mãe de família possam se 
relacionar com seus filhos, usufruindo também dos espaços públicos da cidade 
A certeza do sucesso dessa estratégia nos incentiva a elaborar projetos de 
desenvolvimento e lazer para as nossas cidades.  

 

SEGURANÇA 

 
  
 

✓ Propor a instalação de câmaras na área central da cidade, bem como em toda 
área comercial, para auxiliar a Policia Militar no controle e segurança da 
população, uma vez que está provada, que tal medida surtiu resultados positivos 
em cidades do mesmo padrão de Natal e pretendo estender para outras cidades 
da região metropolitana e algumas cidades do interior, tanto como inibidor dos 
delitos – prevenção - como na prisão e apreensão das pessoas que infringem a 
lei. Com monitoramento de vias principais da cidade, bem como órgãos públicos 
e áreas públicas de interesse (Pronto Socorro, Terminal Rodoviário etc.) ser 
monitorado por uma central da Prefeitura, com amplo uso (policiamento 
preventivo, questões de trânsito, uso e ocupação de solo, questões ambientais, 
bombeiros, gerenciamento de crises e outros), com compartilhamento de 
imagens ou permitindo a colocação dos profissionais de diversos órgãos nesta 
central. 

 
✓ Criar estratégia de enfrentamento à violência; 
✓ Garantia de recursos para evitar atrasos no salário dos policiais civis e militares, 

aumento do efetivo policial. Qualificar e melhorar as condições de trabalho, 
compra de equipamentos de proteção individual dos policiais e das viaturas. 
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✓ Expandir os Guardas Municipais de Natal e outas regiões, inclusive, na proteção 
do patrimônio do município. 

✓ Integrar as forças de segurança do estado, alinhado a expectativa da população, 
a fim de proporcionar uma melhor segurança aos nossos cidadãos e incentivo às 
atividades de prevenção, e demais campanhas preventivas (Semana do Trânsito, 
etc.). Propor um projeto no Governo do Estado na criação da Atividade 
Delegada, que aumentaria o numero do Efetivo nas ruas, proporcionando uma 
maior sensação de segurança. 

✓ Apoio ao Corpo de Bombeiros, no que tange a criação de convênios para 
proporcionar melhor atendimento a população, incluindo mais e melhores 
viaturas; 

✓ Apoio a Policia Militar Rodoviária, no sentido de ajudar ao Comando junto às 
atividades voltadas a prevenção de acidentes nas rodovias que envolvem os 
nossos municípios. 

✓ Apoio a Policia Militar Ambiental, ajudando o Comando também nas atividades 
voltadas a conscientização da população sobre o meio ambiente, o uso do solo 
e divulgação e aplicação da Legislação pertinente. 

✓ Apoio ao Comando da Policia Civil, bem como extensivo a todas as Delegacias 
Especializadas, etc. A fim de que o executivo possa colaborar dentro da Lei com 
as atividades voltadas ao trabalho investigativo da Policia Civil, seja através de 
convênios e tratativas entre ambas as partes. 

✓ Melhorias no Departamento Municipal de Trânsito, com profissional 
especializado para atuar na área de engenharia de trânsito, para melhorar 
fluidez e segurança. Realizar Cursos e Estágios de Aperfeiçoamento Profissional 
aos Agentes Municipais de Trânsito e solicitação de melhora no seu efetivo e em 
seus meios (viaturas, sinalização, equipamentos etc..). 

✓ Cobrança junto a Empresa Elétrica e Prefeitura Municipal, para uma melhoria na 
qualidade da iluminação em áreas deficitárias, a fim de proporcionar melhor 
segurança aos cidadãos, que inclusive pagam uma taxa para isso. 
 

AGRICULTURA 

 
✓ Estabelecer estratégias para o fortalecimento da agricultura familiar e que as 

instituições governamentais comprem parte da produção de famílias 
incentivando e aumentando a produção no estado. 

✓ Instituir a lei estadual da pesca, fortalecer um trabalho para a pesca artesanal 
estadual, que todo o sócio defenda o cooperativismo/associativismo com 
apoio e assessoria do governo do estado, criação de estatutos e 
fortalecimento das organizações das colônias. 

 

ESPORTE 

 
✓ Irei administrar o dinheiro público, e cobrar pessoalmente ações que possam 

inserir o jovem às atividades esportivas nos municípios. Uma das ações 
propostas, visa buscar talentos nas escolas e direcioná-los a treinamentos 
específicos na modalidade em que se destaca, oferecendo posteriormente o 
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amparo necessário para disputa de competições pelo país, colocando o nome do 
Rio Grande do Norte em evidência no cenário Nacional. 

