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1 - INTRODUÇÃO
A proposta da coligação “Povo em Primeiro Lugar” é trazer uma nova modelagem para a
administração da cidade de Juiz de Fora, que já ocupou um lugar de destaque entre os municípios
de médio porte do nosso país, e, atualmente é um dos municípios mineiros que mais perdeu
investimentos, arrecadação, emprego e renda per capta.
Nosso Programa de Governo está baseado nos três pilares da Sustentabilidade, e buscará a
execução de projetos e ações economicamente viáveis, que sejam ambientalmente corretas, e, que
alcancem um impacto social justo, entregando para nossa sociedade os resultados que ela espera
dos seus governantes.
Sabemos do momento delicado que estamos passando, principalmente , devido à pandemia do
novo coronavírus (COVID-19). Nessa hora, precisamos realizar um diagnóstico assertivo, para
verificar a situação da cidade em todas as áreas de atuação do setor público, manter o que está
dando certo e usar das Ferramentas de Gestão e das melhores práticas da Gestão de Projetos, para
avançarmos juntos em busca da melhoria da qualidade de vida dos juiz-foranos.
Nossa proposta será sempre trabalhar de forma matricial e em REDE, para alçarmos os resultados
desejados. De uma forma inovadora e em consonância com a nosso Programa de Governo,
chamaremos nossas Diretrizes de “Conexões” da nossa Rede.

Programa de Governo:
“Povo em Primeiro Lugar”
Sabemos da importância da globalização, tanto para a economia quanto para a gestão das cidades e
para a sociedade como um todo. Nossa equipe também irá buscar trabalhar alinhada com os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sempre estabelecendo parcerias para o elevar a posição da
nossa Juiz de Fora.

2 – DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO – NOSSAS CONEXÕES
Dentro da nossa linha de trabalho, para e execução do Programa de Governo da coligação “Povo em
Primeiro Lugar” escolhemos como diretrizes, “nossas conexões”, os temas relacionados abaixo e,
dentro desses temas, vamos elencar as principais propostas para trabalharmos nos próximos 4 anos
de governo:

Diretrizes do Programa de Governo: “Conexões”

Saúde
Zeladoria da
Cidade (Obras e
infraestrutura)

Educação

Segurança Pública
e Defesa Social

Esporte, Lazer
Cultura e Turismo
(novas vocações
econômicas)

Mobilidade
Urbana

“Povo em
Primeiro Lugar”
Juiz de Fora em Rede

Sustentabilidade

Captação de
Parcerias para
implantação de
projetos de
interesse comum

Orçamento
participativo e
Arrecadação de
recursos
Inovação na
gestão de
projetos e de
pessoas

Atração de
Investimentos e
Geração de
Empregos

2 – DIRETRIZES DO PLANO DE GOVERNO – NOSSAS CONEXÕES

Saúde

Nesse momento, a “Conexão – Saúde” será prioridade em nosso mandato,
pois com os impactos no sistema de saúde, que já era deficitário, causados
pela pandemia da COVID-19, faz-se necessária a criação de uma forçatarefa, envolvendo a população, a iniciativa privada, os municípios vizinhos,
o Estado e o Governo Federal, na busca de soluções rápidas e eficazes para
o combate direto dessa pandemia e atendimento à população.

