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INTRODUÇÃO 

MDB, PSC e PT – Partidos que integram a coligação O TRABALHO 
CONTINUA, tornam publico o programa com o qual o candidato a Prefeito 
Joselino Padilha (TAKÁ) juntamente com seu Vice-Prefeito Erzenir Orbem 
(NENEM), se compromete a governar o municio de Rurópolis.  

O sonho de todos os Ruropolenses sempre foi uma cidade mais justa, 
humana, democrática, limpa e organizada, um lugar onde todos possam 
prosperar igualmente, assim, construindo um lugar melhor para se viver. Sabe-
se que a mudança requer trabalho árduo, força de vontade e persistência e 
insistência.  

Nossa caminhada é feita em equipe, assim o programa de governo que 
apresentamos trás de forma ampla os projetos, e com uma visão de futuro que 
venha a abranger todos que aqui vivem, para que assim seja viável construir 
diariamente as melhorias tão necessárias em Rurópolis, para que tudo seja feito 
com clareza, viabilidade e compromisso com todas as pessoas de nosso 
município.  

Muito já foi feito, conseguimos amplificar visões, iniciar sonhos e criar 
muitos outros, e é por isso que o Trabalho Continua, pois, almejamos todos os 
dias uma Rurópolis melhor, nosso objetivo é transformar diariamente, planos, 
projetos e ideias em ações tangíveis, para que assim todos tenham uma 
qualidade de vida ainda melhor, nossa prioridade é transformar nossa cidade em 
um lugar encantador, em que todos tenham prazer em viver, com sua ajuda, 
vamos continuar a amplificar, construir e transformar nossos sonhos, em 
realidade. Para que tudo o que tanto sonhamos venha a se tornar realidade 
precisamos estreitar laços, pedimos sua confiança e sua participação ativa na 
conquista de cada passo dessa tão sonhada mudança em desenvolvimento, pois 
juntos, vamos construir uma Rurópolis melhor, fortificada, e que constantemente 
progride para o melhor.  

Aqui, apresento a vocês um documento, que é também um convite para a 
realização de sonhos, este que tem como objetivo a elevação de nossa cidade 
através da mudança que nossos moradores apontaram como necessárias. 
Manifesto aqui, os meus e os seus projetos que juntos vamos poder realizar de 
forma integra, pois através de muito caminhar e escutar, conseguimos 
compreender a Rurópolis dos sonhos, e é essa que vamos juntos conquistar.  

Gostaria de reiterar o meu amor por essa cidade, pela população 
Ruropolense, as minhas raízes estão aqui, sou colono, trabalhador e sonhador, 



 

e juntos vamos transformar o amor por essa terra em um elo inquebrável. Prezo 
por uma cidade democrática e justa, e conto com você para isto.  

 

 

Um forte abraço.  

Joselino Padilha – Taká & Nenem 

 

 

 “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que 
ensina” 

(Cora Carolina) 

 

Garantir uma educação de qualidade é pensar fundamentalmente em uma 

educação universalizada, é buscar caminhos, enfrentar desafios, é fazer do 

impossível, o possível e necessário. Principalmente valorizando os 

trabalhadores em educação, numa discussão coletiva e permanente com os 

atores representativos da classe. Garantir a permanência do aluno na escola 

sempre compreendendo o ato político da educação, acreditando que para 

construir uma educação de qualidade requer participação, envolvimento, 

articulação de todos que dela fazem parte, fazendo com que cada cidadão se 

sinta responsável pelo seu papel na sociedade, principalmente com os novos 

desafios enfrentados recentemente, de como fazer educação em tempos de 

pandemia da Covid19. 

É neste contexto, que o atual Plano de Governo para a área de educação 

propõe a continuidade dos desafios de fazer educação, buscando sempre 



 

melhorar a qualidade de ensino da Rede Municipal, priorizando a continuidade 

das ações que serão desenvolvidas como forma de garantir a reestruturação 

física das escolas, transporte escolar adequado, merenda escolar de qualidade,  

e trabalhadores da educação com a formação necessária para que  assim 

possamos combater a evasão escolar e garantir a permanência dos alunos nas 

escolas com aprendizagem necessária. 

Compromissos:  

 Priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com 

atenção à Educação Especial; 

 Investir na infraestrutura das escolas com construções de escolas 

nas áreas Urbana e Rural do município e melhorias na estrutura física das 

atuais escolas municipais. 

 Ampliar a qualidade do transporte escolar para os alunos da rede 

municipal de ensino com aquisição de nova frota de ônibus escolar e 

manutenção dos já existentes; 

 Enfrentar os fatores de evasão escolar e garantir a permanência dos 

alunos na escola com aprendizagem. 

 Dar ênfase aos projetos de capacitação continuada aos professores 

e outros profissionais da educação, bem como focar sempre na valorização 

profissional da classe e qualidade do ensino nas escolas municipais. 

