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Introdução  
 

A construção da primeira versão do nosso plano de governo, que ora apresentamos, se deu de 

forma participativa. Nós percorremos dezenas de quilômetros aqui dentro de Barroso, todos 

os bairros, todas as ruas e a zona rural. Conversamos com centenas de pessoas na porta de 

suas casas e pudemos vivenciar de perto os dilemas, as angústias e os sonhos e os desejos da 

nossa gente. Nós nos reunimos também com alunos, pais e professores; com pacientes e 

profissionais da saúde; com o público e os profissionais da Assistência Social. Fomos até os 

trabalhadores e os empresários. Conversamos também com representantes dos mais diversos 

seguimentos da nossa sociedade: esportistas; produtores culturais; líderes religiosos e 

militantes das organizações não-governamentais.  

 

Para construir nosso Plano, nós também analisamos em profundidade a situação atual das 

contas públicas, as estatísticas sociais e os índices de desempenho da administração. Fizemos 

ainda algo que foi muito revelador: resgatamos e avaliamos os principais planos de governo 

apresentados pelos candidatos a prefeito de Barroso nas últimas décadas. Nessa nossa 

caminhada nós nos deparamos com problemas crônicos e históricos, muitas promessas não 

cumpridas, mas também com questões complexas e contemporâneas. Para ambos os casos, 

para antigos e novos problemas, acreditamos que o caminho é um só: ter os dois pés no chão, 

conhecer a realidade, mas, ao mesmo tempo, ousar e investir em soluções baratas, mas que 

sejam criativas e inovadoras. Soluções que não serão encontradas nos velhos manuais.   

 

A nossa visão de futuro é a de uma Barroso mais próspera e com mais qualidade de vida para 

todas as pessoas. Vamos avançar, mas sem deixar ninguém para trás. Vamos gerar 

desenvolvimento, mas de forma sustentável, respeitando o meio ambiente. Barroso precisa 

muito escapar da armadilha da estagnação econômica e social e vencer os velhos vícios da 

perseguição política, da troca de favores, da política feita no varejo, da promessa não 

cumprida, da falta de transparência, do mau uso do dinheiro público. Não vamos voltar para 

trás nem 5 e nem 50 anos. Vamos seguir em frente, de cabeça erguida e com coragem para 

renovar.     

 

 

 

 

 

  



Educação 
 

A meta central de nosso governo será transformar Barroso em uma cidade educadora. Uma 

cidade que educa é aquela capaz de reunir toda a comunidade na construção de um 

ecossistema efetivo de ensino e aprendizagem. A Barroso que queremos pensa e constrói a 

educação de forma holística, em cada canto da cidade e com o envolvimento de todos os 

cidadãos e cidadãs.    

O passo primordial nessa direção é investir mais e com mais inteligência nos nossos recursos 

humanos e na nossa infraestrutura de educação formal. Precisamos reformular nosso plano de 

carreiras para que as conquistas de formação de nossos profissionais e professores se 

traduzam em recompensas salariais reais. Devemos também proporcionar o treinamento 

necessário para que nossos educadores e educadoras tenham melhores condições de explorar 

seus talentos e potencialidades e de usar as novas tecnologias como aliadas do processo 

educativo.  

Para que os professores não assumam responsabilidades que extrapolem suas competências e 

para que os alunos não fiquem desamparados em suas necessidades humanas, vamos também 

contar com equipes multiprofissionais nas escolas, compostas por psicólogos e assistentes 

sociais. Essas equipes irão trabalhar para que alunos e professores tenham mais bem-estar 

subjetivo e psicológico e para que possam, assim, se concentrarem no que realmente 

interessa, suas atividades escolares.    

No que tange a infraestrutura escolar, vamos assegurar que toda criança tenha acesso, em 

meio período ou em período integral, de acordo com a decisão dos pais, a uma creche modelo, 

adaptada às suas necessidades e desafios. Devemos também garantir que as escolas existentes 

estejam sempre bem conservadas, seguras, acessíveis e equipadas com as melhores 

tecnologias.  