✓ Propor a implantação do Projeto Esporte na Praça, de modo que as crianças e os 
adolescentes tenham oportunidade de praticar esporte no período que não 
esteja em aula, fornecendo-lhe lanche e aproveitando também para receberem 
palestras;  

✓ Apoio irrestrito ao Esporte, com incentivo a todas as modalidades de Esportes 
em todas as classes etárias, para participação das cidades nos Jogos Regionais, 
Estaduais e Federais, com total apoio a criança e ao adolescente e também aos 
integrantes da terceira idade; 

✓ Viabilizar a criação de uma Pista de Skate – Oficial, para inclusive atrair 
campeonatos na cidade de Natal. 

✓ Propor a implantação e otimização do espaço CENTRO SOCIAL URBANO, 
especialmente de piscina e desenvolvimento de projetos e ações voltadas ao 
esporte e desenvolvimento das crianças e dos jovens; 

✓ Viabilizar o apoio as demais dimensões do esporte (por meio de respectivas ligas, 
clubes, e demais organizações) surfe, artes marciais, fisiculturismo para inclusive 
atrair campeonatos nas cidades. 

✓ Assegurar o investimento no esporte de alto rendimento, potencializando 
parcerias com a iniciativa privada. 

 

LAZER 

 
✓ Os parques públicos terão minha atenção através de projetos de reestruturação 

dos locais, com o objetivo de atender aos usuários que procuram um lugar 
agradável para passar horas na companhia de família e de amigos. 

 
✓ Verificar junto ao Legislativo, a possibilidade de se estabelecer uma parceria para 

habilitar o Horto Florestal, para passeios, visitas, e frequência da população nos 
finais de semana, para atividades recreativas, natação, pescaria, churrascos, 
vôlei, futebol, pipas, etc... 

 
 

 PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 

 
✓ Propor, implementar, orientar e fazer cumprir normas de proteção e bem-estar 

animal. 
✓ Divulgar em relatórios periódicos, as ações de proteção realizadas pelo 

Departamento. 
 

HABITAÇÃO 

 
✓ Fiscalizar as formas de distribuição das casas para pessoas de baixa renda e que 

estão há anos com nome na lista, a espera de um lugar para morar. Além de 
propor no meu governo projetos que possam agilizar e desburocratizar a entrada 
dos moradores em suas novas residências. 

✓ Política habitacional que garanta moradia a todas as famílias de baixa renda. 
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✓ Criar programa de financiamento de moradia para as mulheres chefe de família 
e de baixa renda. 

✓ Buscar junto ao Governo Federal, verbas para construção de Casas Populares – 
casas de qualidade e em local apropriado - para diminuir o déficit habitacional 
em nossas cidades.  

 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

  
✓ Criar o centro de Referência da Mulher com atendimento social, jurídico e 

psicológico às mulheres em situações de violência; 
✓ Garantir a capacitação dos profissionais envolvidos no atendimento às mulheres 

em situação de violência. 
 
 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
✓ Viabilizar a criação de convênios com entidades filantrópicas para ajuda aos 

dependentes químicos e alcoólatras. Acompanhar a distribuição de verbas para 
entidades, bem como o uso destinado e a atuação dessas instituições. 

✓ Planejar as ações de assistência social, fortalecendo o relacionamento familiar e 
a comunidade. 

✓ Estabelecer estratégias para implantação do Sistema único de Assistência Social. 
✓ Compromisso de afirmar a vida com base na promoção, defesa de direitos, 

justiça e paz. 
✓ Fiscalizar o cadastro e o atendimento dos diversos programas federais.  
✓ Acompanhar atendimento ao idoso. 
✓ Atendimento prioritário das ações da Assistência Social aos beneficiários dos 

programas de transferência de renda, visando a emancipação das famílias. 
✓ Adequar a rede de Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) para 

atender a demanda do município nas localidades de maior vulnerabilidade. 
✓ Estabelecer diretrizes para prestação de serviços sócio assistenciais, definir 

padrões de qualidade para cada trabalho. 
✓ Divulgar o trabalho dos conselheiros tutelares e outras entidades que lidam com 

a criança e adolescente. 
✓ Criar um centro de conciliação de conflitos familiares. 
✓ Criar um centro de convivência e atividades para 3ª idade. 
✓ Cadastramento da bolsa família nas associações de bairro. 

