
 

 Plano de Governo da Coligação NOVA FORÇA 

Candidato a Prefeito: Bruno Calil 

Candidato a vice-prefeito: Pastor Eber Silva 

 

           O Plano de Governo do candidato Bruno Calil, do Partido Solidariedade e coligados, 

prevê a participação efetiva da sociedade e não apenas uma imposição de técnicos contratados 

para elaborar essa peça, como normalmente acontece.. 

 Assim, ao invés de estabelecer o que pretende executar, o Plano de Governo vai ser 

formatado a partir de pessoas da comunidade campista, observando-se dados estatísticos 

disponíveis e com propostas que possam convergir para a coletividade, ou seja, prioridade para 

o Solidariedade e seu candidato é o que é bom para todos. 

 Para orientar a participação da sociedade, uma equipe técnica subsidiará setores da 

economia com dados estatísticos e históricos, ressaltando que as propostas são apenas a 

construção de um cenário desejado, pois a sua concretização vai depender das condições 

financeiras do município, assim como na conquista de parcerias em diferentes níveis de 

governo. 

 Ressalta-se, também, que o Plano de Governo participativo, não poderá abrir mão dos 

princípios que norteiam a administração pública, pois são pressupostos constitucionais que 

devem ser respeitados em todas as circunstancias. O Plano a ser proposto vai, ainda, 

estabelecer metas de desempenho e análise periódica, envolvendo a sociedade, para mostrar 

o que está sendo transformado em realidade e quais os resultados alcançados. 

 Condição indispensável para concretização do Plano de Governo Solidariedade: prazo 

para ficar pronto, que obrigatoriamente, não poderá ultrapassar a data limite da eleição, isto é, 

15 de novembro. Outra condição: eleito, o candidato do Partido Solidariedade e coligados 

assumirá o compromisso de compor um conselho da sociedade para acompanhar e discutir o 

plano e a transparencia do governo, o que será celebrado logo na semana da posse do Chefe 

do Poder Executivo, ou seja, não figura apenas como uma simples promessa. 

Eixos 

 Para evitar que seja abarcado um universo de difícil execução, a Coligação Nova Força 

mostra que o seu  Plano de Governo aqui sugerido está alinhado com um assunto que vai 

dominar a próxima década do planeta, conhecido como os "17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU". Isso tudo está inserido nos dez eixos que demarcam nosso programa e 

nossas macro metas, na esperança de que estamos idealizando um programa para a próxima 

década e não apenas para quatro anos de governo. Eis os eixos: 

 

1 - Gestão Púbica eficiente; 



2 - Saúde; 

      2.1 - Assistência Social; 

3 - Educação; 

4 - Segurança; 

5 - Meio Ambiente; 

6 - Infraestrutura e transporte/logística; 

7 - Desenvolvimento Econômico; 

8 - Integração Municipal; 

9 - Relacionamento regional/institucional; 

10 - Planejamento/continuidade administrativa. 

 

GESTÃO PUBLICA EFICIENTE 

 A eficiência da e na administração pública é um princípio constitucional inserido no 

artigo 37 da CF e muitas vezes ignorado. Para torná-lo mais efetivo, a alta direção precisa 

adotar mecanismos para que o servidor tenha autonomia e empoderamento, tudo dentro dos 

limites da boa gestão. 

 Essa é uma das metas da administração que o candidato Bruno Calil pretende perseguir 

dentro do projeto de revalorização do servidor público, de modo que todos entendam a 

importância de um serviço público ágil, preocupado com resultados de satisfação do 

contribuinte, que às vezes se revolta com a paquidermia dos serviços que são disponibilizados, 

muitas vezes a um custo muito alto. 

 Esses mecanismos de autonomia e empoderamento devem ser inseridos com destaque 

num programa de compliance que não significa apenas imunizar a administração da corrupção, 

mas trazer satisfação ao contribuinte. Alcançar eficiência implica inovação permanente, 

implantação de métricas consistentes para avaliar o servidor e ajudá-lo a ser projetado para 

melhorias por méritos. Tudo isso parece ser difícil de ser praticado na administração pública, 

mas o novo governo vai provar o contrário. 