No ensino superior, vamos assegurar que todo universitário barrosense residente na nossa 

cidade tenha condições de chegar e retornar da cidade onde realiza a sua formação superior 

com segurança, comodidade e a um preço justo. Vamos também assegurar a permanência e 

expansão do Polo UAB em Barroso.   

A Barroso educadora que queremos é também uma onde a educação extrapola os muros da 

escola. É preciso fazer da nossa biblioteca central o coração pulsante da educação no 

município, ampliando o acervo e multiplicando o número de leitores. É fundamental também 

levar educação de forma perene a todas as regiões da cidade. Para isso, vamos reestruturar e 

transformar as dependências das associações de bairros. Os prédios e casas onde funcionam 

as associações são hoje espaços muito nobres, bem localizados, amplos, porém que 

permanecem boa parte do tempo ociosos. A nossa proposta é requalificar esses espaços para 

que sirvam de centros de educação, cultura e lazer para a população dos bairros. As pessoas 

vão poder frequentar esses locais e terão sempre à disposição uma biblioteca, catálogo de 

filmes, instrumentos musicais, internet wifi, entre outras amenidades.  

Na Barroso Educadora, as oportunidades de aprendizagem e qualificação profissional estarão 

sempre disponíveis aos cidadãos. Em qualquer momento, da infância à feliz idade, de acordo 

com os interesses de cada pessoa, todos terão à disposição um catálogo amplo de cursos, 

presenciais e à distância, para que possam estabelecer rotinas de aprendizagem por toda a 

vida.   



  



Saúde 
 

A área da saúde será um pilar, uma prioridade de nosso governo. Para que as pessoas 

desfrutem de uma vida plena e digna é fundamental que gozem de boa saúde. O setor saúde, 

portanto, é interdisciplinar. Ele permeia várias outras ações de governo, conforme nos garante 

a nossa constituição. Por outro lado, a saúde está também condicionada a forma de viver da 

população. Para se ter saúde, precisamos ter também qualidade de vida, educação, 

saneamento básico, esporte, alimentação saudável, renda, meio ambiente protegido, moradia, 

trabalho digno e lazer. Assim, para garantir essa integração e a integralidade do atendimento 

na área da saúde e oferecer uma vida plena aos barrosenses, propomos um conjunto de ações 

concretas. 

Vamos fortalecer a atenção primária, assegurando mecanismos de qualidade para que este 

nível de assistência seja regulador do acesso, assegurando a territorialidade do cuidado para 

toda a população, sendo o contato preferencial na rede, através da organização das Unidades 

Básicas de Saúde em pleno e regular funcionamento, com horário estendido nas unidades 

urbanas e com toda estrutura de Recursos humanos necessária a todos os estabelecimentos 

assistenciais. Iremos manter sete equipes da estratégia de saúde da família, com 100% de 

cobertura. Manter as unidades básicas de saúde funcionando com um padrão de regularidade. 

A Saúde tem que estar mais próxima dos cidadãos, de suas famílias e de suas necessidades. 

Vamos ter uma coordenação de atenção primária, que será a responsável pela elaboração de 

um plano de gestão da APS, para que este nível de assistência se torne mais capilarizado e 

mais resolutivo. Cada Unidade básica terá um contrato firmado com a Secretaria Municipal de 

Saúde onde se comprometerão com os resultados. Vamos priorizar as políticas de atenção à 

saúde da mulher e da criança, a saúde do homem, a saúde do idoso, a saúde do adulto. Enfim, 

cuidar de todos os ciclos de vida, para que os barrosenses possam viver da infância até a 

velhice com qualidade. Tratar todos os portadores de doenças crônicas fazendo cumprir a 

linha de cuidado, conforme a demanda cada ciclo de vida. Vamos trabalhar a prevenção das 

doenças, sensibilizando a todos e fortalecendo a autonomia frente o autocuidado. Vamos 

ampliar a informatização dos serviços para obtermos a melhoria dos resultados. 

