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TRÊS PONTAS MERECE UMA NOVA CHANCE

Amigo Eleitor,

2020 chegou e, como ele, RENOVAM-SE AS ESPERANÇAS, esperan-

ças de que juntos podemos dar UMA NOVA CHANCE A TRÊS PON-

TAS. Os desafios são imensos, mas a vontade é superior às dificul-

dades que o cenário político apresenta na atualidade.

Nasci em Três Pontas, cresci, estudei, formei e me casei aqui, e 

agora coloco novamente à prova minha experiência de dois manda-

tos como prefeito da cidade, dedicados a cuidar do nosso povo de 

portas abertas.

Portanto, hoje me dirijo a você como o homem público, amigo e de-

dicado, que teve a ousadia de se colocar à disposição para vários 

pleitos, que me permitiu ver o quanto carinho este povo tem por 

mim, e é isso que me motiva a continuar. 

Porém, este desafio foi apenas um pontapé, para que hoje, eu me 

apresentasse novamente a você como candidato a prefeito de Três 

Pontas na certeza de que posso contribuir ainda mais e CONTRI-

BUIREI significativamente para que a ética e o respeito ao dinheiro 

público possam ser a missão maior. Estou comprometido com uma 

administração transparente e de diálogo com todas as camadas da 

sociedade e classes diversas. 

Tenho a meu lado pessoas que já deram exemplo de que é possí-
vel administrar com respeito ao dinheiro público. Tenho a meu lado 
pessoas que, como você, amam Três Pontas e que a meu lado, e 
com toda certeza, muito me auxiliarão, a fazer uma gestão coerente 
e eficiente.
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Estamos apresentando um Programa de Governo que foi construído 

com o envolvimento de pessoas que visam o bem comum de nossas 

comunidades e que aborda os principais problemas a serem evi-

denciados.

SAÚDE, EDUCAÇÃO, EMPREGO, SEGURANÇA PÚBLICA, 

AGRICULTURA, HABITAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE, 

ESPORTE LAZER E CULTURA, e claro, um olhar para a infraes-

trutura urbana de Três Pontas e Distritos. Precisamos levar a sério 

a situação do saneamento básico, para garantir dias melhores para 

nós e para as próximas gerações, mas tudo isto só é possível, se 

você compreender que nossa meta não é ser:

NEM SITUAÇÃO, NEM OPOSIÇÃO, mas sim UNIÃO e OPÇÃO, para jun-

tos, colocarmos Três Pontas de novo no cenário de uma das Cidades 

mais bem administradas do Brasil, uma cidade que nos dará prazer 

de dizer orgulhosamente: Somos trespontanos, com muito orgulho.

RENOVA TRÊS PONTAS, a hora chegou!

Este programa de governo busca apresentar propostas para a ges-

tão municipal de Três Pontas, nos próximos quatro anos. Dar uma 

nova chance a Três Pontas significa, HONESTAMENTE, estimular a 

transparência e a participação social, guiando-se sempre pelo pen-

samento de que a informação divulgada aproxima a sociedade da 

gestão exercida por seus representantes. Para se alcançar uma 

participação maior da sociedade nas questões governamentais é 

fundamental enfatizar o ensino e o estímulo das crianças e jovens 

sobre a importância de se exigir transparência dos dados públicos 

e a busca contínua por espaço nos instrumentos de participação. 

Fraudes e atos de corrupção encontram oportunidades propícias 



4

Programa de Governo Paulo Luis  e GERALDO DA CAIXA 23 - Honestamente, o melhor para Três Pontas

para propagação em ambientes nos quais a gestão pública não é 

comprometida com a eficiência e com o desenvolvimento. 

