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UM SALTO PARA O FUTURO



N O V A  A N D R A D I N A



Olhar o futuro sem se esquecer das conquistas, avançar com pas-

sos seguros, sem medo de descobrir e adentrar em uma nova era 

de modernidade, necessária para gerar as condições de que tanto 

precisamos em nossa cidade. Temos que iniciar um novo ciclo de 

valorização da construção e consolidação de Nova Andradina. Bus-

car o futuro sob a perspectiva da solidariedade, igualdade social e 

do compromisso com os menos favorecidos, tendo a tecnologia e 

a informação, a transparência e a gestão fi rmes e conectadas com 

as necessidades da nossa gente como base da nossa Gestão. Um 

novo período de prosperidade com quem mais conhece a cidade.

Com Roberto Hashioka, a Administração Pública voltará a exercer 

o seu papel de formular e aplicar políticas públicas efi cientes, para 

gerar melhores condições de empregabilidade, saúde, educação, 

desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade, cultura e assistên-

cia social para os nova-andradinenses. 

Um novo tempo de alegrias para quem

tem coragem de construir o futuro!

UM SALTO 
PARA O 

FUTURO



Igualdade social  

e desenvolvimento local

O acesso à modernidade não pode ficar restrito apenas a quem 

tem recursos. A tecnologia e os meios de informação devem ser 

democratizados e ampliados, desenvolvidos de forma a atingir 

todos os habitantes de nossa cidade. Ter acesso a instrumen-

tos e ferramentas tecnológicas é uma condição libertadora e 

emancipadora para qualquer cidadão. A tecnologia é um me-

canismo de igualdade social e desenvolvimento local que deve 

ser priorizado pela Administração Pública, nos dias atuais. 

A construção do nosso Plano de Governo tem a tecnologia 

como vértice e o desenvolvimento de Nova Andradina como 

pilar para os próximos quatro anos.

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO



TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO

Informatização: transparência

e eficiência na gestão pública

Para governar e melhor gerir Nova Andradina, vamos tornar o 

fluxo de informações, entre as áreas da Administração Pública, 

mais rápido e dinâmico, com a informatização de processos e 

procedimentos administrativos.

Conecta 

Nova Andradina

O Programa Conecta Nova Andradina objetiva aumentar a 

qualidade e o alcance da internet para o acesso gratuito em 

espaços públicos, como:

• prédios e repartições públicas de Nova Andradina; 

• praças e pontos estratégicos da cidade.



Assentamentos

e áreas periféricas: 

Para que todos tenham acesso e conexão de qualidade em 

suas residências, a um preço justo, a internet será subsidiada 

por meio de parcerias entre a Administração Municipal e pro-

gramas de democratização digital promovidos pelo Estado e o 

Governo Federal.

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO



Finova operante

e Parque Tecnológico ativo

A Fundação Instituto de Tecnologia e Inovação de Nova Andradi-

na (Finova), uma conquista pioneira e relevante para todo o Cen-

tro-Oeste, precisa voltar a ser valorizada e recuperar as suas fun-

ções.  Deve ser tratada com a devida importância, promovendo o 

desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e região a 

partir do conceito da tecnologia enquanto elemento de igualdade 

social.  A Finova será o embrião do nosso futuro Parque Tecnoló-

gico, que guiará o desenvolvimento social e econômico do muni-

cípio pela produção e o fomento até os negócios.

Finova e Parque Tecnológico em plena operação trarão desenvol-

vimento e recursos para nossa cidade, ajudarão a criar empregos, 

fomentar possibilidades e desenvolver o turismo de negócios

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO



Projeto: Cidade Empreendedora,

Cidade Antenada

Vamos incentivar e apoiar, por meio de parcerias estratégicas, 

os empreendedores locais e projetos de startups, mantendo 

quem tem boas ideias em nossa cidade e incentivando os jo-

vens a realizarem o sonho de empreender. 

• Em parceria com o Sebrae MS serão disponibilizadas linhas de 

crédito com o objetivo de incentivar os pequenos negócios e de-

senvolver a economia e o empreendedorismo em Nova Andradina.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Produção local + conectada:

Serão feitas parcerias com startups incubadas no futuro Parque 

Tecnológico para a criação de uma rede de comércio digital na 

cidade, para divulgar e compartilhar tudo o que é produzido 

em Nova Andradina. 