 Vamos implantar agilidade como pressuposto de eficiência. Transparência absoluta 

como sinal de segurança para todos. Ausência de transparência parece monopólio, que só 

interessa a quem o pratica, “porque joga o lixo pra baixo do tapete”. Para tanto, o servidor tem 

que estar preparado e motivado, ou motivado porque foi preparado para dar respostas rápidas 

ao contribuinte, mesmo quando tiver que dizer não. 

 Nessa revalorização do servidor público como arma principal da eficiência dos serviços 

prestados à população implica em comprometimento da alta direção, isto é, de secretários e 

de todos os agentes políticos, especialmente daqueles que acham que, por estarem nessa 



condição, podem tudo ou até o impossível, destruindo a imagem do serviço público. Nossa 

meta eficiência nos limites da lei e um mínimo de interferências negativas ou irresponsáveis. 

 Algumas metas, então, que serão perseguidas: 

1 – Implantação de avaliação de resultados a partir de metas e indicadores compatíveis com 

cada setor de atividade: 

2 – Política de remuneração que permita recuperação, ainda que parcial, do poder aquisitivo 

da categoria, que vem tendo seus vencimentos achatados por problemas da própria máquina 

pública; 

3 – Redução de custos a partir da eficiência dos serviços. Como inovação isso é possível, 

inclusive com o mesmo número de funcionários. 

4 – Implantação de uma política de TI que facilite o acesso da população aos serviços públicos, 

onde for possível essa prática inovadora. 

5 – Transparência exaustiva. O servidor já tem amarras demais, por legislação municipal ou por 

imposições estaduais ou federais. Com um programa sério para o servidor poderemos ser 

exemplos para outros entes. 

6 – Resolutividade  em todos os níveis, quando possível e quando não implicar em prejuízos 

para as pessoas. 

7 – Trabalho integrado dos órgãos que inferem na vida do cidadão, ou seja, um processo não 

precisa ficar dormindo na Prefeitura só porque depende de vários órgãos. 

8 – Discussão prévia, via audiência pública virtual, de assuntos de grande impacto na sociedade 

e na vida do contribuinte; 

9 – Canal aberto com o povo. Ouvidoria permanente, com resposta imediata sobre todo e 

qualquer questionamento; 

10 – Outros temas que forem identificados no curso da administração do novo Governo, de 

modo a que o programa aqui projetado possa ser aperfeiçoado a partir de monitoramento 

bimestral. 

 

SUBITEM DA GESTÃO EFICIENTE: PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 

Os desmandos dos últimos governos, com nefasta interferência, trouxe sérios danos à 

PreviCampos, o regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campos. 

O que já foi um campo de relativa tranquilidade, com R$ 1,5 bilhão de patrimônio líquido e 

considerada a número um do país, tornou-se uma preocupação de difícil solução nos dias 

atuais, gerando o desconforto do pagamento parcelado dos benefícios de aposentados e 

pensionistas. 

Como resolver o problema não é uma solução fácil. Mas, o município tem muito patrimônio e 



pode capitalizar a Previdência que descapitalizou alienando esses imóveis que existem por aí. 

Ao invés de operações fraudulentas na recuperação de ativos, vamos negociar com clareza e 

transparência com o único propósito de devolver o que irregularmente foi retirado da 

PreviCampos. 

Uma decisão do governo do Partido Solidariedade e coligados será dar ao instituto do servidor 

uma gestão profissional e deixar de ter interferência nessa gestão, participando apenas do 

mínimo necessário e do compromisso de colocar em seu caixa o dinheiro que de lá retirou 

irregularmente. 

Esse assunto é urgente, sobretudo porque compromete outros setores da administração e da 

sociedade, estrondoso endividamento do município. 

QUEREMOS SERVIDORES TRANQUILOS, NA ATIVA OU NÃO! Sem isso, não há como remotivar 

essa categoria de atores indispensáveis à qualidade dos serviços públicos de competência do 

município. 