Outra ação importante é implementar a atenção especializada em saúde por meio da garantia 

de consultas médicas especializadas, assegurando acesso nas maiores demandas cadastradas 

pela regulação. Serão ofertadas consultas médicas nas seguintes especialidades: cardiologia, 

endocrinologia, geriatria, otorrinolaringologia, neurologia e ortopedia. Manter em 

funcionamento o serviço de imagem com disponibilização de radiodiagnóstico e 

ultrassonografia, assegurar os exames laboratoriais, eletrocardiograma e além destes serviços 

faremos parcerias para TELEMEDICINA em outras demandas. Aprimorar e expandir o serviço 

especializado buscando parcerias junto a SESMG para a superação dos vazios assistenciais. 

Suprir as demais necessidades assistenciais por meio do Consorciamento de municípios, 

potencializando o CISVER em toda a sua capacidade de oferta, bem como fazer cumprir a 

programação pactuada integrada esgotando todos os pactos mantidos em outros municípios 

para assegurar a integralidade do cuidado para todos. Manter o CAPS Municipal em pleno e 

regular funcionamento. Vamos implementar o serviço de atenção domiciliar o SAD, esgotando 

todas as possibilidades do serviço de atenção domiciliar pelas equipes do EMAD e EMAP em 

prol do povo de Barroso. Vamos dar protagonismo ao Nosso Hospital, otimizando toda a sua 

capacidade de oferta, realizar cirurgias eletivas, com o objetivo de zerar as filas. Vamos 

implementar a contratualização com a rede complementar, por meio de uma gestão 



participativa e eficiente frente as metas contratualizadas. Fortalecer o funcionamento da 

APAE. Em resumo, queremos promover o acesso de forma racional e oportuna para que todos 

tenham acesso aos serviços, em tempo, com eficiência, eficácia e efetividade. 

Vamos assegurar a participação do município na Rede de Urgência e Emergência da Região 

Ampliada Centro Sul, mantendo o Instituto Nossa Senhora do Carmo como porta de entrada, 

financiada com recursos municipais, federais e estaduais, conforme legislação em vigor para 

que assegure plantões médicos e de enfermagem devidamente integrado a lógica assistencial 

para que atue como um Hospital nível III da Rede, ofertando assistência ambulatorial e 

hospitalar. 

Iremos manter um Sistema de Monitoramento e Avaliação de Resultados que apure todos os 

indicadores assistenciais e gerenciais pactuados junto ao Conselho Municipal de Saúde, 

implementado por um Sistema de Informação Integrado em todos os pontos de atenção para 

que possa registrar com fidedignidade os dados e promover a informação precisa e 

consistente, atendendo a legislação federal e estadual, mas efetivando um banco de dados de 

saúde da população para que possa, além de alimentar as bases federal e estadual, manter no 

município um sistema eficiente de informação em saúde, para a tomada de decisão. 

Implementar a Auditoria Assistencial; 

Buscaremos fortalecer o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde como instância do 

Controle Social e realizar as Conferências de Saúde. Prestar contas em audiência pública a cada 

quadrimestre e implantar a  Ouvidoria da Saúde e promover o sistema avaliativo de todos os 

sistemas assistenciais por meio de escuta da população, para que possa sempre aprimorar o 

funcionamento dos serviços. 

Outra ação importante é a Implementação do serviço de auditoria e todos os mecanismos de 

controle para que tenhamos uma gestão eficiente que otimiza todos os recursos públicos em 

prol da população local. 

Vamos também elaborar um Plano Municipal de assistência Farmacêutica padronizando os 

medicamentos da Relação de Medicamentos Municipais com base na RENAME, mas levando-

se em conta as especificidades locais e regionais. Assim, vamos promover o uso racional dos 

medicamentos. 

Iremos implementar as Vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do Trabalhador, 

fazendo cumprir o que determina a legislação e buscando a superação dos resultados para que 

a população seja protegida de todos os riscos. 