Enfrentar o processo de recuperação pós-pandemia em Nova 

Andradina exigirá amplo conhecimento da máquina pública e 

da cidade, só assim avançaremos na construção de alternativas 

que culminem em novos empregos, geração de renda e desen-

volvimento local. 

Nova Andradina, por meio do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico, elaborará um Plano de Crescimento baseado na 

atração de novas indústrias, valorização das empresas e negó-

cios já existentes e diversificação de novos empreendimentos, 

com destaque para os pequenos negócios, soluções tecnológi-

cas e geração de possibilidades por meio da economia criativa.

EMPREGO, RENDA E 
DESENVOLVIMENTO



EMPREGO, RENDA E 
DESENVOLVIMENTO

Incentivos para a indústria

e parcerias público-privadas

Vamos aprimorar a legislação municipal que trata de incentivos 

fiscais para atrairmos mais empresas. Será uma via constante 

de colaboração entre as partes, com crescimento para todos.

• Atualização e modernização da lei de incentivos fiscais de forma 

a contribuir para a melhoria da competitividade do município. 

• Ampliação das chances de novas empresas virem para Nova 

Andradina, gerando oportunidades de emprego, renda e ar-

recadação para o município.      

• Criação de parcerias público-privadas com foco no desen-

volvimento sustentável de toda a região.



Arranjos Produtivos Locais (APLs)

• Apoio ao fortalecimento dos empreendimentos coletivos, 

com aumento do poder de compra e combinação de com-

petências para gerar mais recursos.      

• Incentivo à realização de pesquisas tecnológicas para 

que a agricultura familiar ofereça produtos com quali-

dade superior e diversificada.     

• Aplicação de estratégias cooperativas utilizadas em merca-

dos globais para ampliar as possibilidades de atuação dos 

empreendimentos coletivos com foco no aumento da pro-

dutividade, expansão da distribuição da produção e expor-

tação.

Os APLs são núcleos de empresas de um mesmo segmento, 

incentivados e apoiados pelo governo. Já obtiveram ótimos 

resultados enquanto Hashioka era prefeito e agora voltarão a 

receber atenção especial.

AGRICULTURA 
FAMILIAR



AGRICULTURA 
FAMILIAR

Assentamentos

A produção da nossa terra, do valor e suor das famílias que 

constroem Nova Andradina será amparada com suporte espe-

cializado. A Agricultura Familiar, sobretudo a desenvolvida nos 

quatro assentamentos do município, terá técnicos e profissio-

nais graduados e habilitados à disposição para ajudar e orien-

tar a sua produção. Serão oferecidos:

• Ampliação do apoio técnico e operacional às cooperativas 

de assentados com orientações para aprimorar a gestão e 

garantir mais produtividade. 

• Patrulha mecanizada na Agricultura Familiar.

• Estímulo à produção de leite com uso de tecnologia e me-

lhoria da genética animal.

• Implantação do entreposto de calcário.

• Aplicação e atualização dos dispositivos legais de incentivo 

à agricultura familiar por meio das compras governamentais.



Agronegócios

O Agronegócio tem um papel de grande importância na eco-

nomia de Nova Andradina. Fortaleceremos o setor com foco 

em parcerias e modernização dos mecanismos legais de incen-

tivo para atrair empresas e gerar emprego e renda.  

AGRICULTURA 
FAMILIAR



SEGURANÇA 
PÚBLICA

Mais segurança para Nova Andradina

• Apoio para reativação do Proerd (Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência) e da Guarda Mirim.  

• Será mantido o convênio com o Conselho Comunitá-

rio de Segurança Pública, como forma de reconhecimen-

to da importância da participação da sociedade no apoio 

estratégico para a manutenção da segurança de todos. 

• Por meio da parceria com o Governo do Estado, será feita a 

pavimentação da via de acesso ao 8º Batalhão da Polícia Mi-

litar e também melhorias nas instalações do Quartel da PM. 

• Vamos instalar um moderno sistema de videomonitoramen-

to em toda a cidade.



Programa “Cidade em Arte”

• Vamos valorizar a criação artística por meio do Programa 

“Cidade em Arte” para fortalecer e diversifi car, cada vez 

mais, a identidade cultural de Nova Andradina.  