SAÚDE 

 O Programa de Saúde da Coligação Nova Força foi concebido a partir de versões de 

especialistas com vivência prática no setor. Por isso, os pontos a seguir elencados, têm a visão 

de fazer um trabalho preventivo nessa área, sempre com a preocupação da resolutividade que 

é identificado como o que mais é reclamado pela população. 

1 - Ampliação do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, dentro do que preceitua o 

Programa Saúde na Hora do Ministério da Saúde; 

2 - Desenvolver esforços para retomar a implantação do Programa Saúde da Família; 

3 - Integração das UBS com os programas Saúde na Escola e outros programas   

especiais(hanseníase, tuberculose e outras); 

4 - Monitoramento digital do atendimento em todo o município através de cadastro das 

consultas; 

5 - Implantação do maior centro Norte Fluminense de emergência cirúrgica e clínica no 

Hospital Ferreira Machado; 

6 - Parcerias com universidade e faculdades para desenvolvimento científico e tecnológico de 

suporte à saúde; 

7 - Nova emergência do Hospital Geral de Guarus, com conclusão das obras em andamento; 

8 - Hospital da Mulher. Implantação de um centro de referência em saúde da mulher, com 

atendimento qualificado, equipamentos modernos e profissionais especializados; 

9 - Hospital São José será alvo permanente de incremento de ações do governo. Prioridade 

total na conclusão das obras de ampliação, de modo a que a população da Baixada Campista 

tenha atendimento de mais qualidade, mais ágil, com mais conforto e oferta de especialidades; 



10 - Hospitais de Referência. Tornar os hospitais conveniados em hospitais de referência, 

especializando, por exemplo, a Beneficência em traumatologia, a Santa Casa em cardiologia, os 

Plantadores de Cana em maternidade e obstetrícia, assim como o Álvaro Alvim em oncologia e 

o João Viana em psiquiatria. 

11 - Implementar mais equipamentos e recursos para que o Ferreira Machado dê mais resposta 

como hospital dedicado a emergência vermelha; O Hospital Geral de Guarus deve ser 

referência para emergência branca: 

12 - Ampliar o número de Centros de Assistência Psicossocial (CAPS) visando ao melhor 

tratamento de pessoas com transtornos mentais, com foco na sua reinserção na sociedade; 

13 - Reestruturação do Atendimento Odontológico na rede pública, principalmente com 

fornecimento permanente de material; implantar o atendimento em unidade móvel de modo a 

que esse programa atenda a todos; 

14 - Ampliar o programa municipal de imunização, inclusive com a oferta de novas vacinas 

gratuitas, tanto na secretaria quando nas UBS; 

15 - Apoiar e ampliar as iniciativas inerentes a um consórcio intermunicipal de saúde, 

acompanhando a iniciativa já implantada de consórcio para outras áreas; 

16 - Assim como no item Hospital da Mulher, implantar uma estrutura especial,  para a criança, 

principalmente aos recém nascidos de modo a conduzir Campos aos índices mínimos de 

mortalidade infantil. 

17 - Reestruturar e descentralizar as ações do Centro de Controle de Zoonoses. Ampliar o 

programa de castração de animais, como política permanente de combate ao abandono de 

animais nas ruas; 

18 - Rever o programa de distribuição de medicamentos para as pessoas com menor poder 

aquisitivo, de modo a reduzir as frustrações e humilhações hoje enfrentadas pela população 

nessa condição; 

19 - Hospitais contratualizados serão vistos com outros olhos, objetivando ampliar a parceria   

reconhecendo a importância que essas instituições da sociedade tem na vida do povo de 

Campos. 

20 - Transformar o Conselho Municipal de Saúde num fórum permanente de resultados para 

implementação de ações e novas políticas de saúde, bem como de avaliação do que for 

implantado. 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Uma área hipersensível, com profundas implicações, é a Assistência Social, aí 

entendido também a Fundação do Menor, encravada numa antiga instalação na Lapa. 



Infelizmente, esse setor, que envolve milhares de famílias, tem sido conduzido pelos 

governantes com finalidades eleitoreiras, como se as pessoas humildes, necessitadas, fossem 

apenas massa de manobra. 