 Captar todos os recursos disponíveis nas esferas Estaduais e Federais, atuando em conjunto com
os Deputados na nossa região;
 Captar recursos internacionais, por meio de parcerias e fundos de investimentos assistenciais
para criação de programas em atenção à saúde;
 Colocar todas as unidades de saúde existentes para funcionar com capacidade acima dos 90%;
 Estudar possibilidades para assumir a gestão das obras do Hospital Regional, terminá-las e
colocá-lo em operação durante a Gestão 2021-2024;
 Focar no treinamento dos profissionais e melhoria da gestão, aumentando a produtividade;
 Buscar parcerias com a iniciativa privada para atuar em contingências durante a pandemia;
 Facilitar a vida do cidadão, implantando Farmácias Regionais, para a distribuição de
medicamentos;
 Ampliar a lista de medicamentos e informatizar o processo de gestão do estoque (o cidadão
poderá consultar por aplicativo, qual medicamento está disponível e em qual Unidade de Saúde
e/ou Farmácia do Sistema Municipal de Saúde;
 Investir em programas de bem estar e qualidade de vida, de modo a prevenir doenças crônicas
tais como obesidade hipertensão arterial, diabetes, entre outras;
 Valorizar os profissionais de saúde e criar programas de incentivo à capacitação e remuneração;
 Intensificar o trabalho dos centros de saúde, na busca da ampliação da atenção primária,
vacinação, entre outros programas;
 Implantar processo de melhoria na gestão, estabelecendo Objetivos Estratégicos, Indicadores de
Desempenho e Iniciativa Estratégicas;
 Construção da unidade básica de saúde em Humaitá;
 Atuar proativamente para incluir Juiz de Fora nos primeiros lotes da vacina contra a COVID-19
 Descentralização do atendimento especializado para as UBS; e
 controle e fiscalização adequada na distribuição de medicamentos do SUS para que não falte à
população.
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Educação

A “Conexão – Educação” é um dos temas-chave a serem trabalhados no
mandato 2021-2024. Nossa equipe trabalhará em busca da
profissionalização da gestão, se valendo das melhores práticas observadas
nos modelos de sucesso, desenvolvidos em cidades que conseguiram
melhorar os seus índices.

 Valorização do magistério, com realização de concursos públicos, estudando junto com as
entidades que representam os professores em todos os níveis, formas de estruturar a carreira e
melhorar as condições de trabalho;
 Investimentos em salas de informática e de leitura das escolas, por meio de recursos próprios
e/ou através de parcerias com a inciativa provada;
 Criar um programa de acesso universal aos conteúdos e plataformas de educação on line, de
modo a colocar os alunos da rede municipal de ensino inseridos nessa nova plataforma de
estudos;
 Ampliar o número de vagas para garantir que todos tenham acesso à educação gratuita e de
qualidade;
 Investir em programas de profissionalização, vinculados à rede municipal de educação, por meio
de programas próprios ou com estabelecimento de parcerias com o SENAI e SEBRAE.
 Melhorar o programa de merenda escolar por meio de parcerias com produtores locais, com foco
na agricultura familiar;
 Criar um grupo de trabalho para construção de um Projeto que apresente opções de um modelo
de educação integral;
 Implantar processo de melhoria na gestão, estabelecendo Objetivos Estratégicos, Indicadores de
Desempenho e Iniciativa Estratégicas;
 Criação de programa de incentivo à inovação, voltado para os alunos da rede municipal. Prêmios,
Feiras, Seminários entre outros eventos com a temática Inovação e Educação; e
 Melhorar a posição da cidade de Juiz de Fora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB).
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Mobilidade
Urbana

Entender e atuar na “Conexão - Mobilidade Urbana”, é buscar a qualidade
de vida para o cidadão, pois cada vez mais a mobilidade se torna um
problema das cidades médias do país, deixando de ser um problema
exclusivo das grandes cidades. Nossa proposta é entender todo sistema para
atender a população, oferecendo soluções factíveis que facilitarão a vida das
pessoas. Neste ano de 2020 tivemos uma péssima experiência, com o
colapso do transporte coletivo em nossa Juiz de Fora