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
✓ Implantar no estado o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, 

com a participação de entidades que realizem o atendimento às crianças e 
adolescentes em situação de abrigamento 

✓ Aderir ao programa de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos 

municipais/regionais de atendimento a vítima de violência em parceria com a 

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. 
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✓ Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra todas 

as formas de violência decorrentes de negligência, abuso, maus-tratos, 

exploração sexual e crueldade em relação à criança e ao adolescente. 

INFRAESTRUTURA 

 
✓ Grande queixa da população, principalmente entre os universitários, o 

transporte coletivo em Natal deve ser melhorado na minha visão. No meu 
governo pretendo lutar para que os horários onde existam maior fluxo de 
pessoas, recebem reforços de carros extras, e assim, acabar com a superlotação 
em boa parte das linhas. A limpeza nos bairros também será cobrada, que 
continuará proporcionando benfeitorias básicas como água, luz e comunicação 
de qualidade principalmente nos distritos. 

✓  Vamos trabalhar nas melhorias nos municípios, com remodelação, melhoria no 
asfalto, rede de esgoto, Internet, revisão das Empresas existentes e fomentar e 
atrair a vinda de novas empresas para as nossas cidades, a fim de gerar 
empregos. 

✓  Propor e viabilizar um projeto para a remodelação e devida restruturação do 
Terminal Rodoviário de Natal e Mossoró com instalação de câmeras e melhorias 
nos sanitários, inclusive com mais funcionários e vigilantes para oferecer 
segurança no local. 

✓ Propor a criação de ciclovias, primeiramente na área central de Natal. 
✓ Cobrança junto a Empresa Elétrica e Prefeitura Municipal, para uma melhoria na 

qualidade da iluminação em áreas deficitárias. 
✓ Construir uma via de acesso ligando São Gonçalo do Amarante ao novo 

aeroporto via bairro Felipe Camarão e do novo aeroporto a BR que liga 
Natal/Ceará-mirim. 

✓ Construir via de acesso do Uruaçu a Santo Antônio, passando por Coqueiros.  
 

SANEAMENTO BÁSICO 

 
✓ Cobrança sobre a situação das Prefeituras com relação ao Saneamento Básico. 

Verificar o que mais a Prefeitura do Natal e demais cidades podem proporcionar 
em contrapartida pela exploração do serviço de água e esgoto da cidade, como 
redução de tarifas dos prédios e órgãos municipais, cursos e palestras para os 
cidadãos e empresas. Levar a rede de esgoto onde necessário, principalmente 
nas áreas mais carentes. 

 

URBANIZAÇÃO 

 
✓ Nós temos que reurbanizar as nossas cidades. Temos que melhorar a iluminação 

pública. Não vou dizer que é precária, mas tem muitos bairros que a iluminação 
é totalmente ineficaz. Um exemplo são os estudantes, ou melhor, as estudantes 
que têm que voltar à noite pelo escuro. Isso é muito perigoso.  
Nós temos que mudar profundamente o trânsito de nossa cidade. Não podemos 
mais conviver com um trânsito nesta situação.   
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS  
E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-ACESSIBILIDADE 

 
✓ Lutar pela melhoria das condições de acessibilidade urbana, sobretudo para as 

pessoas com deficiência. 
✓ Cuidar da acessibilidade de melhorar a vida de quem tem problemas de 

locomoção como idosos, mulheres grávidas, pessoas machucadas. 
✓ Como Governador, Heró Bezerra auxiliará para que esse projeto seja executado, 

colocando em primeiro plano a questão do passeio público na cidade. 
✓ Preocupado com o péssimo estado de conservação das calçadas, boa parte delas 

sem acessibilidade adequada, irei propor um Projeto de Lei, que criará um novo 
paradigma nas cidades. Hoje, a manutenção de calçadas é de responsabilidade 
do contribuinte.  A proposta da nossa Plataforma de governo tira esse ônus da 
população e passa a responsabilidade integralmente para a prefeitura.  “Calçada 
é a via pública do pedestre, assim como a ciclovia é a via dos ciclistas, as ruas são 
as vias dos automóveis e os corredores são as vias dos ônibus.”. “Só o poder 
Executivo pode estabelecer especificações técnicas rígidas e uniformes para as 
calçadas. Elas são tão importantes quanto as ruas.” 

 

TRANSPORTE 

 
✓ Temos que colocar transporte viável, melhorar o sistema de transporte. 

Com certeza! O transporte coletivo já deveria estar funcionando aqui. Muitas pessoas 
trabalham de madrugada, muitas pessoas se deslocam por longas distâncias, pessoas 
moram em bairros distantes do local de trabalho. Transporte coletivo digno é urgente 
para Natal. Mas algo com eficiência.  