Acompanharemos o funcionamento de todas as Redes assistenciais, participando ativamente 

dos mecanismos de governança, existentes no território, fazendo cumprir o papel do 

Município de Barroso para que a sua população tenha acesso aos serviços de saúde. São as 

seguintes REDES PRIORITÁRIAS que darão sustentabilidade ao acesso a saúde: 

a. Rede de Atenção Básica; 

b. Rede de Atenção Especializada 

c. Rede de Atenção psicossocial 

d. Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

e. Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência 

f. Rede Cegonha 

g. Rede de Atenção à saúde das Pessoas com doenças crônicas 



Fortaleceremos o processo regulatório, implementando processos que assegurem acesso aos 

serviços de saúde de forma integral e integrada. Implementar a Auditoria, aprimorar o 

funcionamento do Serviço de TFD – Tratamento Fora do Domicílio. 

Vamos assegurar o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de 

Saúde, executando um planejamento,  zelando para que a gestão municipal possa exercer o 

seu papel por meio da correta utilização dos recursos orçamentários e financeiros, sua 

otimização em prol da população local, manter estoques de medicamentos e materiais 

médicos hospitalares, bem como a frota de veículos para que todos os serviços funcionem com 

regularidade e eficiência e que a gestão possa exercer todas as suas responsabilidades junto ao 

SUS. Buscar parcerias e possibilidades junto às instâncias estadual e federal.  

Aprimoraremos a relação de governança participando das instâncias de pactuação e controle 

de forma comprometida com os interesses da coletividade. 

Buscaremos parcerias junto ao Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Minas 

Gerais, para que possamos superar todos os entraves em prol de uma gestão eficiente focada 

em resultados; 

Vamos buscar também recursos de Emendas parlamentares, buscar recursos de transferências 

intergovernamentais para que tenhamos o aporte de recursos necessários ao financiamento 

do setor saúde, sem onerar o município de Barroso que vem aplicando muito acima do que 

preconiza a Lei Complementar 141/2012. 

Investiremos na melhoria da infraestrutura física dos serviços por meio da aquisição de 

materiais permanentes e equipamentos, melhoria da rede física, assegurando em todos os 

serviços a manutenção preventiva e corretiva e mantendo todas as unidades assistenciais em 

funcionamento pleno. 

Vamos assegurar uma gestão de pessoas adequada, implementando mecanismos avaliativos e 

cumprindo a política nacional, estadual e municipal de educação permanente em saúde, onde 

os colaboradores possam aprimorar o seu processo de formação, visando a excelência no 

atendimento à população no setor saúde. 

Teremos atenção especial à Saúde do Trabalhador, a partir dos indicadores de 

morbimortalidade, implementar políticas públicas conforme especificidade das condições de 

trabalho em Barroso. 

Para garantirmos a qualidade de vida plena da nossa população, vamos também assegurar a 

intersetorialidade entre os setores públicos, promovendo ações conjuntas com a Educação, 

Assistência Social, Esportes e Lazer, Agricultura, Meio ambiente, transportes, segurança 

pública e etc. A saúde do cidadão está condicionada a sua forma de viver, a saúde é resultante 

das condições de moradia, trabalho, renda, alimentação saudável, meio ambiente protegido, 

segurança pública, esporte, lazer, enfim, a saúde tem que estar junta e atenta as condições 

que impliquem na melhoria da qualidade de vida de todos garantindo SUSTENTABILIDADE. 

 

 

  



Desenvolvimento Social 
 

A política de desenvolvimento social que acreditamos é uma política verdadeiramente 

universal e justa, que não enxerga divisões políticas e partidárias e que considera todos os 

barrosenses como cidadãos iguais e detentores de direitos. É uma política que não privilegia 

apadrinhados políticos e nem persegue ou discrimina qualquer pessoa. Ela é também uma 

política que segue à risca as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social, mas que vai 

além e que aprimora e implementa e soluções criativas para os problemas complexos e 

persistentes das vulnerabilidades e riscos sociais.  