• Será garantido o apoio, por meio de mecanismos legais e edi-

tais de cultura, para incentivar a produção de peças teatrais, 

curtas e médias-metragens, espetáculos de dança, mostras 

de artes plásticas, fotografi a e literatura. Nova Andradina vai 

dar voz e vez a seus artistas.     

• Será estabelecido um calendário cultural de eventos em par-

ceria com o Conselho Municipal de Cultura e foco na capta-

ção de patrocínios e geração de empregos.

CULTURA



CULTURA Parceria com o Sesc MS

Serão viabilizadas as parcerias e os incentivos necessários para 

implementação de uma unidade do Sesc MS em Nova Andra-

dina, para oferecer mais oportunidades de cultura, esporte e 

lazer aos cidadãos.



Garantiremos o melhor atendimento de saúde da Rede Pública 

da região e do Estado, com equipes multidisciplinares treinadas 

e motivadas, priorizando a saúde de base, com a ampliação e 

aperfeiçoamento do Programa Estratégia de Saúde da Família. 

Promoveremos a informatização total da rede de atendimento 

pública e faremos a instituição plena do Prontuário Eletrônico.  

• As equipes de profissionais da saúde serão equipadas com 

tablets e softwares de gestão, para melhorar a eficiência 

dos atendimentos, agendamentos e distribuição dos medi-

camentos da Atenção Básica à população.    

• Será realizada a atualização tecnológica e o aprimoramen-

to do sistema informatizado de controle do estoque de 

medicamentos da Atenção Básica.     

• Remédio em casa: com a atualização tecnológica do siste-

ma e os prontuários eletrônicos dos pacientes, aqueles que 

necessitarem de medicação regular e contínua receberão os 

medicamentos da Atenção Básica em casa.

 SAÚDE



SAÚDE Novas Unidades na Saúde Pública

Vamos implantar novas Unidades de Saúde nas seguintes regiões:

• Assentamento Santa Olga - um novo Posto de Atendimento 

Médico- odontológico.    

• Assentamento Teijin - um novo Posto de Atendimento Médi-

co-odontológico.

• Construção de uma Unidade Básica de Saúde (ESF) no Bairro 

Universitário.

Saúde na prática

• Vamos garantir o pleno funcionamento da UTI Neonatal, do 

Centro de Diagnóstico e do Banco de Leite.

Centro de Hemodiálise

• Vamos viabilizar a implantação do Centro de Hemodiálise de 

Nova Andradina



Programa “100% Saúde”

Serão mantidas e aprimoradas as principais ações de prevenção 

que compõem o calendário do Ministério da Saúde e do Progra-

ma Estratégia e Saúde da Família. O foco é atender grupos sociais 

estratégicos entre jovens e crianças, homens, mulheres e idosos. 

 SAÚDE



EDUCAÇÃO As soluções tecnológicas atingirão também a educação públi-

ca em nosso município. E a educação em tempo integral será 

uma realidade. 

Soluções tecnológicas
• Aquisição de novas plataformas tecnológicas educacionais.

• Modernização e otimização dos espaços físicos das escolas.

• Atualização permanente dos equipamentos dos laboratórios 

de informática.

Período integral:
• Equipe pedagógica capacitada.

• Períodos dinâmicos de ensino: calendário escolar padrão   

e atividades extras.

• Conteúdos on-line e games para aprendizagem. 

• Implementação do Programa Educação Empreendedora  

em parceria com o Sebrae MS.



COVID-19
• O retorno às aulas presenciais se dará com estrito cumpri-

mento a um Plano de Biossegurança.     

• Serão criadas parcerias para o desenvolvimento de conteú-

dos on-line a fim de fortalecer a aprendizagem e despertar 

o interesse dos alunos pelo ensino remoto.

+ Escola
• Construção de uma escola de ensino fundamental  

no Bairro Universitário.       

     

• Ampliação e reforma de escolas da Rede Municipal.

EDUCAÇÃO



INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

Nova Andradina 100% pavimentada

• Construção do contorno rodoviário oeste, contemplando a 

implantação de duas novas avenidas.

• Saneamento básico em todo o perímetro urbano por meio 

de parceira com Governo do Estado.

• Pavimentação asfáltica e drenagem das ruas e avenidas do 

Distrito Industrial.

• Ampliação e melhoria da iluminação pública com utilização 

de lâmpadas de led.