 Assegurar sempre a merenda escolar de qualidade, priorizando os 

produtos oriundos da produção familiar, com constante capacitação dos 

profissionais que preparam os alimentos; 

 Garantir investimentos em materiais pedagógicos, merenda escolar 

com qualidade, tecnologia da informação e a manutenção e ampliação dos 

espaços escolares;  

 Proporcionar o apoio psicossocial disponibilizando profissionais 

específicos para as escolas e creches municipais. 



 

 Envolver a participação da família na escola e no processo de ensino, 

priorizando o resgate de valores humanos e cristãos que envolvam e 

comprometam toda a comunidade escolar e educacional. 

 Potencializar o papel da Escola em campanhas educativas sobre 

saúde, meio ambiente, segurança, trânsito e outras. 

 Integrar os programas da área da educação com os de outras áreas 

como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com visitas ao 

fortalecimento da identidade do educando com a sua escola. 

 Implantação de biblioteca digital municipal; 

 Implantação de curso preparatório (aulão) para o ENEM; 

 Programa multidisciplinar preparatório para o mercado de trabalho 

voltado para jovens concluintes do ensino médio; 

 Curso de orientação vocacional voltados ao ensino superior; 

 Levar palestras mensais para o incentivo de informar os alunos, e 

diversificar o ensino através de temas atuais e relevantes para a sociedade.  

 Implantação de novos cursos de ensino superior das universidades 

Federal, Estadual e Particular.  

 Implantação de Escola Técnica 

 

 

“O que fazemos durante as horas de trabalho determina o que temos; o que 
fazemos nas horas de lazer determina o que somos.” 

(Charles Schulz) 

 

A cultura, o esporte e o lazer caminham juntos, e por isso são igualmente 

importantes, pois, a saúde de toda população começa pela mental, assim, 

fazendo parte disto, ter formas de distração e felicidade é fundamental. Uma 



 

sociedade que caminha juntamente com a cultura tem maior facilidade de 

prosperar e ser amplamente bem sucedida, e é por isso que temos maneiras de 

amplificar os momentos de recreação para todas as idades. 

Compromissos: 

 Incentivar os talentos locais bem como o desenvolvimento de novos 

talentos nas diversas áreas da cultura; 

 Promover campeonatos esportivos; 

 Utilizar espaços públicos para o desenvolvimento de aulas esporte e lazer 

coletivos; 

 Promover orientações sobre saúde e atividades físicas;  

 Divulgar os locais turísticos da região; 

 Bosque municipal para esporte e lazer de todos; 

 Construção de academias públicas; 

 Implantação do Projeto “A Praça é Nossa”, com programação de 

atividades sociais, de cultura e lazer das quais a população participe; 

 Criação de um Teatro Municipal com o objetivo de ampliar e incentivar a 

cultura do município.  

 Criação do festival da agricultura com o objetivo de incentivar, valorizar, e 

fomentar os agricultores locais, o mesmo com data para 28/07 (VINTE E 

OITO DE JULHO) dia do agricultor. 

 

 “A felicidade e a saúde são incompatíveis com 
a ociosidade” 

(Aristóteles) 



 

A saúde é o bem mais precioso que um ser humano pode ter, sem saúde 

somos incapazes de fazer qualquer coisa, seja para nos mesmos ou para quem 

mais amamos, a preciosidade e a importância de tê-la não a dimensão, pois é o 

que literalmente nos move. 

 A Covid-19 foi, e esta sendo um novo processo, de sofrimento e de 

aprendizado, com a pandemia que se alastrou pelo mundo fomos obrigados a 

mudar radicalmente nossas vidas de maneira que não imaginávamos, 2020 foi 

um ano atípico de todos os outros, e este, se deu principalmente pela crise de 

saúde mundial. Assim, por este momento vivido foi possível compreender ainda 

mais a importância de ter saúde e de ter uma rede de atendimento que seja 

ampla e capaz de atender quem precisa.  

Portanto, através dessa nova realidade e da já existente em anterior a 

pandemia, criamos propostas adequadas a nossa vivencia diária, para que 

possamos fazer ainda melhor por você todos os dias.  

Compromissos: 

1. Ampliação da cobertura e Reestruturação da Atenção Primária a Saúde: 

 Construir uma Academia da Saúde ampla para diversas atividades; 

  Implantar um Centro de Saúde Municipal com ambulatório de 

Especialidades; 

 Construir a Farmácia Básica Municipal; 

 Implantar a Equipe Itinerante de Saúde da Família Rural com saúde bucal; 

 Construir Ponto de Apoio para equipe de Saúde Itinerante da Família Rural 

na Vicinal do km 115 e Travessão dos Baianos; 

 Construção Pontos de Apoio Saúde nas Comunidades Ribeirinhas (Monte 

Cristo e Porto Franco); 

 Expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde através da 

realização de Processo Seletivo Simplicado;  

 Manter atividades do Núcleo Ampliado de Saúde da Família; 

 Ampliação da cobertura de Saúde Bucal;  



 

 Ampliação da Unidade de Saúde da Família Divinópolis e Loreci Pereira 

(auditório para treinamentos); 

 Aquisição de ambulâncias para as Unidades de Saúde da Família Estrela 

do Norte e São José; 