 Resolver o impasse com as empresas de transporte coletivo local. Nova licitação, ou análise
jurídica para a repactuação das condições atuais do contrato;
 Criar o projeto de Mobilidade Urbana para Zona Norte, ciclovias entre bairros, pistas de
caminhada e deslocamento “a pé”;
 Realizar Estudo para integrar todos os modais de transporte público existentes (ônibus táxis,
aplicativos, ciclovias);
 Discutir, junto à sociedade e a Câmara Municipal a questão do transporte individual de
passageiros (aplicativos de motocicletas e mototáxis);
 Recapacitar as vias de fluxo intenso, estudando rotas alternativas, construção de trincheiras e
viadutos, entre outras obras de infraestrutura;
 Buscar parceria com as empresas para incentivar o uso de bicicletas, implantando vestiários e
bicicletários;
 Realizar uma Pesquisa Origem – Destino, buscando conhecer o perfil dos deslocamentos dos
cidadãos;
 Modernizar o sistema de bilhetagem eletrônica abrindo para outras possibilidades de
pagamentos;
 Garantia a acessibilidade para as pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, tanto
em relação aos veículos do transporte público, que devem ser acessíveis, quanto na questão da
adaptação das calçadas e acessos, inclusive nos bairros;
 Incentivar a independência dos bairros, fomentando comércios-âncora (bancos, loterias,
unidades de saúde, entre outros), reduzindo o deslocamento das pessoas;
 Incentivar combustíveis alternativos e menos pulguentos, através de estudos de programas de
estacionamento especial para esses veículos; e
 Reaproveitamento do Biogás do Aterro Sanitário também para abastecimento da frota de ônibus
(parceria com as empresas), veículos oficiais e de coleta de resíduos urbanos.
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Sustentabilidade

A “Conexão – Sustentabilidade” estará sempre presente na identidade
da nossa gestão. Será nosso norteador para a execução de projetos e
ações. Buscaremos sempre que possível, iniciativas economicamente
viáveis, com menor impacto ambiental possível e que seja socialmente
justas para a nossa sociedade. Ficará a cargo da Secretaria de Meio
Ambiente a implantação e coordenação dessas iniciativas.

 Apoiar ONGs e Projetos voltados para a reciclagem. Dar apoio a esses profissionais;
 Buscar parceria com empresas da iniciativa provada com foco na logística reversa de algumas
embalagens e/produtos;
 Criação do Centro de Acolhimento do Profissional de Reciclagem, provendo apoio e treinamento,
buscando a sua inclusão na sociedade;
 Ampliação da coleta seletiva, implantação do centro de coleta seletiva da Zona Norte e estudo
sobre a possibilidade de implantação de centros de coleta regionais;
 Inclusão de inciativas sustentáveis junto aos órgãos públicos, escolas e demais repartições
públicas;
 Estudar a possibilidade de inclusão de mini usinas fotovoltaicas e/ou aquecimento solar, de forma
obrigatória, em novas construções aprovadas a partir de 2022;
 Criação do Programa permanente de proteção à Causa Animal, com a revitalização do canil
Municipal e captação de parcerias para implantação de outras ações voltadas à proteção e
prevenção aos maus tratos;
 Elaborar, em parceria com a Câmara Municipal, lei de incentivo ao uso do Gás Natural Canalizado,
em regiões atendidas pelas redes da Gasmig, de forma a reduzir a circulação de caminhões
nesses locais, e, consequentemente reduzir as emissões de gases nocivos e riscos de acidentes;
 Criação do Programa JF + Sustentável, visando certificação de construções de frotas de veículos,
nos Moldes do Programa BH Sustentável, programa de referência internacional;
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Captação de
Parcerias para
implantação de
projetos de
interesse
comum

A modernização da Gestão e a introdução do conceito de cidade viva e
que aprende, está na “Conexão - Captação de Parcerias para
implantação de projetos de interesse comum”. O estabelecimento de
parcerias visando o aprendizado e o bem comum, são importantes para
o desenvolvimento da nossa cidade.

 Realizar um estudo jurídico para verificar quais são os limites e riscos envolvidos em parcerias
dessa natureza;
 Conhecer os casos de sucesso de parcerias entre o setor público e privado em outras cidades:
 Divulgar a cidade de Juiz de Fora, suas potencialidades e atributos em canais de interesse e
fóruns de empresas, além de divulgação nas redes sociais; e

 Concretizar as parcerias que estejam de acordo com o interesse da população e que sejam
técnica e economicamente viáveis para o município.

