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Introdução 

Valdir é um simples caminhoneiro, nascido na comunidade do Mendonça, trabalhou um tempo 

em Belo Horizonte e retornou a Ferros em torno de 1999. Morando em Esmeraldas em 2001 

trabalhando como motorista escolar. Já em 2002, mudou para o povoado do São José dos 

Gomes para trabalhar com empacotamento de carvão. Há 12 anos vem gerando emprego para 

os jovens e incentivando diversos motoristas a aperfeiçoarem na direção de caminhões e 

carretas. 

Marcinho filho do Antônio do Preto, cresceu no distrito de Borba Gato. Trabalhou desde jovem 

com seu pai no comércio da família. Com sociedade com um irmão, comprou seu caminhão em 

2000, prestando serviço à população de Ferros. Depois foi trabalhar loja do seu sogro José Júlio 

de 2005 a 2008. Posteriormente, abriu a própria empresa, de panificação, onde está há 10 anos. 

Neste período, vem ajudando a comunidade na medida do possível. 

Os dois uniram em busca de RENOVAÇÃO para Ferros. Uma pequena cidade que tem uma 

oportunidade gigante de crescimento e inovação. Tendo em vista que já foi referência em 

diversos setores na região, principalmente educação e turismo. Outro ponto é que o município 

tem perdido muitos profissionais por falta de oportunidade. 

Por isso, esperamos contar com o seu VOTO de confiança para UNIDOS, renovarmos o nosso 

querido Município. 

Educação 

• Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à 
Educação Especial; 

• Promover cursos de capacitação dos profissionais ligados à Educação; 

• Investir na infraestrutura das escolas e creche para ampliar a quantidade de vagas 
ofertadas a cada ano; 

• Melhorar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede municipal e estadual; 

• Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos; 

• Firmar parcerias com universidades para ofertarem cursos superior e pós-graduação no 
nosso município, mesmo que seja a distância; 

• Firmar parcerias com escolas técnicas para diversos cursos de capacitação para os jovens 
e adultos; 

• Buscar cursos de idiomas para jovens e adultos tendo em vista à importância dessa língua 
atualmente. 

Saúde 

• Promover capacitações dos servidores e profissionais da saúde a fim de garantir a melhoria 
e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegurando uma postura de 
atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da população; 

• Ampliar o atendimento de especialidades no Posto de Saúde; 

• Diminuir a fila de espera de consultas e exames fora do município; 

• Buscar recursos com as esferas estaduais e federais para aquisição de ambulância fixa para 
os distritos para ampliar o atendimento da Zona Rural. 



Assistência Social 

• Promover capacitações dos servidores e profissionais do CRAS a fim de garantir a melhoria 
e a humanização do atendimento na rede de assistência social pública, assegurando uma 
postura de atenção e cuidado que responda afetivamente à expectativa da população; 

• Ampliar as ofertas de cursos e oficinas ministradas no CRAS, principalmente para os idosos; 

• Implantar o Projeto Recomeçar visando funcionar como uma parceria que busca resgatar o 
vínculo familiar e garantir um atendimento social, de saúde, educação e trabalho; 

• Implantar o Projeto Tenho Nome e Sobrenome, que busca criar parcerias com cartórios, 
tribunais de justiça e bancos para todas famílias possam ter seus documentos. 

Segurança Pública 

• Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de drogas 
no Município; 

• Instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, como as saídas da 
cidade; 

• Atuar de forma integrada com o Conselho Tutelar, resguardando as competências legais do 
órgão. 

Emprego, Trabalho e Renda 

• Criar incentivos à instalação de novas unidades industriais e comerciais no município; 

• Articular-se com entidades representativas do setor empresarial visando apoiar as 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, trabalho e geração de emprego e 
renda; 

• Incentivo a implantação de escolas técnico-profissionais focadas na vocação do município; 

• Ampliar o apoio às micro e pequenas empresas. 

Cultura, Esporte e Lazer 

• Estruturar o Departamento de Cultura, Esporte e Lazer; 

• Criar a Semana do Ruralista de Ferros, para incentivar o produtor rural com cursos e 
palestras; 

• Apoiar as festas tradicionais culturais e religiosas no município; 

• Manter as festas culturais e de lazer em nosso município; 

• Ampliar o apoio a prática esportiva, com a inclusão de outras modalidades, inclusive nos 
distritos e povoados; 

• Incentivar eventos esportivos de diversas modalidades; 

• Apoiar eventos de lazer promovidos por organizações não governamentais; 

• Pleitear junto as outras esferas de governo, parceria para a execução de projetos de 
iniciação esportiva. 

Agricultura e Meio Ambiente 

• Aquisição de equipamentos agrícolas para ajudar o produtor rural; 

• Reativar a Patrulha Rural, criando um calendário para arar a terra; 



• Reativar a Inseminação e Fertilização melhorando o rebanho do município; 

• Apoiar projetos de empreendedorismo pleiteados pelas famílias da Agricultura Familiar, 
bem como associações e cooperativas; 

• Incentivar, Capacitar e Ampliar a Coleta Seletiva e Lixo; 

• Aquisição de equipamentos para melhorar a Coleta Seletiva e Lixo; 

• Aumentar as lixeiras na sede, nos distritos e povoados para manter a limpeza; 

• Preservar as áreas de mananciais; 

• Elaborar mecanismos e estratégias de despoluição e recuperação de solos e nascentes; 

• Buscar parceria com empresas para distribuição de mudas de plantas nativas; 

• Ampliar o apoio às entidades e movimentos organizados não governamentais de proteção 
ao Meio Ambiente e Animais. 

Infraestrutura e Transporte 

• Implantação de sinalização horizontal e vertical no perímetro urbano e estradas do 
Município; 

• Melhoria das estradas do município: 

✓ Criar calendário de patrolamento das estradas principais e atendendo as demandas 
das vicinais; 

✓ Buscar recursos junto as esferas do Governo para calçar os morros críticos do 
município; 

✓ Buscar recursos junto as esferas do Governo para fazer canaletas nas principais 
estradas do município; 

• Pleitear junto as outras esferas de governo a renovação da frota, adequando a necessidade 
do município; 

• Capacitação dos funcionários para prestar um bom atendimento e conservação dos 
equipamentos e veículos públicos; 

• Criar um check-list para que cada colaborador preserve os equipamentos de trabalho. 

Gestão 

• Implantação de Programa de Qualificação e Incentivo à produtividade dos servidores 
públicos municipais; 

• Implantação de ferramentas para obter eficiência na arrecadação e gasto público; 

• Criação do Plano de Carreira do Servidor Público Municipal. 
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