 Aquisição de Veículo com tração 4x4 para Unidade de Saúde da Família 

Divinópolis;  

 Implantação do Laboratório de Prótese Dentária; 

 

2. Ampliação e Reestruturação de Vigilância em Saúde 

 

 Ampliação do Prédio da Unidade Integrada de Vigilância em Saúde e 

Atenção Primária, construindo espaço para equipe de zoonose, depósito 

para Vigilância Sanitária e sala de Centro de Testagem e 

Aconselhamento;  

 Aquisição de veículos com tração 4x4 (caminhonetes) para Vigilância 

Sanitária e Imunização; 

 Equipar as 04 salas de vacinas restantes com câmaras de imunobiológico; 

  implantar efetivamente o Programa de Vigilância e Saúde do 

Trabalhador;  

 Expansão do Programa de Agentes de Combate às Endemias através da 

realização de Processo Seletivo Simplicado;  

 

3. Ampliação e reestruturação dos Serviços de Média Complexidade 

 

 Construir um Centro de Reabilitação Municipal com serviços de 

fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia;  

 Implantar o Serviço de Atendimento Domiciliar com equipe 

multiprofissional;  

 Aquisição de um aparelho de ultrassonografia para Maternidade 

Municipal;  



 

 Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia Portátil;  

 Estruturar 05 leitos de estabilização: 02 adultos, 02 neonatais e 01 

pediátrico; 

 Implantar uma Unidade de Diagnóstico com exames 

laboratoriais, Eletroencefalograma, Eletocardiograma, Radiografias e 

ultrassonografias;  

 Ampliar os atendimentos de médicos especialistas: psiquiatra, 

cardiologista, ortopedista, ginecologista, obstetra, pediatra, cirurgião, 

endocrinologista, urologista, oftalmologista e neonatologista;  

 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal de Rurópolis (almoxarifado, 

laboratório, enfermarias, ambulatório, lavanderia e cozinha); 

 Manter as jornadas de cirurgias: geral, catarata e ortopédica; 

 Médico 24h no Hospital Municipal de Rurópolis; 

 Implantar o Pronto Atendimento 24h na Comunidade Divinópolis;  

 Estruturar uma Casa de Apoio Própria na cidade de Santarém; 

 Aquisição de veículo para transportar pacientes dentro da cidade de 

Santarém.  

 

4. Estruturação da Gestão em Saúde 

 

 Reforma do prédio da secretaria.  

 Construção de Auditório da Saúde. 

  



 

“Uma cidade não é medida pelo seu cumprimento e largura, mas pela 

amplitude de sua visão e pelo alto de seus sonhos”. 

(Herb Caen) 

Nos últimos quatro anos (2017 a 2020) Rurópolis viveu um excelente período de 

desenvolvimento, melhoria na infraestrutura da cidade e no campo, melhoria na 

qualidade de vida de toda sua população. Rurópolis voltou a ser um lugar bom de se 

viver e com oportunidades para prosperar. Mesmo com o advento da pandemia do 

Covid-19 que foi exemplarmente enfrentada pelo governo, o município não parou seu 

desenvolvimento e garantiu à população, melhorias públicos, com a execução de uma 

enorme quantidade de obras e a retomada e ampliação de todos os projetos que 

estavam parados, atendendo a população nas mais diversas localidade. Trabalhos de 

infraestrutura com frentes de serviços em todas as vicinais durante os quatro anos.  

Com projetos inovadores de urbanização Rurópolis está sendo reconstruída, com 

os melhores parâmetros que necessita ter um município, trabalhos estes nunca 

realizados, tais como: 

Um sistema de agua tratada para atendimento da população, onde promoverá 

mais qualidade de vida. 

 A implantação inédita de um sistema de drenagem moderno onde será feita todo 

o escoamento pluvial durante o período de inverno, reduzindo a proliferação de 

doenças, mantendo a cidade mais limpa. 

Indo mais além, durante este período varias ruas estão pavimentada e demais já 

estão recebendo um serviço de terraplanagem conforme as normas técnicas da 

construção civil, garantido que seja de boa qualidade.  



 

Todo essas mudança conta ainda com a implantação de calçamentos  ao entorno 

de 15km de asfalto, sendo mais um marco para o trabalho realizado com competência 

e Excelência.      

A infraestrutura de uma cidade é um braço de suma importância para 

alcançar os objetivos de todos de modo geral, pois, uma cidade limpa, 

organizada e devidamente cuidada advém desses serviços. Através desse braço 

de todo o conjunto, são organizadas maneiras de atender as necessidades de 

urgência e emergência, bem como prever o que poderá ocorrer e fazer a devida 

articulação para a melhoria e ampliação do município como um todo.  