Zeladoria da
Cidade (Obras
e
infraestrutura)

A “Conexão – Zeladoria da Cidade (Obras e Infraestrutura)” visa harmonizar
infraestrutura e bem estar. Será fundamental a participação da Secretaria de
Obras, do DEMLURB e da EMPAV nessa conexão. A manutenção de uma
cidade limpa e com uma infraestrutura funcional, impacta diretamente na
vida do cidadão.

 Ampliar os pontos de coleta de entulhos nos bairros e divulgar os cronogramas para descarte e
coleta dos matérias;
 Criar e divulgar programa de manutenção das vias e áreas públicas do município;
 Estabelecer parcerias com artistas locais, disponibilizando espaços para grafite e pintura
artística;
 Retomada do Programa Adote uma Praça e ampliação para adotar outros espaços, em troca
de publicidade e/ou outro tipo de contrapartida;
 Revitalização do Morro do Imperador, entre outros pontos turísticos;
 Colocação de árvores híbridas (Wi-fi e Fotovoltaicas) em praças e outros locais públicos, com
acesso à internet e ponto de recarga gratuitos para a população;
 Programa de Recomposição asfáltica e cronograma contemplando novas regiões; e
 Atuar junto às operadoras para a cobertura de sinal de internet em 100% do município,
inclusive nos distritos, Zona Rural e em bairros mais afastados;
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Atração de
Investimentos
e Geração de
Empregos

Na “Conexão - Atração de Investimentos e Geração de Empregos”, a
geração de empregos está diretamente ligada à atração de
investimentos. Será papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
coordenar todo esse trabalho, que elevará nossa Juiz de Fora para outro
patamar, valorizando as pessoas e promovendo sua inclusão social por
meio do emprego e renda.

 Criação de um Portfólio da Cidade de Juiz de Fora, com destaque para seus atributos culturais,
Polo de Formação Profissional, Localização e Infraestrutura, sempre buscando a atração de novos
investimentos;
 Criação de um Programa para a divulgação da Cidade no Brasil e no Exterior, visando atração de
novos investimentos;
 Participação de feiras de negócios expondo a Cidade para as empresas com potencial de
instalação no município;
 Levantamento dos terrenos e imóveis disponíveis para locação, venda, comodato e doação, para
integrar o Portfólio de Atração de Investimentos da Cidade de Juiz de Fora;
 Aproximação com o INDI, FIEMG, Cemig, Gasmig e CODEMIG, para participar proativamente na
captação dos Projetos, fornecendo suporte técnico e assessoria para as empresas em fase de
prospecção;
 Sempre que aplicável, inscrever as iniciativas da cidade, empresas e de profissionais juiz-foranos
para concorrerem prêmios que elevem o nome da cidade no cenário nacional e internacional;
 Criação de uma parceria entre a Prefeitura e os principais sites de recrutamento, visando divulgar
as vagas existentes na cidade e incluindo as micro e pequenas empresas também, criando um
banco de oportunidades;
 Criar programa específico para a inclusão da Pessoa com deficiência no mercado de trabalho,
realizando ações de capacitação e captação de vagas com foco nesse público;
 Parceria com a iniciativa privada, UFJF e Faculdades locais para a criação de um centro de
inovação, voltado para os desenvolvimento e incubação de Startups;
 Criar um centro de apoio e capacitação para os cidadãos que estão em fase de recolocação
profissional com estrutura para busca, cadastro e impressão de currículos; e
 Buscar parceria com entidades que apoiam iniciativas que visam a busca ao emprego e
recolocação profissional.
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Inovação na
gestão de
projetos e de
pessoas

A “Conexão – Inovação na Gestão de Projetos e de Pessoas” será ligada
diretamente ao Prefeito e vai reportar o andamento de todas demais
iniciativas em andamento no município. Ficará a cargo da Secretaria de
Governo a coordenação do Escritório Central de Projetos.