Trabalhar com honestidade significa trabalhar em estrita atenção à 

nossa realidade. Nesse sentido, observamos que nosso município, 

entre 2000 e 2010, cresceu O IDHM 0,626 em 2000 para 0,731 em 2010, 

impulsionado pela excelente gestão Paulo Luis em seu primeiro manda-

to (2005 a 2008) e, atualmente, possui uma população estimada de 

53.860 habitantes. Em 2010, nossa população rural era 7580 habi-

tantes, representando 20,29% da população total Entre 2000 e 2010, 

a razão de dependência no município passou de 52,89% para 44,82% e a 

taxa de envelhecimento, de 6,13% para 7,82%. Em 1991, esses dois in-

dicadores eram, respectivamente, 62,94% e 4,57%. Já na UF, a razão de 

dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% 

em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 

5,83% e para 7,36%, respectivamente.

Conscientes da realidade do nosso município e dos desafios que 

devem ser superados, apresentamos este programa de governo, o 

qual consiste em um plano de ação para transformar Três Pontas e 

a vida dos trespontanos. Nosso programa encontra-se dividido nos 

seguintes eixos temáticos: (1) Participação e Controle social; (2) 

Segurança pública; (3) Saúde; (4) Educação; (5) Emprego (6) Agri-

cultura; (7) Meio ambiente; (8) Assistência social; (9) Infraestrutura 

urbana e rural; (10) Cultura e Turismo; (11) Esporte e Lazer; (12) 

Distritos, Povoados e Zona Rural.
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TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
Uma administração correta e honesta só acontece com a partici-

pação popular. Sempre que possível, os cidadãos podem intervir 

na tomada de decisões administrativas de seu município. É dever 

dos governantes atender ao interesse público e, ao mesmo tempo, 

estar abertos para a fiscalização direta da população. Propomos, 

aqui, algumas medidas neste sentindo, como canais de participa-

ção e conselhos municipais.

Vale destacar que, de acordo com ranking elaborado pelo Ministério 

Público Federal, Três Pontas encontra-se na 167ª posição, entre os 

municípios mineiros, no que diz respeito ao nível de transparência 

da gestão municipal. É possível avançar. Daremos o máximo pos-

sível de transparência as nossas ações, trabalhando para tornar 

este quadro melhor. Em um governo democrático, recursos e gas-

tos devem ser públicos e visíveis a todos os cidadãos para fins de 

controle de sua execução.

Honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Realizar audiências públicas para prestar contas dos atos admi-

nistrativos;

- Criar o programa “Prefeitura Itinerante”, dando voz e vez a nossa 

comunidade;

- Implantar o Orçamento Participativo, para que a comunidade vote 

projetos que serão executados em nossa cidade,

- Melhorar o acesso ao portal da transparência que hoje é bastante 

difícil localizar as informações.
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SEGURANÇA PÚBLICA
A segurança pública é um dos direitos fundamentais dos cidadãos e 

uma das atribuições prioritárias dos governos. Aqui, apresentamos 

ações não apenas restritas à atividade policial, mas também políti-

cas preventivas no combate à violência, aplicando boas práticas de 

educação e de cidadania e considerando a participação popular e as 

políticas voltadas a grupos vulneráveis.

Na segurança pública, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Intensificar esforços para o aumento do número de policiais no 

Pelotão de Polícia de Três Pontas;

- Instalar câmeras de segurança de longo alcance;

- Plano de Carreira da Guarda Municipal;

- Determinar a veiculação de mensagens educativas antidrogas em 

todos os eventos municipais e de terceiros realizados em espaços 

públicos;

- Apoiar as iniciativas da Polícia Militar de Minas Gerais nas ações 

educativas e preventivas;

- Apoiar a Polícia Militar de Minas Gerais nas ações que possibili-

tem ampliar o Patrulhamento Rural;

- Criar a Guarda Mirim para que ela funcione de forma permanente, 

sendo parte integrante das ações em favor dos adolescentes;

- Melhorar o sistema de iluminação pública;

- Fortalecer o Conselho Municipal de Segurança Pública.
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SAÚDE
O acesso à saúde de qualidade é direito de todo cidadão brasileiro, 

assegurado pela Constituição Federal. Cabe ao município garantir 

que esse direito seja cumprido e respeitado. Dessa forma, propo-

mos, aqui, ações que visam a garantia e a ampliação do acesso à 

saúde em Três Pontas. Nosso trabalho buscará oferecer a todas e 

todos um amplo atendimento com profissionais de saúde qualifica-

dos e sensíveis aos problemas de nossos cidadãos. Assim, avança-

remos na garantia de melhores condições de vida para os trespon-

tanos.