Compromissos: 

 Ampliar o programa de asfalto no município e estender para as 

principais vilas; 

 Contemplar as comunidade e distritos com sistema de agua tratada; 

 Dar continuidade na recuperar estradas vicinais ao longo de todo o 

município durante o período do ano de 2021 a 2024; 

 Buscar convênios para construção de praça pública nos bairros da cidade; 

 Garantir e ampliar a iluminação pública e a rede de energia elétrica;  

 Criar um programa de mutirões nos bairros, com premiação para o bairro 

que mais colaborar com a limpeza; 

 Garantir a limpeza das vias urbanas e das agrovilas; 

 Pavimentar e revitalizar a entrada da cidade; 

 Priorizar o melhoramento e abertura das estradas rurais, para viabilizar o 

escoamento da produção e o deslocamento das nossas crianças até as 

escolas com cascalhamento, abertura de vicinais, construção de pontes e 

bueiros de concreto;  

 Implantação do sistema de sinalização horizontal e vertical das vias 

publicas;  

 Reforma e cobertura da feira publica.  

 Criação da área industrial  do município. 



 

 Construir um terminal rodoviário de passageiros  municipal e intermunicipal 

moderno e amplo, e com acessibilidade para portadores de deficiência.  

 Estabelecer de forma continua e organizada a construção e reforma de 

calçadas e canteiros. 

 Buscar parcerias com os governos federal e estadual para desenvolver 

projeto de revitalização na área da lagoa.  

 Buscar parcerias com poderes das esferas Federais e Estaduais, com 

objetivo da implantação do aterro sanitário do município de Rurópolis, 

atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através 

da lei de n° 12.305, de 2010 que determinou que todos os municípios do 

País dessem um fim nos lixões a céu aberto e implantassem aterros 

sanitários. 

 Realiza projeto de recuperação de pontes e pontilhões das estradas 

vicinais do município para na qual possa assegurar a trafegabilidade com 

qualidade. 

 Intermediar com as demais Secretarias do Governo Municipal, 

planejamento de frente de trabalhos no Distrito, comunidades e vilas, 

objetivando a manutenção de ruas e acessos públicos com 

empiçarramento, drenagem, roço de praças, campos, calcadas e órgãos 

públicos. Conscientizando moradores na limpeza do espaço físico de 

forma adequada com destinação de resíduos sólidos e prevenção para 

redução de entulhos e galhadas em vias públicas.  

 Adquirir por meio de convênios novas máquinas, em parceria com o Governo 

Estadual e Federal, para abertura e manutenção das estradas e vicinais, para o 

escoamento da produção; 

 Viabilizar a implantação de uma indústria de beneficiamento de cacau no 

município Rurópolis, considerando nossa posição geográfica e alta produção de 

cacau do município e região, para que nossos produtores possam auferir 

melhores ganhos financeiros.  

  



 

“Lutemos por um mundo novo... um mundo bom que a todos assegura o 

ensejo de trabalho, que dê futuro a juventude e segurança a velhice”. 

(Charlie Chaplin) 

 

A segurança publica de um município é um dos seus pilares para trazer 

estabilidade e cuidado a todos que nele vivem, para que isso possa ser feito da 

melhor maneira, com zelo e prudência, elaboramos um plano que irá se apoiar 

no melhor para a população. 

Compromissos: 

 Dotar a defesa civil municipal, de estrutura e pessoal qualificado.  

 Aumento do efetivo policial nos horários de maior ocorrência policial. 

 Sistema de monitoramento de câmaras na cidade nos principais locais de 

circulação; 

 Implantar a delegacia da mulher; 

 Melhorar a iluminação nas ruas, avenidas e praças e em projetos que 

inibam a criminalidade; 

 Criar o projeto de proteção ao jovem em situação de vulnerabilidade; 

 Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública e de um Conselho 

comunitário para a participação efetiva da população;  

 Engajar o Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança 

envolvendo crianças e adolescentes. 

  



 

“Conduzir a sociedade requer mais do que conhecimento, é necessário amor 
pelo servir”. 

(Mauricio Denadai Jr.) 

 

Nossa diretriz para Assistência Social baseia-se na luta incansável pela 

diminuição da desigualdade e redução da pobreza, através de políticas efetivas 

de assistência, inserção e reinserção social para as pessoas mais carentes e o 

fomento de ações para ampliação da abrangência assistencial domiciliar. 

Pretendemos garantir à universalidade dos direitos a assistência com equidade 

e justiça social, objetivando sempre a redução das desigualdades sociais dando 

ênfase ao direito a diversidade, tratando todos os cidadãos com igualdade plena, 

a fim de garantir a todas as pessoas o pleno exercício da cidadania e a melhora 

da qualidade de vida do povo Ruropolense.  