 Criação do Escritório Central de Projetos;
 Realização do Diagnóstico geral do funcionalismo, bem como o estudo do programa de cargos e
remunerações, cargos comissionados, estrutura organizacional (número de secretarias) entre
outras informações pertinentes à Gestão da máquina pública e à Gestão de Pessoas;
 Instituição da Agenda Positiva PJF, seminário mensal, realizado no último dia do mês
subsequente, onde todas as secretarias, órgãos e empresa públicas municipais deverão
apresentar seus resultados;

Orçamento
participativo e
Arrecadação de
recursos

A “Conexão – Orçamento participativo e Arrecadação de recursos” irá
tratar da otimização do processo de arrecadação e fiscalização, visando
mitigar eventuais perdas, aumentando, dessa forma a arrecadação e,
consequentemente, destinando mais recursos para compor o
Orçamento participativo.

 Realização de diagnóstico no Sistema de Arrecadação atual, visando mapear pontos de
atenção, para propor pontos de melhoria;
 Implantação de Aplicativo - Programa NFe Municipal, acumulação de créditos de ISSQN, para
abatimento no IPTU;
 Auditoria nas contas das Empresas Públicas Municipais, visando a melhoria dos resultados,
adequação de custos e redesenho das tarifas, caso aplicado;
 Parceria com a Câmara Municipal para a Implantação do Orçamento Participativo Setorial e
Regional, com audiências itinerantes nos Bairros e em Setores Estratégicos para a Cidade;
 Integrar os Distritos e Bairros afastados no planejamento de todos os programas; e
 Buscar parcerias com a iniciativa privada para atuar em contingências durante a pandemia.
Doações de produtos voltados ao combate direto (máscaras, álcool em gel, desinfetantes,
entre outros).
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Esporte, Lazer
Cultura e
Turismo (novas
vocações
econômicas)

A “Conexão - Esporte, Lazer Cultura e Turismo (novas vocações
econômicas)” só terá sentido se houver o envolvimento de toda a cadeia
que integra esse segmento. A construção de programas a serem
desenvolvidos em prol do bem-estar da população será fundamental,
inclusive, com o impacto positivo na geração de emprego em renda. Juiz de
Fora conta com renomados profissionais deste setor, que podem contribuir
com todo esse processo.

 Programa de atenção ao idoso, crianças, adolescentes e jovens, através de espaços de
convivência também nos bairros. (Artesanatos, oficinas de música, cultura, capoeira, baile da
terceira idade, etc.);
 Criação do Grupo de Trabalho Multidisciplinar para o desenvolvimento de Programas / Projetos
para atendimento ao setor,

 Parceria com a iniciativa privada e imprensa local para o retorno dos Jogos Intercolegiais;
 Oficinas de esportes nas escolas e possibilidade de abrir essas oficinas para a comunidade;
 Cadastrar todos os empreendedores culturais e do esporte, de modo a
 Criação do escritório de Projetos para o Esporte e Cultura (ajudar os idealizadores de projetos a
formatar os Projetos para aprovação nas leis estaduais e federais de incentivo ao esporte e a
cultura);
 Criar um programa de revitalização das praças e captação de parceiros para implantação de Wi-fi
gratuito e energia fotovoltaica para carregamento de celulares, entre outros equipamentos

eletrônicos;
 Criação de um Programa para atração de investimentos do Turismo de Negócios e de
Entretenimento. Foco na utilização do Expominas Juiz de Fora, parcerias com entidades,
Conselhos Profissionais (CRAs, CREAs, CRMs, CROs, entre outros) e universidades;
 Parcerias com companhias aéreas para prover infraestrutura de transporte para esses eventos;
 Transformar Juiz de Fora em um centro de grandes eventos do país, com infraestrutura
diferenciada e com incentivos fiscais para os empreendedores;
 Recapacitarão e urbanização dos locais onde há fluxo intensivo de pessoas praticando esportes