✓ Para que as pessoas tenham satisfação e mobilidade, o TRANSPORTE urbano 
deve ser regular e de qualidade, abrangendo todos os bairros da cidade. É 
preciso criar instrumentos para que os usuários do transporte sejam respeitados, 
com ônibus na hora certa, assim como o tempo de seus trajetos. Para isso, ouvir 
as propostas das empresas do setor e traçar um plano de ação para melhoria, 
através de debates abertos ao público, contribuirá para que a cidade tenha um 
sistema de transporte urbano eficaz. 

 
✓ É necessário defender também projetos estratégicos para sinalização e melhoria 

do sentido das vias públicas, para facilitar e orientar o TRÂNSITO de veículos, 
reduzindo o número de acidentes e congestionamentos. Os horários para carga, 
descarga e circulação de veículos pesados em certos pontos da cidade devem ser 
bem definidos, isso contribuirá para evitar transtornos à população. A ação 
regulamentadora e fiscalizadora do trânsito deve ser feita intensivamente, pois 
o número de veículos na cidade está crescendo a cada dia de forma acelerada e, 
sem planejamento eficaz. 
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ANTIDROGAS 

 
✓ Assistência aos dependentes de DROGAS deve ser um trabalho em parceria, 

entre municípios e entidades filantrópicas, para implantar Centros de 
Tratamento e Reabilitação (CTR). Recursos das Prefeituras devem ser aplicados 
no tratamento de dependentes, criando oportunidades para estudar e executar 
trabalhos artesanais, com acompanhamento psicológico para mudar seu 
comportamento. Isso deve ser priorizado, assim como a garantia dos direitos das 
pessoas portadoras de deficiência, pessoas idosas, crianças e adolescentes. 

 
 

POLÍTICAS SOCIAIS 

 
✓ A relação com as Comunidades Religiosas deve ser estreitada, para atendimento 

as pessoas carentes e realização de projetos humanitários que visem o bem-
estar das pessoas. As POLÍTICAS SOCIAIS por parte do governo, de fazer 
investimentos para criação de centros especializados e desenvolver as pessoas é 
como dar a ‘vara de pescar’, e não apenas o ‘peixe’, para que os necessitados se 
tornem autossuficiente. 

✓ Instrumentalizar o exercício da cidadania no contexto comunitário, nos aspectos 
de descentralização, espaços públicos e participação social; 

✓ Refletir a partir da ideia de lideranças comunitárias a importância do movimento 
sócio comunitário como espaço de diálogo, de sociabilidade e de coletividade na 
luta por direitos; 

✓ Fortalecer as relações comunitárias para o controle social, ampliando o rol de 
articulações com outros segmentos da sociedade; 

✓ Valorizar a participação social e sua realidade local na gestão democrática; 
✓ Formar agentes multiplicadores no exercício democrático da cidadania; 
✓ Compromisso com a lisura e a transparência na gestão de recursos nas esferas 

governamentais e não governamentais; 
✓ Compromisso com a participação popular na gestão pública; 
✓ Promoção de relações sociais baseadas na equidade, sem discriminação de raça, 

etnia, gênero, orientação sexual, credo religioso e opinião pública; 
✓ Defesa do desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente sustentável; 
✓ Valorização da diversidade religiosa e do diálogo intereclesial e inter-religioso. 
✓ Proposta de apoio a músicos com a criação de um estúdio de gravação para o 

seu CD e os valores seriam restituídos pelo músico assim que torne rentável o 

seu trabalho. 

GESTÃO 

 
✓ O respeito com o cidadão é essencial na vida de um governador. Além de 

fiscalizar e administrar os recursos públicos, pretendo levar o trabalho aos 
municípios e conhecer de perto os problemas enfrentados pela população local. 
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APOIO AO EMPREENDEDOR 

 
✓ Sei das dificuldades encontradas no comércio, por isso pretendo criar programas 

de consultorias às empresas junto ao poder público, dando apoio ao 
empreendedor potiguar. Para isso, quero aproveitar a estrutura de órgãos 
capacitados nos municípios e realizar parcerias, com quem gera emprego e 
renda à população. 

 

QUALIFICAÇÃO 

 
✓ Criação de projeto de um banco de empregos que possa monitorar as atividades 

do trabalhador, afim de qualificá-lo sempre que ficar mais de três meses parado 
por falta de oportunidade, e assim recolocá-lo no mercado, altamente 
capacitado. 
 