Compromissos:  

1. INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 

 Regulamentação de Estágio profissional através de faculdades existentes 

no município de Rurópolis; 

 Aquisição de veículos através de emendas ou convênios; 

 Fortalecimento das ações voltadas a provisão de documentação, 

encaminhamentos do Benefício de Prestação Continuada, bem como da 

Aposentadoria por idade;   

 Promoveremos através de trabalho conjunto ente as secretarias de 

Trabalho e Assistência Social e Educação, o programa de inclusão digital 

através de cursos de informática básica;  

 Construção do Centro de Capacitação no Município, com capacidade 

para 50 alunos, contando inclusive com laboratório de informática; 



 

 Desenvolvermos em parceria com as Instituições Públicas, Privadas, 

Universidades e Faculdades, o programa de Capacitação de Jovens e 

Adultos para Concursos Públicos;  

 Buscar implantar o Centro de Qualificação Profissional;  

 Buscar soluções junto ao mercado de trabalho, através de parcerias com 

iniciativa privada, para recondução ao mercado de pessoas 

desempregadas em situação vulnerabilidade por meio de oficinas de 

capacitação profissional;  

2. PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 Aquisição de programas de fortalecimento de benefícios eventuais a 

famílias em situação de calamidade pública e emergência com o apoio do 

Governo do Estado;  

 Aquisição do Programa do Governo Estadual “Sua Casa”; 

 Fortalecimento da agricultura familiar e promoção ao acesso de 

alimentação saudável as famílias atendidas por meio do Programa de 

Aquisição de Alimentos. 

 Potencializar os esforços para a melhor prestação dos serviços do 

Conselho Tutelar, por meio de capacitação continuada. 

 Projeto de Educação Permanente voltado a equipe de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo sobre o processo de 

envelhecimento e abordagem do idoso e da família; 

  Fomentar o programa de políticas de segurança alimentar e nutricional por 

meio da criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional – COMSEA. 

 Potencializar ações relacionadas ao conselho de segurança alimentar;  

 Ampliação dos Centros de Referência em Assistência Social, criando uma 

extensão do mesmo na comunidade Divinópolis para atender melhor a 

população rural;  

  Valorização do trabalho produzido e desenvolvido pelas entidades sociais;  



 

 Apoiaremos ano após ano o Programa Natal Sem Fome no município de 

Rurópolis;  

 Potencializaremos o programa Casamento Comunitário, para pessoas 

carentes do nosso município;  

 Fomentaremos ações, seja por iniciativa do governo ou de iniciativa 

voluntária da população, para campanhas de coletas para doação de 

armação de óculos, enxoval de bebê e cestas básicas, para distribuição a 

população carente;  

 Potencializar a atenção ao atender as vítimas de abuso, violência 

doméstica e sexual;  

 Fomentar campanhas educativas e de sensibilização para prevenção ao 

uso de drogas e dependência química;  

 Implantação do programa “CRAS Volante”, buscando o atendimento de 

famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social. Prestar serviço de 

proteção social básica no território de abrangência do CRAS, para o 

atendimento a famílias que vivem em locais de difícil acesso e/ou estão 

dispersas no território, mas já são referenciados no cadastro único do 

CRAS, (áreas rurais, assentamentos dentre outros); 

 Reformar, fortalecer e adequar o CRAS;  

 Fortalecer a atuação do CREAS;  

 Enviar o Projeto de lei à Câmara Municipal de Rurópolis para criar, em 

forma de lei, o projeto “Assistência Social na Comunidade”;  

 Potencializar o Programa “Criança Feliz”; 

 Apoiar e dar subsídios aos conselhos municipais da pessoa idosa, da 

pessoa com deficiência, dos direitos da mulher, da segurança alimentar e 

nutricional e da política antidrogas;  

 Fomentar o Projeto “Alimento com Amor”, com a distribuição de sopas nas 

comunidades;  

 Fomentar o Espaço Lúdico do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo com ações voltadas ao enfrentamento de trabalho infantil;  



 

 Fomentar ações sociais em datas comemorativas como São João, Páscoa, 

dia das crianças, dia do idoso, outubro rosa, pessoa com deficiência, etc.;  

 Desenvolver políticas para negros, juventude, LGBT e população diversa, 

respeitando a liberdade e a diversidade em todos os níveis;  

 Buscar implantar o Banco de Alimentos no município de Rurópolis;  

 Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a 

garantir a integração dos programas de transferência de renda, de modo 

que seja possível ampliar o atendimento às pessoas em situação de 

vulnerabilidade;  

 Estabelecer parceria com entidades assistenciais do setor público e 

privado, para fomentar as ações de assistência social;  

 Fortalecer e fiscalizar o acesso ao programa Bolsa Família para famílias 

em situação de pobreza extrema;  

 Potencializar a capacitação de profissionais do Bolsa Família.  

 

3. CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 Implementar o atendimento da criança e do adolescente em situação de 

abandono social, por meio do Programa de Convivência Familiar e 

Comunitária;  

 Garantir o Direito da Criança e do Adolescente e o cumprimento do ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente);  

Implantar o Projeto “Arte com Alegria” com ações educativas, 
assistenciais e culturais para crianças nas comunidades do município;  

 Priorizar ações de prevenção às drogas e atenção a família com promoção 

integrada nas áreas de assistência social, cultural, educação, esporte, 

lazer e saúde;  

 Garantir o atendimento integral humanizado e de qualidade para as 

famílias em situação de violência;  



 

 Desenvolver ações integradas nas áreas de Assistência Social em 

conjunto com as demais secretarias municipais focando principalmente na 

prevenção e atenção à família;  