 No Governo do Solidariedade, a Assistência Social, de forma mais ampla possível, vai 

ter uma gestão profissional, comprometida com o que de mais nobre pode sobressair de uma 

família: respeito, cidadania. Famílias desguarnecidas não precisam apenas de ajuda material. 

Devem contar, sobretudo, com orientação para tentar mudar de faixa, sempre que possível. 

 É na Assistência Social que temos concentrado o antigo Bolsa Família, assistencia às 

famílias dos presos, à população de rua, à criança e ao adolescente, bem como a portadores de 

alguma situação especial, o que, em muitos casos, exigirá ajuda pública pelo resto da vida. Essa 

área é a que vai nos oferecer indicadores para a busca de soluções bem planejadas para a 

população menos favorecida. 

 Aqui nessa pasta está o que o Governo Federal se espelha para sua programação de 

conquista da casa própria, agora, a Casa Verde/Amarela. Essa questão da moradia será outro 

tema de permanente vigília do governo, de modo a se planejar em que investir e a levantar o 

que realmente já foi feito, o que ainda está por terminar e quais as necessidades futuras. Tema 

transversal, sem dúvida, embora seja visto apenas com foco em famílias em situação de 

extrema vulnerabilidade. 

 Essa pasta vai constituir um dos pilares para a INTERAÇÃO MUNICIPAL que trataremos 

em espaço próprio sobre o tema, dentro desse Programa de Governo. 

Além disso, serão compromissos do governo, tanto reabrir o restaurante popular do centro e 

criar um restaurante popular em guarus, através de parceria entre o poder público e a iniciativa 

privada, quanto retomar programas de transferência de renda, para atender a população em 

situação de vulnerabilidade social. 

 Na Assistência Social, mais do que em qualquer outra pasta, a continuidade 

administrativa é imperativo, pois via de regra é um campo onde os programas nascem da 

própria Nação e não - ou apenas - de um determinado planejamento municipal. Portanto, 

antes de mais nada, vamos estabelecer que o GOVERNO COMO UM TODO conheça, 

efetivamente, o que é esse campo, que parece minado pelo preconceito, pela discriminação, 

ou pela descrença nas pessoas em situação vulnerável. 

 Não estranhe a Assistência Social está atrelado à saúde. Essa área tem realmente tudo 

a ver com a saúde da população. Com boa assistência social poderemos, quem sabe, combater 

sérios males que afetam a população. 

EDUCAÇÃO 

 No campo da educação, a coligação Nova Força trabalha com índices, indicadores e 

metas, pois sem isso, não dá para gerenciar o futuro do município, que é o cuidado com os 

seus alunos, os gestores de anos próximos. Não se pode trabalhar de forma diferente, nem 

divorciado do Governo Federal e do próprio Estado, quando o município tem na educação um 

dos pilares do desenvolvimento. E um patrimônio que envolve 237 unidades escolares, sendo 



157 escolas e 80 creches, tudo isso envolvendo mais de 50 mil alunos, segundo dados do INEP. 

 A partir desse contexto e da preocupação em dar à educação de responsabilidade do 

município, o valor que merece, apresentamos nossa proposta inicial para o setor: 

- Solução para gestão de escolas – eleição de diretores - Lei 8916/ de 28 de junho de 2019 

- Retomar o projeto de musicalização na educação infantil - formação da banda municipal 

- Departamento multiprofissional 

- Insalubridade para professor de creche 

- Retomar cargo de secretário escolar 

- Garantir o repasse da autonomia financeira das unidades escolares com verba municipal, 

conforme decreto nº 84/2005 

- Cursos livres para a EJA e alunos dos anos finais do ensino Fundamental (8º e 9º anos) 

Educação integral 

--Criação de postos avançados da SMECE, por regiões 

- Equiparação salarial – animadores culturais e instrutor de Arte e ofícios 

- Ensino religioso – orientação para a vida 

- Decreto-08/2015 que dispõe sobre a alteração da estrutura de 

- Cargos comissionados e funções gratificadas do poder 

-Executivo municipal e dá outras providências. 