As taxas de mortalidade até 1 ano de idade e mortalidade até 5 

anos de idade, são, respectivamente, 16,3% e 19%, como pode ser 

observado abaixo:

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade (2010)

Esperança de vida ao nascer (em anos) 74,4
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 16,3
Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 19,0
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,3

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro (FJP).

Estes percentuais são considerados altos, indicando uma situação 

que precisa ser, urgentemente, revertida. Com as ações que apre-

sentamos, avançaremos, garantindo melhores condições de vida 

para a nossa gente.

Na saúde, 
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honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Trabalho de 6 horas para TODOS os funcionários de postos de saú-

de, e não só para alguns como é atualmente.

- Estabelecer convênio junto aos Hospitais da região, por meio do 

Programa de Prevenção e Rastreamento ao Câncer, com a parti-

cipação da Unidade Móvel Carreta/Ônibus e com a realização de 

ações preventivas.

- Coletar exames de mamografia gratuitos zerando a fila de spera

-Coletar exames laboratoriais de alta complexidade como resso-

nância e tomografia, zerando assim a fila de espera

- Implantar um programa de capacitação dos profissionais de saú-

de em todas as áreas;

- Ampliar o atendimento na área de saúde mental;

- Fortalecer a unidade do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

garantindo a ampliação da oferta de medicamentos e a realização 

de atendimentos em condições dignas;

- Desenvolver um amplo programa de prevenção junto às famílias 

do campo, visando reduzir os altos índices de câncer provocados 

pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e pela exposição constante 

ao sol; 

- Melhorar o atendimento nas visitas domiciliares dos Agentes    

Comunitários de Saúde, ampliando as visitas de equipes multidis-

ciplinares;
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- Ampliar a oferta de medicamentos nas Unidades Básicas de Saú-

de (UBS);

- Implantar equipamentos de Academia da Saúde em diversos lo-

cais públicos, incentivando a prática desta modalidade de preven-

ção;

- Fortalecer o Pronto Socorro Municipal e melhorar o acesso da po-

pulação ao Hospital São Francisco de Assis.

- Ampliar a oferta de consultas e exames urológicos para a preven-

ção ao câncer de próstata;

- Melhorar o sistema de transporte de pacientes do Sistema Único 

de Saúde (SUS), reduzindo o tempo de espera nas viagens para tra-

tamento de maior complexidade;

- Capacitar os profissionais que realizam o transporte de pacientes 

do SUS;

-Melhorar o funcionamento do CIAME;

- Implantar o programa “Sorriso no Campo”, visando detectar pro-

blemas de saúde e prevenir o câncer de boca; 

- Ampliar o atendimento preventivo de saúde bucal nas escolas, 

com a implantação de um calendário que permita maior frequência 

das visitas dos profissionais de saúde; 

- Implantar programas de prevenção das seguintes doenças:

•	 Chagas, implantando Pontos de Informações de Triatomíneos (PITS); 

•	 Leishmaniose, implantando, em parceria com a Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais (SES), programa que permita reduzir os al-
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tos índices da doença registrados em nosso município;

•	 Esquistossomose, garantindo o funcionamento do Programa 

de Controle de Esquistossomose (PCE);

- Garantir melhores condições de trabalho aos agentes municipais 

de saúde, possibilitando resultados mais efetivos na luta contra a 

Dengue e outras doenças;

- Construir o Canil Municipal, com o apoio e parceria da SES e de 

pessoas da comunidade;

- Elaborar um plano de adoção de cães de rua;

- Organizar o sistema de coleta seletiva e a coleta de rejeitos de 

obras, nas zonas rural e urbana, contribuindo com a saúde pública;

- Implantar o Programa de Reuniões Setoriais (PRS) com o apoio de 

lideranças locais, visando uma grande mudança no comportamento 

da população e a solução dos problemas relacionados ao lixo;

- Construir uma Farmácia Municipal na região do Padre Vitor, Santa 

Edwirges e adjac~encias;

- Ampliar o programa de manutenção permanente nos Postos de 

Saúde da Família (PSFs);

- Melhorar a acessibilidade dos moradores ao atendimento médi-

co previsto para a modalidade de Saúde da Família, levando-se em 

conta, dentre outras, questões relacionadas ao deslocamento dos 

pacientes e instalar um Posto de Saúde da Família (PSF) no bairro 

jardim Esmeraldas para atender a demanda do referido programa.