 Trabalhar em parceria com o Governo Federal e Estadual, de forma a 

garantir a integração dos programas de transferência de renda, de modo 

que seja possível ampliar o atendimento a Criança e ao Adolescente;  

  Fomentar 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;  

 Desenvolver projetos socioeducativos para crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, com intuito de diminuir o nível de evasão 

escolar;  

 Desenvolver estudos e ações para implementação do Projeto de Incentivo 

a Liberdade Assistida;  

  Criar e fomentar a capacitação através de cursos profissionalizantes que 

atendam as reais necessidades dos jovens da cidade;  

 Implementar, em parceria com o setor privado, o projeto “Jovem Aprendiz”, 

com o objetivo de oferecer qualificação sócio profissional a jovens de 16 a 

24 anos, desempregados, estabelecendo uma renda de até meio salário 

mínimo;  

 Estabelecer campanhas educativas e informativas sobre sexualidade e 

drogas nos diversos bairros do município;  

4. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 Buscar implementar o Programa de Reabilitação e Convivência para a 

Pessoa Portadoras de Necessidades Especiais;  

 Implantar políticas e programas de forma integrada às políticas e 

programas locais e intramunicipais para pessoas portadoras de 

necessidades especiais;  



 

 Garantir o cumprimento da legislação voltada as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, pelo próprio poder público e pela iniciativa 

privada;  

 Desenvolver parcerias e convênios com o poder público, entidades 

privadas e com o terceiro setor para potencializar trabalhos voltados as 

pessoas portadoras de necessidades especiais;  

 Desenvolver programa de estímulo ao trabalho voluntário de assistência 

às pessoas portadoras de necessidades especiais;  

 Garantir a prática esportiva para portadoras de pessoas necessidades 

especiais nas diversas modalidades, como basquete, futebol de cinco e 

atletismo, em programa de inclusão nas escolas municipais;  

 Potencializar ações e campanhas educativas sobre os direitos das 

pessoas portadoras de necessidades especiais;  

 Assegurar a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, promovendo a adaptação gradativa de calçadas e acessos a 

prédios públicos, o transporte especial e promover a capacitação de 

familiares para a reabilitação das pessoas portadoras de necessidades 

especiais;  

 Assegurar o uso de transporte municipal para portadores de necessidades 

especiais.  

 

  

 “Existem mulheres fortes, e existem as que apenas ainda não 
descobriram sua força”. 

(Autor desconhecido) 

 



 

 A força das mulheres vem a cada dia tomando ainda mais espaço, 

este que é de direito, que é justo, e que por vezes foi desmerecido, por isso 

devemos valorizar a cada uma que é maioria em nossa sociedade e que 

predomina a chefia das famílias brasileiras. Portanto, trazemos um plano que 

possa incentivar e valorizar a mulher Ruropolense. 

Compromissos:  

 Desenvolver políticas de valorização da mulher em toda sua diversidade 

e contribuir para o avanço da inclusão das mulheres em todos os espaços; 

 Elaborar um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino; 

 Garantir o enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da 

criação e ampliação de Centros de Referência e Atendimento, com 

assistência jurídica, psicológica e de saúde; 

 A administração do município vai respeitar toda e qualquer diversidade 

humana no que se refere a gênero, cor, raça e etnia, combater toda forma 

de discriminação; 

 Garantir o aumento da representação e participação das mulheres nos 

espaços de decisão tais como cargos de gestão e liderança do poder 

executivo, órgãos colegiados, comitês e conselhos. 

 Garantir o combate às desigualdades entre homens e mulheres como 

condição do desenvolvimento do município. 

 Ampliar, consolidar e qualificar os serviços de atendimento às mulheres 

vítimas de violência;  

 Desenvolver um programa que auxilie a prevenção a gravidez na 

adolescência;  

 Apoiar e desenvolver ações para reestabelecer as atividades do Clube de 

Mães do Município;  

 Garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade às mulheres 

em situação de violência, bem como desenvolver programas que 

contribuam para reestruturação das mulheres vítimas de violência;  



 

 Ampliar as campanhas de combate à violência contra a mulher e os 

respectivos serviços de atendimento às vítimas;  

 Dar suporte as vítimas para garantir o entendimento referente a medidas 

previstas na Lei Maria da Penha;  

 Potencializar programas em parceria com a Administração Municipal, de 

atividades destinadas às mulheres nos equipamentos públicos municipais;  

 Potencializar a formação permanente dos servidores nas questões 

relacionadas ao direito à diversidade, visando eliminar qualquer tipo de 

discriminação nos serviços ao cidadão.  

 

  



 

“Só envelhecemos quando paramos de sorrir”. 

(Judson Borges Rosa) 

 

  A terceira, ou a melhor idade, vem com o tempo com sabedoria e com 

respeito, para estes que tanto fizeram por nos hoje nosso dever é zelar por eles. 