Em Barroso, as estatísticas de cumprimento das normativas do Governo Federal revelam que 

hoje o município possui uma gestão de assistência social considerada muito boa, superior às 

médias nacionais. O Índice de Gestão Descentralizada dos Municípios (IGD-M) é um índice que 

informa o quão eficientes as secretarias municipais são na manutenção do Cadastro Único e no 

acompanhamento do cumprimento das condicionalidades de saúde e educação do público do 

Bolsa Família. Enquanto a média do IGD-M nacional é de 84,83, em Barroso esse valor é de 

89,12. Esse resultado é relevante porque influencia diretamente no repasse que o Governo 

Federal faz aos municípios. Assim, é preciso reconhecer o bom ponto de partida, mas devemos 

compreender que ainda há margem para aprimoramento do nosso índice e é isso que vamos 

perseguir na nossa gestão. A nossa meta deve ser manter o Cadastro 100% atualizado e todas 

as famílias frequentemente acompanhadas. 

Cumprir as exigências do Governo Federal na gestão do SUAS, manter os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais serviços; garantir o funcionamento dos 

equipamentos – CRAS, CREAS e Abrigo –, realizar a busca ativa e assegurar a oferta frequente 

de benefícios eventuais são compromissos fundamentais para o desenvolvimento social do 

município. Para enfrentar os problemas complexos do século XXI, no entanto, é preciso 

conhecer a realidade local e propor medidas próprias, criativas e inovadoras.  

Nossa proposta é consolidar e expandir o Bolsa Família Complementar, ampliando os valores 

transferidos e a quantidade de famílias atendidas. Sabemos que um programa de renda 

mínima forte é fundamental para uma cidade que busca assegurar os mínimos sociais às suas 

famílias mais pobres. Com essa renda, as famílias podem investir na alimentação, educação e 

saúde de seus filhos e as mães e pais podem melhor planejar suas estratégias de capacitação 

profissional e inserção no mercado de trabalho. Como inovação e incremento ao Programa, 

propomos aprimorar o processo de pagamento, saindo da modalidade cheque e migrando 

para a modalidade de banco virtual. O banco virtual é uma tecnologia já muito presente em 

diversos países da África. Ele funciona direto no celular das beneficiárias, não cobra taxa e 

incentiva as famílias a pouparem um pouco do dinheiro – com rendimentos superiores à 

poupança – para enfrentarem emergências futuras. Essa modalidade também facilita compras 

remotas e garante mais segurança às famílias. 

Nosso propósito é também consolidar e expandir outro projeto recente e relevante para o 

município, o Projeto Impacto. Um cursinho pré-Enem gratuito amplia muito os horizontes dos 

adolescentes das famílias beneficiárias do Bolsa Família. A possibilidade de cursar uma 

faculdade, muitas vezes sendo a primeira geração da família a acessar o ensino superior, é o 

passaporte mais seguro para a superação da pobreza e é algo profundamente transformador 

na vida dos jovens e de seus pais e irmãos. Para incrementar o projeto e abrir novas portas de 

esperança, vamos também implementar o curso de preparação para concursos públicos. Assim 



como o ingresso na universidade, o acesso ao serviço público é também uma ponte sólida e 

segura para a saída da situação de pobreza. Neste mesmo subtema, e em sintonia com a 

proposta de criarmos uma cidade educadora, vamos também oferecer cursos de qualificação 

profissional e reinserção no mercado de trabalho para adultos em situação de vulnerabilidade 

social. Para solucionar uma falha comum de estratégias semelhantes, que já foram testadas no 

passado, iremos fazer uma seleção apurada dos cursos a serem ofertados, conjugando o 

interesse e o potencial dos trabalhadores com as demandas do mercado de trabalho local e 

regional.  

Nosso compromisso é também o de fortalecer a vigilância socioassistencial, monitorando a 

cidade para prevenir situações de violação de direitos como trabalho infantil, violência 

doméstica e abuso e exploração sexual. Para alcançar este objetivo, fortaleceremos a rede de 

proteção e trabalharemos em conjunto com o sistema de justiça e conselho tutelar. Criaremos 

também um canal de comunicação sigiloso e direto, com uma equipe treinada para acolher 

denúncias e permitir que potenciais vítimas possam relatar seus casos e tirar dúvidas sobre 

tais violações.  