- Implantar o Programa de Educação Permanente em Saúde (PEPS), 
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com o apoio da Secretaria de Saúde e de outros parceiros públicos 

e privados;

- Rever as distorções existentes na folha de pagamento dos servi-

dores, reduzindo os prejuízos acumulados ao longo dos anos nos 

salários dos profissionais de saúde;

- Implantar um calendário de atividades de saúde preventiva;

- Ampliar a participação da sociedade no Conselho Municipal de 

Saúde.
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EDUCAÇÃO                                    
                                                

A educação será um dos temas prioritários em nossa gestão. Acre-

ditamos que o investimento em educação é de fundamental impor-

tância para o desenvolvimento socioeconômico do município. Neste 

plano de governo, apresentamos propostas relacionadas à melho-

ria da infraestrutura das escolas da rede municipal de ensino (le-

vando em conta as zonas urbana e rural), bem como melhores con-

dições de trabalho para os profissionais da área.

A Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado de-

terminados ciclos indica a situação da educação entre a população em 

idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No município, a pro-

porção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 97,16%, em 2010. No mes-

mo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos 

finais do ensino fundamental é de 91,51%; a proporção de jovens de 15 

a 17 anos com ensino fundamental completo é de 64,13%; e a proporção 

de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 44,38%. Entre 

1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 59,44 

pontos percentuais, 51,77 pontos percentuais, 44,61 pontos percentuais 

e 34,05 pontos percentuais.
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Fluxo escolar por faixa etária (2010)

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro (FJP).

Escolaridade da população de 25 anos ou mais (2010)

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro (FJP).
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Na educação, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Investir em escolas técnicas para a capacitação de mão de obra 

para as empresas locais

- Trazer, em parcerias com instituições novos cursos superiores

- Manter os programas de alimentação saudável, ampliando a ofer-

ta dos produtos de origem orgânica provenientes da agricultura fa-

miliar;                           

- Executar efetivamente os recursos repassados pelos Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que determina a aquisi-

ção de produtos alimentícios direto dos Agricultores Familiares;  

- Reorganizar o sistema de transporte escolar, garantindo mais se-

gurança para crianças e jovens;                                                                 

- Ampliar as linhas de ônibus escolar para atender as comunidades 

rurais;                                                                                                                                                                                                                                                    

- Manter o pagamento do piso nacional aos profissionais da educa-

ção da rede municipal de ensino;        

-Plano de Carreira para professor colocando a definição do teto pa-

ralelo ao salário de vereador.             

- Evitar a desvalorização de nossos profissionais com achatamen-

tos na folha de pagamento;                               

- Reavaliar a pasta funcional de todos os servidores, corrigindo os 

possíveis casos nos quais os servidores estejam prejudicados no 

que se refere à remuneração;
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- Garantir a avaliação bienal dos servidores, com o devido lança-

mento na folha de pagamento;                                                                                                               

- Implantar o Programa de Educação Permanente (PEPE), com a 

contratação de profissionais especializados nas diversas áreas do 

conhecimento;

- Garantir atendimento psicológico nas escolas da rede municipal 

de ensino;                      

- Ampliar o apoio pedagógico na rede municipal de ensino;

- Ampliar a parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais para a 

realização do Programa Educacional de Resistência às Drogas 

(PROERD) e outros programas ligados à segurança pública;                                                                                         

- Realizar, periodicamente, atividades de educação ambiental;               