- Vilas olímpicas usadas pela educação 

- Nucleação de unidades escolares – unidades com número de Alunos inferior a 20 alunos – 

escolas polinucleadas 

- Postos avançados da secretaria de educação, por regiões Administrativas, com o objetivo de 

diminuir o deslocamento Dos servidores e usuários devido a grande extensão territorial Do 

município 

- Escola família agrícola no antigo hotel fazenda da Pedra - Morro do coco 

- Educação itinerante – visitas periódicas às unidades escolares. 

- Criação do cargo de instrutor de bandas - DAS 

- Implantação efetiva dos conselhos escolares das unidades, Com participação dos diversos 

segmentos da comunidade Escolar, conforme decreto nº 84/2015 

 



Educação do campo 

Implantação de uma Escola Família Agrícola- (EFA) na comunidade de Pedra Lisa ( Morro do 

Coco) para oferecer uma formação contextualizada, emancipatória e transformadora ao 

homem e a mulher do campo, as Escolas Famílias Agrícolas adotam a Pedagogia da Alternância. 

Essa pedagogia alterna espaços/tempos formativos, construindo e resignificando os saberes a 

partir da cultura e da identidades dos sujeitos da ação educativa. 

A princípio a EFA seria para atender o segundo segmento do Ensino Fundamental, iniciaria com 

uma turma de 6° ano para atender os alunos das localidades de Espírito Santinho, São Roque, 

Pião, Garrafão, Pedra Lisa, Santa Bárbara e demais localidades vizinhas que possuem apenas 

até o 5° ano. E de forma gradativa ia aumentando os anos de escolaridade e também turmas 

de EJA. 

A referida escola iria fortalecer a Agricultura Familiar e gerar renda para os moradores dessas 

localidades e consequentemente melhorar o desenvolvimento do município. 

Para atender as demandas da Educação do Campo é fundamental que os concursos e 

processos seletivos contemplem as demandas da população Camponesa e profissionais que 

atuem no campo. 

Requisitos: 

Educadores: Licenciatura plena para a disciplina de atuação com especialização em Educação 

do Campo. 

Carga Horária de 35h, considerando que para trabalhar com a pedagogia da Alternância é 

necessário um envolvimento maior com a comunidade escolar e também participar de 

formação continuada específica para o campo. 

Educador de Suporte Pedagógico- Requisitos: Licenciatura em Educação do Campo, 

Licenciatura em Pedagogia ou Licenciatura Plena com especialização em Educação do Campo.  

Elaboração de material pedagógico que contemple a realidade da Educação do Campo, 

construído coletivamente por seus educadores e educadoras e comunidade. 

Garantia das condições legais para todos educandos (as) da Educação do Campo e 

Comunidades Tradicionais, tais como calendário escolar específico, conforme estabelece o 

artigo 24 e 28 da LDB. 

Garantir que o Projeto Político Pedagógico das escolas do campo esteja fundamentado na 

Pedagogia; 

 

PLANO PEDAGÓGICO (GERÊNCIA DE BANDAS E FANFARRAS) 

• Projeto de musicalização na educação infantil de acordo com as novas normas 

da BNCC. 

• Criação de uma fanfarra municipal para eventos da Prefeitura com alunos da 



rede. 

• Permanência de 10 fanfarras nas escolas com musicalização dos alunos da rede 

em sala de aula (teoria e pratica.) 

• A volta dos festivais. 

• Projeto Música na Praça. (Apresentação das nossas fanfarras). 

• Mudança de regime RPA para DAS dos nossos instrutores de banda. 

  Projeto Musicalizando Vidas. 

 

PLANO PEDAGÓGICO (ENSINO MUNICIPAL) 

• Projeto de educação tecnológica nas escolas e creches (de acordo com as 

novas regras da BNCC) 

• Projeto de novos gestores para as escolas. 

• Qualificação dos PROFESSORES na área tecnológica e pedagógica visando o 

ensino HIBRIDO nas escolas municipais. 

• Palestras semestrais com os professores da rede. 

• Medicina escolar nas creches. 