Outra inovação do nosso projeto é a criação da equipe de mediação de conflitos. Há muitas 

ocorrências cotidianas de disputas banais entre vizinhos, amigos ou mesmo familiares que 

evoluem para situações de extremo desconforto, falta de qualidade de vida e até violência 

física. Oferecer à população um serviço como esse significa um investimento pequeno em 

termos financeiros, mas enorme do ponto de vista de seu impacto social.   

As propostas já apresentadas nesta primeira versão sintética do nosso plano de governo para a 

dimensão do desenvolvimento social conjugam metas consistentes para a gestão do SUAS no 

município com iniciativas criativas e inéditas para a proteção social e o desenvolvimento 

humano. Em essência, nosso plano de governo é intersetorial. Isso significa que as estratégias 

de desenvolvimento não se resumem às propostas apresentadas nesta seção. Elas tangenciam 

todas as dimensões do plano e geram com elas sinergias positivas para um desenvolvimento 

humano mais pleno e sustentável de Barroso.   

 

Urbanismo, obras e infraestrutura urbana 
 

Barroso possui um conjunto imenso de deficiências de infraestrutura urbana. São ruas 

esburacadas, bueiros entupidos, postes sem iluminação, redes de coleta de esgoto 

insuficientes, que não chegam a todas as casas, que entopem e que, em alguns lugares, se 

misturam com as galerias pluviais, de água das chuvas. Pior: nós sofremos com a ausência 

completa de tratamento do esgoto, que é despejado, in natura, nos nossos córregos, ribeirões 

e rios. A esses problemas estruturais se somam problemas conjunturais, como o lixo e o 

entulho que são descartados de forma incorreta, a falta de varrição e capina, lotes baldios e 

sem conservação, queimadas, entre outros.  

A solução para nossos problemas históricos passa pela captação de recursos nas esferas 

estadual, federal e extragovernamental e por uma inserção mais vantajosa do nosso município 

nos novos modelos de gestão, como o novo marco regulatório do saneamento básico e da 

iluminação pública. Para alcançar esses objetivos, o primeiro passo é construir pontes sólidas 

com os governos estadual e federal e o segundo é desenvolver bons projetos para a captação 



de recursos no setor privado e em instituições e organismos de fomento nacionais e 

internacionais.  

Com relação aos nossos problemas intermitentes, como as queimadas, o lixo e o entulho, 

nossa proposta é, por um lado, ampliar a fiscalização por meio do projeto Olhos Vivos e, por 

outro, melhorar a eficiência da gestão da secretaria de obras com o projeto “Conserte Minas 

Rua”. O primeiro projeto tem por objetivo incentivar a instalação de câmeras de segurança 

pela cidade, em imóveis públicos e privados, e concentrar as imagens em um centro de 

comando e controle. Com a cidade mais bem monitorada, seremos capazes de investigar o 

descumprimento do código de posturas e investir em educação cívica. O segundo projeto visa 

dar voz à população para que ela mesma registre a localização exata de nossos problemas 

urbanos e auxilie a Prefeitura na solução. O cidadão vai poder, usando o próprio celular, 

denunciar um problema e registrá-lo no mapa da cidade. Esse mapa será público e toda a 

comunidade vai poder acompanhar o tempo de resolução de cada problema.  

Outra proposta para fortalecer a relação entre poder público e sociedade e conhecer melhor 

os anseios da população é a constituição da “Ouvidoria Ativa”, um departamento de consulta 

constante para o levantamento de demandas, críticas, sugestões e avaliação das ações da 

Prefeitura. Essas são propostas concretas, de baixo custo e que irão assegurar uma zeladoria 

mais eficiente e uma cidade mais limpa, acessível, segura e bela.    