QUALIDADE DE VIDA 

 
✓ Lutando por todas essas ideias, vou chegar ao ponto em que considero mais 

importante para a população, a qualidade de vida. Como boa educação, saúde, 
lazer e renovação, as pessoas terão razões cada vez maiores de acreditar que o 
nosso estado é um bom local para se viver. 

 

MEIO AMBIENTE 

✓ Criação de um projeto para a expansão do trabalho de coleta seletiva de 
resíduos. Atualmente são poucos os bairros atendidos em Natal e demais 
cidades. Dados divulgados pelo ministério do Meio Ambiente apontam que 
apenas 13% do lixo produzido nas cidades brasileiras é reciclado, e se pensarmos 
em preservar o meio ambiente devemos começar pelo que descartamos. E, 
ressaltar, a defesa do desenvolvimento economicamente viável, socialmente 
justo e ambientalmente sustentável. 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

 
✓ Pretendo fazer o link entre a população e as contas públicas, garantindo o acesso 

à população ao fluxo de verbas. Garantindo assim o elo entre as demandas locais 
e o poder público. 

✓ Realizar uma função pedagógica para com o povo, e este ato facilita a realização 
do próprio trabalho, já que um povo mais informado sobre seus direitos 
pressionará mais arduamente o governo e pretendo fiscalizar de perto as ações 
do governo do estado. Uma espécie de “mandato compartilhado” com o povo. 

✓ Estarei visitando as comunidades ou participando de discussões sobre temas 
municipais, em eventos do nosso estado. 

✓  Vou aprovar - emendar ou rejeitar o projeto de orçamento de municípios, que é 
de iniciativa do Executivo. 

✓ Definir de que forma o solo urbano deve ser ocupado: altura dos prédios, uso 
residencial ou comercial, etc. Verificar sobre a isenção do IPTU para 
determinadas classes salariais, a fim de ajudar famílias carentes. 
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✓  Fiscalizar permanentemente atos do meu governo – acompanhar e denunciar 
irregularidades da administração municipal ao Tribunal de Contas e ao Ministério 
Público. Exemplo: acompanhar o resultado das licitações, empenho e 
pagamento das firmas contratadas; acompanhar como o dinheiro é aplicado e 
verificar a qualidade dos serviços. 

✓  Criar normas gerais sobre concessão de serviços públicos. 
✓  Criar mecanismos para fomentar campanhas que possam levar mais informação 

a população sobre a importância da doação de sangue, de órgãos, de medula 
óssea etc. 

✓  Implantação de gabinete itinerante, considerando que a função de 
GOVERNADOR é de representante do povo, e de longe a mais legitima de todas, 
para ouvir a comunidade em loco e despachar na presença dos interessados, fato 
que me permitirá o efetivo contato, realmente participativo, e transparência no 
trabalho, ouvindo e dando respostas aos eleitores, que com certeza se sentirão 
amparados, respeitados e honrados com minha presença em suas comunidades. 

✓  Total atenção voltada a incluir propostas e projetos sociais envolvendo as nossas 
crianças e adolescentes, com ênfase no desporto, com estimulo de parcerias 
entre as Secretárias de Saúde, Educação e Assistência Social. 

 
O que não poderei fazer: 
 

• Alterar a estrutura administrativa da Prefeitura. 

• Gerar despesa pública fora do orçamento. 

• Legislar sobre assuntos de competência da União. 
 

PALAVRA FINAL 

 
Amigos Potiguares, para realização desses objetivos em prol da nossa gente, eu estou 
pronto e disposto, determinado a enfrentar os desafios da política. O trabalho de um 
Governador não é fácil, mas já superei vários desafios na vida para chegar até aqui e, 
tenho certeza, que com o seu voto de confiança irei fazer sempre o melhor possível. 
 
Quero agradecer a toda minha família por me apoiar, ao tomar essa decisão de ser 
candidato a governador em 2018, sempre serei grato a Deus, que dirige meus passos e 
ilumina meu caminho e a conhecer pessoas que jamais esquecerei pelos bons exemplos 
que me proporcionaram e me proporcionam, são amigos que endossaram este projeto, 
cujo apoio, consideração e amizade me provam que distância é algo que simplesmente 
não existe. A todos eles quero servir cada vez mais e melhor. 
 
 

Heró Bezerra 
Governador n° 28 
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Rua Arco-íris, 315 A, Felipe Camarão, CEP: 59.074-310, Natal-RN 
Fone: 84 9 8776 3693 – Oi/WhatsApp 

E-mail: herobezerravereador10144@gmail.com  
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