•  

SEGURANÇA, UM PLANO PARA FICAR 

 Ao olharmos as questões de Segurança Pública no nosso município temos, num 

primeiro momento, que diferenciar a competência do Estado e a do Município, entendendo 

que a atribuições municipais estão diretamente relacionadas a uma  atuação preventiva e de 

cuidados à população. Mas, não adianta ter um setor institucionalizado e não reunir nele todos 

os assuntos de competência do município em termos de segurança. Essa formalização de ações 

é uma das nossas metas. 

 As questões relacionadas à área de Segurança Pública passam obrigatoriamente pelo 

pensamento sistêmico no qual a problematização das ações devem ser encaradas sob o ponto 

de vista de um tratamento amplo, no qual esteja compreendida a cidadania e a melhoria, 

pilares de permanente construção, em prol da melhor qualidade de vida da população. 

 É com esse sentimento que buscaremos desenvolver uma série de ações, diretamente 

e em conjunto com a sociedade civil, que deve ser sempre a parceira indispensável para o 

sucesso desse projeto integrado e seguro, o qual produzirá um ambiente capaz de contribuir 

para a sustentabilidade do desenvolvimento do município. 

 Ao olharmos a segurança de forma sistêmica pensamos ser indispensável entender a 

política municipal que insere, que contribui para o crescimento de oportunidades no mercado 

de trabalho, o que resulta em geração de renda, portando em massa salarial que acaba 



trazendo grandes impactos para a interação de outras áreas, do Ordenamento Urbano ao 

Desenvolvimento Econômico e a Cultura, ao Esporte, etc. E desagua sobretudo nas ações da 

Guarda Civil Municipal, órgão de especial interesse social e que precisa ser olhado para 

permanente aprimoramento, ao invés de pugnar apenas para corporativismo dos seus 

integrantes. 

 Outros aspectos importantes e que não devem ser dispersos: 

 - Integração com as escolas, municipais, estaduais e federais, ou seja, a segurança 

pública deve ser de toda a sociedade, a partir da escola; 

 - Serviços de Ronda Escolar pela Guarda Municipal. Isso precisa ser resgatado e 

aperfeiçoado, pois representa grande contribuição ao trabalho de outros órgãos da segurança, 

à medida que se preocupa com o futuro; 

 - Implantar na Guarda Municipal um atendimento preventivo para a população, isso 

como apêndice dos dois itens anteriores. As ações da Guarda estão sempre limitadas à área 

central da cidade, ignorando o crescimento dos bairros. Aliás, lá está a grande concentração, 

inclusive de problemas; 

 Outra proposta que temos esta direcionada ao emprego da guarda em atendimento 

preventivo a população, a ronda preventiva nos principais bairros é meio eficiente de proteção 

social e aumento das condições de crescimento econômico. 

 Investimento na área de monitoramento, com integração de órgãos. É preciso 

implementar de forma eficaz uma central única de todos os órgãos de segurança que atuam no 

município, isso evita desperdício de recursos e otimiza o atendimento ao munícipe. 

 Participação dos agentes municipais nas reuniões dos conselhos comunitários; é 

preciso que haja uma verdadeira aproximação das demandas do cidadão, a partir desse 

contato  de maior proximidade, a solução de problemas serão mais rápidas evitando que um 

pequeno problema cresça e se torne algo de muito maior  dificuldade para solução. 

 Ordenamento Urbano (isso é conflituoso) é uma necessidade para o convívio pacífico 

de toda municipalidade, temos que entender as necessidades regionais e alinhá-las ao melhor 

modo de vida coletiva, precisamos garantir que as pessoas possam ter seus direitos 

respeitados, sem desrespeitar os demais cidadãos. 

 Precisamos olhar o trânsito como um todo, não pode um instituto ser órgão executivo 

e um outro órgão ser o de fiscalização, sem que este tenha cadeira nas decisões que irão serem 

tomadas pelo primeiro, ou seja, a guarda precisa participar das decisões que afetam o trânsito 

da cidade e não apenas serem informadas de medidas que afetam diretamente sua atuação. 

 A Guarda necessita de infraestrutura, o que vemos nas ruas da cidade são 

pouquíssimos carros da instituição e os poucos muito deteriorados, faltam uniformes, rádios 

de comunicação, pistolas elétricas, enfim falta meios para que o servidor da guarda possa 

prestar o seu serviço a comunidade. 