 

Meio Ambiente 
 

Urbanismo e Meio Ambiente são duas dimensões intimamente conectadas. A solução para 

nossos principais problemas urbanos, como a oferta de saneamento básico a todos os 

domicílios, é um passo importante para termos um meio ambiente mais saudável. Nós 

devemos, no entanto, ir muito mais além. A quase totalidade do nosso esgoto hoje já é 

coletada, porém todo ele é lançado na natureza sem qualquer tratamento. A criação de 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) é condição necessária para termos uma cidade 

melhor. Esse é um problema histórico e que gera consequências perversas e de longo prazo 

para nosso rio, nossos cursos d’água e para a saúde humana. O caminho para captar os 

recursos necessários passa pela compreensão do novo marco regulatório do saneamento 

básico e da inclusão favorável de Barroso nesse novo modelo de gestão.   

A questão do lixo é outro tema central para uma gestão ambiental efetiva. Atualmente a 

coleta de lixo já alcança praticamente 100% dos domicílios. O grande dilema da nossa cidade é 

o destino desse lixo. Hoje, tudo o que coletamos é levado para a cidade de Juiz de Fora para 

ser aterrado.  Barroso paga caro pelas viagens, pelo serviço ambiental e ainda causa um 

impacto muito perverso no meio ambiente ao não reciclar o que poderia ser reciclado. Um 

programa consistente de coleta seletiva em toda a cidade e uma parceria sólida com a Ascab e 

as empresas de reciclagem são parte da solução para este grave problema ambiental. Nós 

podemos e devemos reciclar mais, muito mais, pois o destino adequado do lixo não só 

preserva o meio ambiente, como é também uma fonte segura de riqueza e emprego.  

A poluição do ar, especialmente a industrial e a das queimadas, são também problemas que 

incomodam muito as pessoas, que afetam diretamente a qualidade de vida e que estão 

conectados à falta de fiscalização e à falta de arborização urbana. A nossa proposta é, além de 

ampliar a fiscalização, atuar junto com a nossa sociedade para plantarmos, com o 



consentimento das famílias, mais árvores no perímetro urbano e nas nossas praças e canteiros. 

E para que tenhamos uma cidade ainda mais verde e sustentável, vamos também negociar a 

criação de Áreas de Proteção Ambientais (APAs) na nossa zona rural.   

   

Cultura, esportes e lazer 
 

Os setores da cultura, dos esportes e do lazer são fundamentais para o pleno desenvolvimento 

dos cidadãos. Nós iremos incentivar nosso esporte, readequando e recuperando nossa 

infraestrutura, especialmente o Ceclans, e investindo nas categorias de base. A nossa visão 

sobre o esporte e o lazer é uma que os enxerga como elementos centrais para a qualidade de 

vida. Assim, devem ser praticados de forma rotineira, em todos os bairros e por todas as 

pessoas, de todas as idades. Pretendemos apoiar também o nosso esporte profissional e 

semiprofissional oferecendo condições adequadas para treinamentos e competições, inclusive 

oferecendo todo o transporte e logística para que nossos atletas possam competir fora da 

cidade. Com relação aos nossos campeonatos mais tradicionais, como a Copa Barroso e o 

Futebol de Salão, por exemplo, vamos investir para que tenham seu alcance ampliado. Vamos 

oferecer premiações mais significativas e vamos investir para assegurar maior visibilidade 

regional e estadual às nossas competições.  

A nossa visão sobre cultura é uma que valoriza os artistas locais e acredita no potencial da 

nossa gente. Vamos organizar e expandir as nossas festas e manifestações culturais mais 

tradicionais, do carnaval de rua à folia de reis. Vamos também investir no resgate da nossa 

história com o projeto “História Tridimensional”, que consiste em transformar a cidade em um 

museu a céu aberto, misturando o virtual e o real (via smartphone). Vamos também investir 

para que a produção cultural local possa se expandir e alcançar, via web, novos horizontes. A 

cultural é e deve ser enxergada como um ramo econômico central. Sobre a forma como vamos 

capitalizar os investimentos em cultura, vamos tratar no próximo capítulo.   