Compromissos:  

 Extinguir o analfabetismo, implantar uma política de educação de jovens e 

adultos que gere uma taxa de alfabetização próxima a 100%; 

 Oferecer apoio social, psicológico e jurídico aos idosos em situações de 

violação de direitos, como violência intrafamiliar e discriminação;  

 Aumentar a participação da população em geral na prática da atividade 

física voltada para a saúde e qualidade de vida, observando-se todas as 

faixas etárias e gêneros. Estabelecer um acompanhamento mais próximo 

aos idosos. 

 Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de 

doenças crônicas e estímulo ao envelhecimento ativo. 

 Mutirões periódicos para consultas e cirurgias eletivas. 

 Promover e incentivar a participação da população idosa nos eventos 

oferecidos 

 Aumentar os níveis de atividades físicas da população em geral, inclusive 

idosos, ampliando a oferta de espaços e instalações para atividades físicas 

na cidade; 

 Integrar a atividade física com ações de saúde da família e em grupos 

específicos (idosos, diabéticos e outros) e estimular o empreendedorismo 

nas áreas de atividade física, saúde e esporte. 



 

 Potencializar políticas voltadas para o idoso, por meio de multiplicação de 

grupos de convivência e ações de inclusão e participação do idoso na 

sociedade e em suas atividades;  

 Melhorar as condições de acessibilidade dos espaços públicos, visando a 

inclusão dos idosos nas atividades socioeducativas, culturais e esportivas;  

 Incentivar e promover programas de atividades de lazer e turismo para a 

população idosa; 

 Desenvolver através de projetos específicos em parceria com o Terceiro 

Setor, iniciativa privada e sociedade civil, ações que garantam alternativas 

de moradia para pessoas idosas sem proteção familiar;  

 Estimular a produção cultural, artesanal e de lazer para as pessoas idosas;  

 Propiciar ao idoso a sua valorização e conscientização familiar quanto às 

suas necessidades e direitos;  

 Desenvolver projetos para ação e capacitação voluntária de cuidadores de 

pessoas idosas.  

 

  



 

“Quem ama preserva. Preservar o meio ambiente é preservar a vida.” 

(Andrea Taiyoo) 

A garantia do nosso futuro é a natureza, é através dela que temos tudo de 

necessário para viver, é com ela que podemos progredir, e é cuidando da mesma 

que teremos a oportunidade de um futuro melhor para nós e as próximas 

gerações.  

Compromissos: 

 Adotar uma política inovadora de gestão de resíduos fundamentada na 

educação pelo consumo consciente que integre a proteção da saúde 

individual e pública e a qualidade ambiental, com critérios de não geração, 

redução, reutilização e reciclagem, inclusive aprofundando as práticas de 

separação e coleta seletiva. 

 Melhorar a distribuição e o abastecimento de água; 

 Ampliar a arborização das ruas da cidade, especialmente nas novas áreas 

onde estão recebendo o plano de infraestrutura asfáltica com drenagem e 

calçadas; 

 Buscar parcerias com instituições empresariais e outras para apoiar as 

empresas na implantação de programas de gestão ambiental; 

 Combater a poluição sonora em diversos pontos e horários da cidade, 

inclusive por meio de campanhas educativas; 

 Promover a educação ambiental como forma de potencializar praticas de 

proteção e equilíbrio do meio ambiente; 

 Reestruturar e revitalizar os bosques municipais das proximidades do hotel 

presidente Médici; 



 

 Instituir um programa educacional nas escolas sobre proteção e equilíbrio 

do meio ambiente; 

 Implantar politicas publicas locais para a construção de uma consciência 

ecológica e ambiental; 

 Promover campanhas de proteção ao meio ambiente; 

 Fazer a revitalização e criação de um bosque no entorno da lagoa situada 

no bairro da lagoa.  

O turismo desponta como uma das atividades de maior importância 
econômica na atualidade e tem um grande potencial para a geração de emprego 
e renda, não somente em virtude da própria cadeia de serviços turísticos (que 
inclui hotelaria, restaurantes, transportes), mas também em virtude da produção 
associada à atividade que envolve, desde a produção agrícola e a agroindústria, 
ao artesanato e à indústria de vestuário. 

  A partir de então, passou-se a vislumbrar o fomento mais intenso ao setor, 
na busca de incluir o município no circuito de turismo religioso e de natureza, 
dada a importância e a visibilidade potencial.  

O município integra a rota turística da REGIÃO TURISTICA DO ALTO 
TAPAJOS, e onde ainda predomina uma vasta diversidade ecológica e cultural, 
destacando o alto potencial de exploração de cavernas, trilhas, praias cachoeiras 
e balneários. 

Avançar no estudo espeleológico do município no qual já se encontra o 5° 
em número de cavernas do Brasil e o único da américa latina com pinturas 
rupestres na parte escura. 

A região permite o acesso às ricas paisagens, como também às áreas 
particulares de vida baseados na pequena agricultura, pesca e extrativismo. 

 A seguir, apresentamos as principais ações pensadas para fomentar a 
atividade turística em nosso município.  