- Utilizar o Centro Cultural como uma forma de reforçar o ensino 

através de atividades culturais e valorizar nossa história e nossa 

cultura, estabelecendo, para isso, parcerias com a SEE, o Ministério 

da Educação e entidades públicas e privadas; 

- Valorizar e melhorar a Biblioteca Municipal acessível a todas e 

todos trespontanos;                                 

- Implantar políticas de fortalecimento da educação no campo;

- Garantir apoio às ações da Escola Agrícola.                                                                                                                                    

- Garantir a manutenção permanente de equipamentos básicos 

para as atividades educacionais, como máquinas de xerox e 

computadores;
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- Fortalecer o Conselho Municipal de Educação;

- Ampliar a oferta de Transporte para estudantes do Ensino Supe-

rior em Varginha.

- Criação do PROJETO EDUCAÇÃO LIBERTADORA 

- Criar um curso alternativo para: Alfabetização de adultos Curso 

preparatório para o ENEM Curso preparatório para ENCEJA 

- Ajuda para se inscrever nesses programas 

- Colocar sala de recreação infantil para que as mães possam levar 

suas crianças que participarão de atividades lúdicas enquanto es-

tudam. O local também pode oferecer rodas de conversa e palestras 

que informem a população sobre: Direito constitucional; Direito de 

família; Direito do consumidor; Empreendedorismo; Finanças pes-

soais. O projeto ainda pode além de empregar professores, abrir 

vagas para que estudantes da cidade nas áreas de direito, adminis-

tração, contabilidade, economia, pedagogia e licenciaturas possam 

estagiar.
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EMPREGOS

PROJETO BALCÃO DE EMPREGO 

 O maior problema que a população enfrenta nos dias atuais é o 

desemprego. Entretanto se olharmos para instrumentos de compe-

tência federal como SINE ou até mesmo para equipes de recursos 

humanos que prometem unir pessoas desempregadas e empresas 

contratantes, há uma lacuna que a priori parece inexplicável. Com 

um acesso rápido ao site do SINE ou associação comercial, UAI, e 

etc., é possível perceber que há vagas que permanecem por meses 

sem serem preenchidas e por outro lado centenas de candidatos se 

cadastrando todos os dias. 

Para mais empregos, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Criar um distrito industrial para pequenas empresas no aeroporto

- Criar um balcão ou sala de empregos independente dos mecanis-

mos já existentes. Com pessoa capacitada a atender a população 

todos os dias e oferecer os seguintes serviços: Auxílio na confec-

ção de currículo que atraia o empresariado; Impressão de currículo 

sem custo; Orientações de como se comportar em uma entrevista 

de emprego; Curso rápido de competências básicas e marketing 

pessoal; Buscas e orientação sobre profissões em alta visando a 

orientar os melhores cursos profissionalizantes; Estar em conta-

to direto com empresas, associações e cooperativas para conhecer 

suas demandas e capacitar a população. Disponibilizar computador 

com acesso à internet e funcionário para auxiliar no cadastro de va-
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gas on line como VAGAS.com, criação de linkedIn, acesso à carteira 

de trabalho virtual para anexar nesses sites Encaminhamento para 

vagas de emprego Cruzamento de dados para que empregadores 

encontrem trabalhadores no perfil desejado mesmo que o currícu-

lo não tenha sido entregue no mesmo dia. A prospecção é de que o 

projeto seja implantado em salas de Escolas Municipais.
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AGRICULTURA
A agricultura é uma das principais fontes de renda de Três Pontas. 

A produção de café é a atividade econômica mais forte do nosso 

município. Por isso, nossas propostas relacionadas à agricultura 

estão voltadas para um maior investimento nesta atividade, com 

programas de incentivo agrícola que visam fortalecer nossos pro-

dutores e gerar recursos. Além disso, há propostas que buscam in-

centivar a agricultura familiar, a qual tem grande importância eco-

nômica e social para os trespontanos.