 

Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa 
 

A nossa proposta para o desenvolvimento econômico de Barroso tem origem em um 

diagnóstico consistente das oportunidades e desafios apresentados pelas lógicas de produção 

e comercialização contemporâneas, das mais locais às mundiais. Com o surgimento das 

tecnologias de comércio eletrônico, os cidadãos das cidades do interior do país passaram a ter 

acesso a um conjunto maior e mais diversificado de produtos e serviços. Segundo a Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), esse tipo de comércio cresceu 100 vezes nos 

últimos 15 anos e deve dobrar de tamanho nos próximos 5. Se, por um lado, essa lógica é 

vantajosa para consumidores, por outro lado ela pode ser perversa para comerciantes e 

trabalhadores. Por isso, um plano de desenvolvimento econômico para Barroso deve levar em 

consideração essa realidade, minimizando riscos e maximizando benefícios.  

Em primeiro lugar, precisamos ter ciência de que o Distrito Industrial é um ativo importante e 

valioso da nossa cidade. Ao mesmo tempo, devemos compreender também que o Brasil é um 

país em vias de desindustrialização. O nosso parque industrial está se reduzindo e a 

participação desse setor no Produto Interno Bruno é a menor desde o início do século 



passado. Isso faz com que o desafio de atrair investimentos e empresas para o Distrito seja 

significativo. A nossa proposta é desenvolver, em conjunto com as universidades da região, um 

estudo aprofundado das cadeias produtivas regionais a fim de compreendermos quais são os 

ramos da indústria com maior potencial de crescimento e desenvolvimento na nossa região. 

Na sequência devemos produzir um portfólio profissional para apresentar nosso Distrito e, em 

seguida, apresentar essa oportunidade de investimento às principais federações e 

confederações industriais do país. A atração de investimentos, portanto, é um eixo central da 

nossa proposta de desenvolvimento econômico local. As nossas propostas, porém, extrapolam 

o setor industrial e tangem também o setor de serviços e o investimento na chamada 

“economia criativa”.   

O termo “economia criativa” surge para nomear modelos de negócios que se originam em 

atividades, produtos e serviços desenvolvidos ou aprimorados a partir do conhecimento, 

criatividade e capital intelectual de indivíduos e coletividades. Trata-se tanto da criação de 

novos produtos e serviços, como do aprimoramento de técnicas de produção e 

comercialização. Para que as empresas de Barroso sejam fortalecidas, para que consigam 

competir nos mercados externos e para que gerem cada vez mais empregos, é preciso lançar 

mão de incentivos reais e construir uma rede de desenvolvimento local.  

Nosso objetivo é permitir que os pequenos comerciantes e produtores barrosenses consigam 

vender para outros mercados. Para chegarmos lá criaremos o Programa “Avança Barroso”, 

composto pelos projetos “Agente de Desenvolvimento”; “Mercado Livre” e “Fomenta”. O 

primeiro projeto consiste na contratação de uma equipe de apoio aos produtores locais, essa 

equipe irá levar amostras dos nossos produtos para que sejam comercializados fora da cidade. 

O Mercado Livre é um projeto que confere visibilidade aos trabalhadores, prestadores de 

serviços, comerciantes e produtores barrosenses para que possam ser contratados e vender 

com mais facilidade. Já o Fomenta é um projeto de microcrédito inovador e que vai permitir 

que os pequenos empresários deem um salto na sua produtividade e lucratividade.  

De forma integrada com o setor de cultura da administração municipal, vamos também abrir 

novas fronteiras de desenvolvimento econômico. Nossa proposta é construir uma grande 

aliança com as nossas instituições e organizações culturais para transformarmos espaços como 

o Centro Ser e o Teatro Iracema Rocha em verdadeiros hubs de produção cultural. Vamos 

investir em equipamentos de audiovisual e em conhecimento técnico para que nossos artistas 

possam produzir com mais qualidade e para que possam expor a sua arte, na web, para todo o 

mundo. Esses espaços serão de uso gratuito para barrosenses, mas estarão também 

disponíveis para que artistas de outras cidades possam alugar e produzir aqui.  

A partir dessas iniciativas, esperamos que a cidade consiga diversificar sua economia e reduzir 

a dependência do setor industrial, gerando empregos de qualidade, que remunerem bem e 

que proporcionem aos barrosenses o exercício pleno de seus talentos e potenciais laborais.   