Principais ações:  

 Gestão das políticas para o turismo; 
 Elaboração do Plano Municipal de Turismo;  
 Desenvolvimento dos serviços turísticos;  



 

 Programa de qualificação das empresas do setor turístico (agências 
de turismo receptivo, hotelaria, bares e restaurantes, casas de shows, 
produção de eventos, em parceria com o SEBRAE, a SETUR e 
ADETUR, com o objetivo de melhoria da qualidade dos serviços e 
eficiência na gestão; 

Promover  um sistema de adesão dos proprietários com a elaboração de 
planos de utilização sustentável de corpos d’água (rios e lagos naturais ou 
artificiais) para fins recreativos e turísticos. 

Buscar parcerias com o Governo do Estado e Federal, para construir e 
desenvolver ao povo de Rurópolis  o nosso Centro Cultural e Histórico com uma 
estrutura ampla e moderna, pronta para servir como o primeiro Centro de 
Convenções da história de Rurópolis; 

 

 “A agricultura é a arte de saber esperar” 

(Ricardo Bacchelli) 

 A agricultura e pecuária são os pilares do nosso município, são os 

principais regentes da economia, portanto, o programa que vamos apresentar 

tem como objetivo melhorar, incrementar e expandir a agricultura e pecuária de 

Rurópolis, assim, trazendo melhorias significantes e efetivas, fazendo com que 

seja eficiente o aumento da produção, e melhoria das condições de vida das 

famílias rurais, com foco no desenvolvimento sustentável da região através da 

produção familiar.  

 Construir em parceria com sindicatos e associações uma feira do produtor 

rural, para venda da produção familiar diretamente ao consumidor; 

 Apoiar políticas de investimento na área rural que possam melhorar a 

arrecadação municipal e a geração de emprego e renda;  

 Promover a realização de feiras de exposição dos produtos da agricultura 

familiar; 



 

 Contratar profissionais da área técnica para atuar na assistência à 

agricultura familiar;  

 Proporcionar melhorias de genética do rebanho bovino, principalmente 

leiteiro, através de programas inseminação artificial, nutrição, sanidade e 

manejo do rebanho; 

 Incentivar os programas de irrigação, construção de cisternas e açudes, 

em parceria com o Governo Federal e Estadual ; 

 Viabilizar o trabalho integrado entre as entidades (Secretaria da 

Agricultura, Cooperativas, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, EMATER, 

CEPLAC, SEMMA, Universidades e Associações), com o objetivo de 

capacitar os agricultores em suas diversas atividades, disponibilizando 

assistência técnica para a produção, comercialização e consequente 

geração de renda aos agricultores familiares; 

 Promover palestras, Dias de Campo e reuniões técnicas para troca de 

experiências, visando à capacitação e aperfeiçoamento dos produtores e 

a diversificação de suas atividades; 

 Implementar, fortalecer e ampliar ações integradas entre a agricultura e a 
educação, proporcionando a capacitação e profissionalização dos jovens 
em diversas atividades visando a permanência no Município; 

 Ampliar, com recursos das esferas Estadual e Federal a quantidade de 
equipamentos para a Patrulha Agrícola; 

 Firmar parcerias para facilitar aos agricultores a realização de análise de 
solo. 

 Criar e ampliar a assistência técnica profissional, agrícola e veterinária. 
 Disponibilizar de assistência técnica de qualidade aos agricultores para 

orientação e esclarecimentos mediante palestras, encontros e visitas de 
técnicos diretamente nas propriedades; 

 Incentivar o cultivo de hortaliças, frutas e flores; 
 Apoiar o reflorestamento de áreas rurais pouco produtivas, tornando-as 

rentáveis; 
 Oferecer capacitação aos agricultores, através do SENAR, SEBRAE, 

EMBRAPA e outros; 
 Dar suporte técnico para sequência dos trabalhos de Licenciamento de 

projetos ambientais de impacto local, conforme determinação legal. 



 

 Buscar juntamente a SEDAP e SEMAS, recursos e parcerias para a 
construção de um berçário para a criação de pós larva e alevinos, visando 
a expansão da produção de peixes de forma a manter o desenvolvimento 
sustentável do município conforme a legislação ambiental.  

  Promover assistência técnica aos criadores de gado, através de 
treinamentos com SENAR, ADEPARA, EMATER e SEDAP visando a 
ampliação da bacia leiteira, oportunizando assim mais fontes de renda para 
o agricultor e pecuarista. 

 Construção de um viveiro permanente de mudas de essências florestais 
da Amazônia  e de cultura perenes e temporárias.  

 Elaborar um programa que consiste em incentivar os produtores 
ruropolenses à realizarem novas construções de pocilgas e 
ampliação/adequação  das mesmas em áreas rurais, respeitando as 
normativas dos órgãos de vigilância em saúde. Orientando a importância 
do manejo e de aquisições de matrizes com genéticas melhoradas para 
nossa região. 

 Viabilizar com as entidades agrícolas e juntamente com os produtores de 
banana do município, mecanismos para melhoramento genético de novas 
mudas, capacitação desde do plantio a colheita mantendo um sistema 
altamente produtivo e de qualidade ao homem do campo.  

 
 
 

 