 A Postura Municipal passa pelo mesmo problema de sucateamento da guarda, os 



fiscais não tem meios de trabalho e isso reflete no cidadão, que pela inércia do poder público 

não tem seus direitos respeitados. Vale afirmar que o Código de Posturas reúne um conjunto 

de normas concernentes à ordem, à segurança, à preservação estética e ambiental para os 

diversos ambientes físicos do município. 

 O município tem um papel importante a desempenhar, sua atuação preventiva e 

protetiva é fundamental para vida de seu munícipe, contudo em algumas situações essa 

atuação pode ser considerado complementar as estratégias de repressão do Estado, mas de 

maneira alguma se confunde com elas. Suas ações devem ser direcionadas considerando a 

especificidade das políticas de redução de risco – no trânsito, nas escolas, na área da saúde, no 

esporte, nas ações que envolvem impacto ambiental, entre outras. Iremos propor a adoção de 

estratégias e mecanismos de intervenção que permitam a administração dos conflitos do dia a 

dia do cidadão, sem fazer uso de modelos coercitivos orientados para a repressão criminal. 

        AMBIENTE. UMA POLITICA DE SUSTENTABILIDADE 

Esse vai ser um campo de permanente preocupação do Governo Bruno Calil, sobretudo porque 

a responsabilidade compartilhada nessa área envolve muito mais responsabilidades do 

município, articulado com órgãos ambientais, ou por estrutura própria. Por isso mesmo, 

ambiente e serviços públicos são questões que podem impactar a vida do cidadão, quando 

ocorrem os descuidos que são registrados ultimamente. Cuidaremos disso mais adiante. 

Algumas metas nesses campos: 

1 – Montar uma estrutura de agentes, permanentes ou temporários, para cuidar dos 

parâmetros que podem levar o município a conquistar mais ICMS Verde. Já tivemos uma 

posição de destaque, que vem caindo ano após ano, por descuidos. Hoje, praticamente só 

temos peso graças ao saneamento e à coleta de resíduos (lixos e outros); estamos nos 

descuidando dos recursos naturais, de preservá-los e ampliar o reconhecimento dessas áreas 

que devem ser preservadas; 

2 – Dinâmica no licenciamento ambiental. Vamos trabalhar com o auto licenciamento e com 

prazos mínimos de liberação dos licenciamentos que dependam da interferência do setor 

ambiental do município.   

3 – Estabelecer critérios práticos para renovação automática de licenciamento das empresas 

que já operam no município. Entre os critérios, a formalização de políticas de compliance 

ambiental, o que pode ser adotado por empresas de todos os níveis, até porque isso deve ser 

uma preocupação permanente de todos que desempenham atividades com algum impacto ao 

ambiente; 

4 – Conexão com os órgãos de gestão, sobretudo com os responsáveis pela descentralização 

nas ações dos recursos hídricos, que são abundantes no município e não podem ser alvo dos 

frequentes litígios entre usuários e ambientalistas de plantão, ou outras interferências nocivas; 

5 – Montar uma câmara de compensação, isto é, resolver os problemas relativos a multas 

através de uma câmara que possa cuidar desses litígios e resolvê-los. O Governo Federal já 

implantou isso no IBAMA mas o corporativismo nessa área ainda não cuidou do tema no 



Estado e nos municípios. É uma alternativa para capitalizar o Fundo do Meio Ambiente do 

município e dar-lhe condições de operar com autonomia e, portanto, com mais resultados. 

6 – A performance do setor poderá levar a administração a contemplar o institucional do meio 

ambiente com parte ou todo o montante do ICMS Verde. Isto é, meritocracia gera benefícios 

para um trabalho eficiente nesse setor tão importante e que só vem sendo usado para coerção 

dos municípes. 