Na agricultura, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Implantar, em definitivo, o Selo de Inspeção Municipal (SIM);

- Buscar ferramentas tecnológicas de diversificação na agricultura, 

colocando-as à disposição da mulher e do homem do campo;

- Reestruturar o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;

- Fortalecer as Feiras Livres, ampliando suas atividades para pro-

dução artesanal e adaptá-las para o funcionamento em caráter iti-

nerante;

- Estabelecer parcerias para apoiar os agricultores na busca de 

melhor qualidade dos produtos e a comercialização da produção; 

- Garantir apoio efetivo na produção de hortaliças e leguminosas, 

nas diversas regiões do município;

- Fortalecer o polo de produção de hortaliças e leguminosas nos 

distritos do Pontalete e Martinho Campos, regiões com elevada vo-

cação para este tipo de produção;
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- Colocar à disposição dos agricultores um técnico agrícola, um en-

genheiro agrônomo e um médico veterinário;

- Apoiar a criação de um banco de alimentos.
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MEIO AMBIENTE
Cada vez mais, deve-se estabelecer uma relação de equilíbrio entre 

o meio ambiente e a cidade em que vivemos. Cuidar das árvores, do 

lixo e da água são iniciativas importantes para melhorar a qualida-

de de vida de nossos cidadãos. Por isso, as propostas apresentadas 

buscam criar ações através das quais o espaço urbano possa ser 

aproveitado, sustentavelmente, por todas e todos.

No meio ambiente, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Colocar energia solar e aproveitamento de água das chuvas nas 

escolas municipais.

- Implantar o programa “Produtor de Água”, cuja a finalidade é re-

cuperar, no mínimo, 20 hectares de terra junto aos proprietários, 

criando a Bolsa de Recuperação de Área Degradada;

- Implantar o programa “Cidade Verde”, cuja finalidade é a elabora-

ção, por profissional técnico, de um projeto de arborização urbana;

- Monitorar as áreas que possuem risco de inundação e desliza-

mento, estabelecendo-se medidas para garantir a segurança de 

nossa população;

- Revitalizar os rios da cidade, com limpeza e desassoreamento em 

pontos específicos visando melhorar o escoamento das águas de 

chuva;

- Buscar recursos junto ao Governo Federal para a implantação de 

novas soluções para o abastecimento de água no município.
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- Redefinir o sistema de coleta do lixo, garantindo a devida separa-

ção e a consequente redução do volume;

- Reorganizar a coleta seletiva, implantando o programa “Limpeza 

e Cidadania”, o qual envolverá a participação da sociedade na busca 

de uma solução definitiva para a questão do lixo nas zonas urbana 

e rural;

- Executar ações do Plano Municipal de Saneamento Básico nas zo-

nas urbana e rural;

- Buscar recursos para a ampliar a construção de módulos sanitários 

na zona rural; 

- Definir políticas públicas para a redução do uso indiscriminado de 

agrotóxicos;

- Implantar o Conselho Municipal de Saneamento Básico;

- Reestruturar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(CODEMA).
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
A assistência social também é um direito do cidadão e um dever do 

Estado, garantido pela Constituição Federal. Neste eixo, apresenta-

mos propostas que visam assegurar a proteção social, tendo como 

objetivo cuidar dos indivíduos em suas necessidades básicas.

O quadro abaixo apresenta taxas relativas à vulnerabilidade social, 

em Três Pontas. Estas precisam ser amplamente melhoradas, indi-

cando a necessidade de políticas que garantam mais qualidade de 

vida para a nossa população.

Vulnerabilidade social (2010)

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro (FJP).
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Na assistência social, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Criar o programa “Bolsa Cidadã” para atender, em tempo hábil e 

de forma humanizada, as famílias.

- Diagnosticar, por meio de visitas periódicas nas áreas do Progra-

ma Saúde da Família (PSF), situações que permitam antecipar a as-

sistência;

- Construir casas populares para famílias de baixa renda;

- Ampliar o apoio para o grupo da “Melhor Idade”, introduzindo pro-

gramas de intercâmbio regular;

- Adquirir equipamentos de ginástica a serem instalados em vários 

pontos da cidade, e dos distritos;

- Apoiar, de forma incondicional, as ações da Pastoral da Criança;

- Estabelecer parcerias com empresas para a geração de renda, por 

meio da ampliação de oferta de empregos e da diversificação de 

atividades produtivas;

- Incluir, no programa Bolsa Família, as famílias que ainda não fo-

ram beneficiadas;

- Fortalecer o Conselho Municipal de Assistência Social e o Conse-

lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

- Valorizar o Conselho Tutelar.