(Via São Pedro, Margens do Rio Paraibuna); e
 Melhor aproveitamento dos espaços das praças: CEU, Antônio Carlos e da Estação para
manifestação dos artistas locais e manifestação, valorização da cultura negra e das minorias.
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Segurança
Pública e
Defesa Social

Em relação à “Conexão – Segurança Pública e Defesa Social”, podemos
dizer que a segurança pública vem sendo uma das grandes preocupações
da nossa sociedade. Com a grave crise econômica que assola nosso país, a
escalada de violência tem se tornado cada vez mais presente no nosso
cotidiano. É preciso atuar preventivamente com ações específicas e com o
engajamento de toda a sociedade. Nesse sentido as ações em relação à
Defesa Social são o foco no que tange as ações preventivas

 Criação do Centro Integrado de Operações da Cidade, composto pelos órgãos PMMG, PJF, DEFESA
CIVIL CEMIG, DEMLURB, CESAMA, GASMIG, PCMG, entre outros, nos moldes do COPE da
Prefeitura de Belo Horizonte;
 Ampliação dos Programas de Vigilância por câmeras;
 Estabelecimento de Parceria para a implantação de mais bases móveis da PMMG e escala de
revezamento nos bairros;
 Monitoramento dos indicadores relacionados à violência e atuação em conjunto para conter
comportamentos que podem se transformar em violência;
 Ampliação do patrulhamento através de parceria para aquisição e/ou locação e manutenção de
viaturas para as forças policiais e Guarda Municipal;
 Mapeamento, assistência e acolhimento da população moradora de rua;
 Investimento em Moradia Popular, para população vulnerável socialmente (reestruturação da
EMCASA, aluguel social, etc.);
 Criação de Projeto específico para avaliar o impacto e propor soluções para às áreas e para as
comunidades do entorno do Centro Socioeducativo e das Unidades Prisionais de Juiz de Fora;
 Programa de Ressocialização dos detentos em parceria com o Governo do Estado, nos moldes do
que vem sendo executado em Ribeirão das Neves;
 Estudar e buscar recursos junto ao Governo Federal, para viabilizar projetos de moradia popular;
 Atuar proativamente junto a Caixa Econômica para a liberação de mais empreendimentos do
Novo Programa “Casa Verde e Amarela” em Juiz de Fora;
 Criação de um programa para levantar e catalogar moradias e irregulares, para a busca de
soluções de urbanização para esses casos;
 Integrar os Distritos e Bairros afastados no planejamento de todos os programas.

3 – MENSAGEM À POPULAÇÃO DE JUIZ DE FORA
Espero que esse Programa de Governo da coligação “Povo em Primeiro Lugar” seja apenas uma
referência para vocês, meus queridos e estimados cidadãos da “nossa Juiz de Fora”, mas que não
seja tão e somente uma coisa fria e estática, colocada no papel para cumprir uma obrigação legal.
Do fundo do meu coração, eu e toda nossa equipe do “Juiz de Fora em Rede” queremos um
Programa de Governo vivo, com a participação popular de todo vocês.
Sabemos que não temos tempo hábil, nem recursos para atender todos os anseios da população,
mas faremos o possível para resgatar o nosso orgulho de ser juiz-forano.
Também aproveito para convidar vocês para acessar nossas redes sociais e tecer seus comentários
sobre nosso Programa de Governo, que estará disponível a partir de 01/10/2020.
Acessem:
https://m.facebook.com/MarcosRibeiroJF/
https://www.facebook.com/JUIZDEFORAemREDE/

Fiquem com Deus e que ele nos ilumine nessa caminhada!
Marcus Ribeiro

Juiz de Fora em Rede - 2020