• Construção, modernização e reformas de espaços públicos.

• Construção de ciclovias nos principais eixos da cidade.

• Viabilização do transporte público para atender ao períme-

tro urbano e aos assentamentos rurais.



• Fortalecimento da rede de proteção social às famílias. 

• Apoio aos Programas de atendimento às crianças e idosos.

• Apoio à Subsecretaria Executiva de Políticas Públicas de 

Atendimento à Mulher. 

• Pleno funcionamento do Centro de Apoio à Mulher.

• Criação da Subsecretaria da Juventude com o propósito de 

elaborar políticas públicas específicas para esse segmento.

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL



HABITAÇÃO Construção de casas populares

• Vamos viabilizar, por meio de parcerias com os governos 

estadual e federal, a institucionalização de Programas Habi-

tacionais. 

• É nosso compromisso dar acesso à habitação digna e de 

qualidade para as famílias de Nova Andradina.  



Construção do Parque Ambiental 

• Localização: anexo ao perímetro urbano (Rodovia MS 473).

• Infraestrutura completa: iluminação de led, áreas verdes, ci-

clovia, espaços de convivência e estacionamento.

• Centro Integrado de Cultura: estrutura compacta para atender 

pequenos eventos, exposições e um espaço administrativo.

Sustentabilidade

• Aprimoramento da coleta seletiva. 

• Modernização de programas de tratamento e destinação

de resíduos.

MEIO AMBIENTE



ESPORTE
E LAZER

• Conclusão da futura Vila Olímpica, anexa ao Estádio Muni-

cipal, com a construção de um Ginásio Poliesportivo e um 

complexo aquático.

• Implantação de academias ao ar livre.

• Incentivo ao esporte amador em todas as modalidades.

• As unidades esportivas funcionarão todos os dias da sema-

na, democratizando o acesso ao esporte.

• Vamos incentivar a realização de atividades monitoradas 

por educadores físicos, apresentando novas modalidades 

esportivas às nossas crianças, jovens, adultos e idosos.  



Eventos

• Vamos fomentar a realização de eventos e campeonatos es-

portivos de âmbito municipal, estadual e nacional em Nova 

Andradina, dando condições da cidade se desenvolver a partir 

do turismo gerado por essas atividades.

• Vamos estimular um ciclo de parcerias entre empresas locais e 

atletas profi ssionais e amadores. 

ESPORTE
E LAZER



TURISMO Incentivo ao turismo ecológico

e de negócios

Com amplo potencial turístico, Nova Andradina pode considerar 

as possibilidades que tem a explorar tanto no turismo ecológico 

quanto no de negócios. 

• Serão criadas estratégias ligadas ao turismo de negócios para 

estimular a economia dos setores de bares e restaurantes, ho-

telaria e outros segmentos do comércio e de serviços. 

• Vamos promover parcerias para abrigar feiras e eventos de 

Agronegócio e de tecnologia.

• O turismo de natureza receberá nosso apoio com estratégias 

em parceria com o Sebrae MS para oferecer consultorias às 

empresas locais. 



Investindo em Casa Verde

O Distrito de Nova Casa Verde passou a ser administrado em 

2008 pelo município de Nova Andradina. Localizado em posição 

geográfica privilegiada, contribui de forma efetiva para o desen-

volvimento de toda a região.

Serão trabalhadas estratégias que contemplam todas as áreas 

para o desenvolvimento integrado do Distrito.

Infraestrutura

• Implantação do Distrito Industrial.

• Pavimentação asfáltica e drenagem em toda área urbana do 

Distrito.

• Construção da estação de tratamento e rede de esgoto em 

parceria com o Governo do Estado.

• Iluminação pública com lâmpadas de led.

• Construção de praças.

DISTRITO DA  
CASA VERDE



DISTRITO DA  
CASA VERDE

Saúde
• Pronto-socorro com funcionamento 24 horas na Unidade Mis-

ta de Saúde. 

Educação
• Construção do Centro de Educação Infantil (Ceinf).

Habitação
• Programa de Construção de Casas Populares.

Esporte
• Construção de um Ginásio Poliesportivo. 

Parceria com o Sistema S
• Programa de capacitação e qualificação de mão de obra em 

parceria com o Senai.

• Programa de capacitação e incentivo ao empreendedorismo 

local em parceria com o Sebrae.