- Valorização da melhoridade através da criação do Centro-dia: Es-

paço de convivência e fortalecimento de vínculos.
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INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Uma cidade com estrutura que garanta segurança aos pedestres 

e motoristas é fundamental para qualidade de vida de seus habi-

tantes. Facilitar o acesso entre as zonas urbana e rural também 

é essencial para o desenvolvimento do município. Aqui, propomos 

algumas ações que visam estabelecer melhorias na infraestrutura 

urbana e rural, sempre atentas à realidade dos trespontanos.

Na infraestrutura, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Implantar faixas de pedestre elevadas nos principais pontos da 

cidade, além de redefinir algumas faixas existentes;

- Implantar guias de proteção de pedestres nos principais cruza-

mentos da cidade;

- Priorizar o serviço de calçamento de ruas sem pavimentação nos 

bairros mais carentes; 

- Reestruturar o Cemitério Municipal, realizando melhorias no sis-

tema de abastecimento de água, reforma nos muros e revisão do 

sistema de construção de túmulos;

- Regularizar a documentação dos imóveis urbanos por meio do 

Programa de Regularização Fundiária Urbana e Rural;

- Ampliar as ações de manutenção permanente das estradas atuais;

- Abrir novas estradas, incluindo planejamento ambiental;

- Fazer caixas de contenção e dar manutenções periódicas; 
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- Adquirir rolo compressor para a manutenção das estradas em 

épocas de patrolamento;

- Construir novas pontes em estrutura de concreto; 

- Construção e manutenção periódica de bueiros;

- Construir passa gado, em estrutura de concreto, nas localidades 

necessárias;

- Ampliar a instalação de mata-burro;

- Priorizar o calçamento de serra em pontos críticos do município;

- Criar um espaço de discussão dos problemas que vivenciam a 

mulher e o homem do campo, elaborando, assim, políticas públicas 

orientadas por sua realidade;

- Formalizar parcerias com a mulher e o homem do campo para 

reduzir a poluição dos cursos de água, por meio da construção de 

fossas sépticas.

- Ampliar o sistema de telefonia móvel (celular) nas comunidades 

rurais;

- Incluir placas de sinalização em vias públicas municipais.



27

Coligação Todos Juntos Por Três Pontas, Cidadania, Dem, PTB, PSL, Avante, PL, Patriota

 CULTURA E TURISMO
Uma cidade viva é uma cidade com políticas de cultura e turismo, 

Três Pontas é notoriamente uma cidade berço de cultura, porém, é 

necessário sempre fomentar ações de valorização das tradições, 

da música, das artes e dos atrativos locais é também um dever do 

poder público municipal. Apresentamos, aqui, algumas iniciativas 

que buscam incentivar a nossa cultura, e a geração de renda atra-

vés da cultura. A cultura e o são excelentes ferramentas para a re-

dução da taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais de 

idade. Em 2010, 28,3% desta população encontrava-se economica-

mente inativa.

Composição da população de 18 anos ou mais de idade (2010)

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro (FJP).
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Na cultura e turismo, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Elaboração e aplicação do calendário anual de eventos, com even-

tos transparentes, gratuitos e que toda a população participe, sem 

muros e com a transparência nos processos.

- Criar a Festa da Colheita, a ser realizada em julho, concomitante-

mente com o aniversário da cidade. Essa festa contará com a par-

ticipação ativa dos agricultores locais em um sistema de parcerias 

para fortalecer o setor produtivo do café e de outras culturas;

- Criar um amplo programa de atividades culturais para crianças e 

jovens;

- Buscar recursos externos para a construção de um Mirante no 

morro da Cocada.(?)

- - Reestruturar o carnaval de Três Pontas, tornando-o competitivo 

entre os bairros, fazendo-o em parceria, de forma inclusiva, com as 

escolas de samba e os blocos da cidade

- Fortalecer a Folia de Reis e as festas juninas;

- Incentivar o interesse pelo Teatro de Rua;

- Reestruturar o funcionamento da Banda de Música Oswaldo Tiso;

- Implementar uma plano municipal de turismo;

- Colocar em funcionamento o Conselho Municipal de Turismo.(?)
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                        ESPORTE E LAZER 
A prática de esportes e a oferta de opções de lazer são, especial-

mente, importantes para a juventude, pois estão diretamente rela-

cionadas à saúde, além de auxiliarem no aprendizado, no desenvol-

vimento de aptidões e até mesmo na transmissão de valores. Nossa 

proposta apresenta ações de incentivo ao esporte em escolas e 

bairros, oferecendo também opções acessíveis de lazer ao cidadão 

de Três Pontas.

No esporte e no lazer, honestamente, o melhor para Três Pontas é:

- Construir quadras esportivas nos bairros, garantindo a inclusão 

de nossa população nas atividades de esporte e lazer;

- Estabelecer parcerias para a construção de praças e quadras nas 

zonas urbana e rural;

- Criar áreas esportivas para atender as demandas dos bairros da 

cidade, distritos e comunidades;

- Promover o Festival de Jogos de Mesa nas praças da cidade e dos 

distritos;

- Apoiar a mobilidade de equipes esportivas e torcedores em tor-

neios municipais e regionais;

- Incentivar atividades esportivas nas modalidades de ciclismo, 

corridas, cavalgada ecológica, entre outras;

- Criar um centro de treinamento móvel de modalidades olímpicas, 

garantindo a inclusão social;
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- Implantar a Liga Desportiva de Três Pontas para fortalecer diver-

sas modalidades de esporte, bem como promover eventos esporti-

vos organizados e frequentes.

- - Criação de espaço esportivo no bairro Jardim das Esmeraldas e 

Jardim Primavera,

- Cobertura e término da arquibancada da quadra do bairro Morada 

Nova,

 - Revitalização do Estádio Ítalo Tomagnini

- Campo de Maia no bairro Morada Nova

- Criação do Calendário Esportivo
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Distritos de Pontalete e Martinho Campos
Para se pensar na totalidade de um município, é muito importan-

te se lembrar que este é formado não apenas pelo seu centro ur-

bano, mas também por seus distritos. Destacamos, aqui, algumas 

ações específicas que contemplam as necessidades da população 

dos distritos de Três Pontas, considerando sua realidade e suas de-

mandas. 

Pontalete:

- Manutenções periódicas na Orla,

- Realizar a manutenção das estradas mestre e vicinais, garantindo 

boas condições de tráfego;

- Ampliar o abastecimento de água para consumo humano;

- Revitalizar a Estação de Tratamento de Esgoto SAAE, a partir da 

realização de preciso diagnóstico da situação na qual se encontra;

- Realizar o calçamento de ruas;

- Melhorar o sistema de iluminação das ruas;

- Promover a manutenção periódica das caixas de contenção nas 

principais serras;

- Realizar a urbanização da área próxima a orla;

- Construir casas populares para famílias de baixa renda

- Melhorar e equipar a unidade de saúde
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Martinho Campos

- Construir casas populares para famílias de baixa renda;

- Intensificar os esforços junto ao Governo Estadual para o asfalta-

mento da estrada que liga Três Pontas ao Pontalete, passando por 

Martinho Campos,

- Priorizar obras de construção de rede de esgoto em pontos que 

geram implicações à saúde da população residente;

- Realizar investimentos no sistema de telefonia móvel (celular);

- Melhorar o sistema de iluminação pública;

- Apoiar as iniciativas em favor da agricultura local, contribuindo 

para a ampliação a produção;

- Desenvolver ações educativas e buscar tecnologias alternativas, 

visando reduzir o consumo indiscriminado de agrotóxicos;

- Realizar o calçamento de ruas.
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VOTE 23 
OBRIGADO! 
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