7 -  Reestruturação da Fiscalização Ambiental, que também terá ação educativa; 

8 – Reestruturação do Departamento de Licenciamento Ambiental para cumprir bem os itens 

acima relacionados(4 e 5); 

9 – Aquisição de equipamentos e veículos par aos setores de fiscalização e licenciamento, 

especialmente para ações da Guarda Civil Ambiental; 

10 – Efetivação e adequação das ações previstas no Projeto Orla; 

11 – Elaboração e implantação do plano de manejo das unidades de conservação, o que é 

importante para ao alcance de maior participação no bolo do ICMS Verde; 

12 – Captação de recursos para financiamento de projetos ambientais; 

13 – Implantação de sistema de monitoramento ambiental integrado entre os setores de 

fiscalização e licenciamento ambiental; 

14 – Melhorias no Horto Municipal, com foco também em educação; 

15 – Implantação de estufas para produção de mudas, igualmente importante para a educação; 

16 – Convênios com instituições de ensino para implantação de programas que desenvolvam e 

apliquem técnicas de plantio e criação de mudas; 

17 – Ampliação no uso do Centro de Educação Ambiental, que deverá ser totalmente 

reestruturado; 

18 – Efetivação da Agenda Ambiental da Administração Pública(A3P); 

19 – Repactuação para cumprimento de TACs vigentes que estabelecem obrigações ambientais 

ao município; 

20 – Concessão para exploração de usina de reaproveitamento de resíduos da construção civil 

e estabelecimento de políticas públicas para utilização desse material, algo de grande sucesso 

inclusive em outros países. 

21 – Outros itens dentro da política de continuidade administrativa de modo a otimizar, 

racionalizar e aperfeiçoar o que de importante já tem sendo feito nessa área. Isso será 

identificado através de diagnóstico realizado por especialistas para evitar confrontos políticos 

desnecessários. 

 



SUBITEM DO AMBIENTE: SERVÇOS PÚBLICOS 

MARCA: "MINHA CIDADE É UM BRINCO"! 

 O Partido Solidariedade tem na questão ambiental uma das suas principais bandeiras. 

E isso pressupõe, também, uma atenção especial que os serviços públicos, tanto assim que os 

dois assuntos são destaques, interagem, na lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

 Diante disso, destaca-se: o Programa de Governo do Solidariedade e coligados vai se 

esmerar nessas questões, pois entende que elas estão atreladas, são indissociáveis, ao 

desenvolvimento de qualquer cidade. 

 Vamos transformar a cidade, ou seja, vamos resgatar a sua condição de cidade limpa, 

decretando o fim dos lixões que hoje se espalham por todos os bairros e até por distritos, 

quando o município tem um dos mais modernos aterros sanitários do Estado, ou do país. 

Cidade limpa. Minha cidade é um brinco. Esperamos que a população tenha orgulho disso e 

participe ativamente com o Governo dessa luta para classificação da cidade em termos de 

política de resíduos. 

 Aliás, temos tudo para ser referência, mas não adotamos os princípios da Lei 

12305/2010 como deveríamos. Assim, uma das metas do nosso Plano é implantar todas as 

recomendações dessa legislação, especialmente criar um Sistema Integrado de Resíduos, 

utilizando muito do que a cidade já tem. Aliado a isso, uma determinada campanha de 

educação junto a todas as escolas do município e não apenas na rede pública. O ensino 

superior pode ser o principal parceiro. 

 A política de resíduos tem sido usada por políticos para explorar catadores. A nossa é 

uma meta de valorização e reconhecimento dos catadores, não apenas de cooperativas 

controladas por interesses políticos. Vamos cadastrar e dar dignidade aos que sobrevivem 

recolhendo resíduos, muitos sem nenhuma assistência. E mais que isso: todas as empresas que 

recepcionam os resíduos serão incentivadas, desde que assumam compromissos com o 

município em relação aos catadores. 

 Esse segmento pode elevar o nome da cidade, não só por ser levado a sério e dar 

dignidade às pessoas que sobrevivem dele, mas sobretudo porque representa muito para a 

vida, o ambiente e a economia. Não podemos ser uma referência no saneamento e nos 

descuidarmos dos serviços públicos vinculados ao "lixo" e outros resíduos. Esse assunto 

também precisa de transparência, sem o que vai ser difícil cobrar responsabilidade 

compartilhada dos cidadãos. 

OBS.: realizaremos um fórum com os envolvidos para iniciar um programa amplo nessa área, 

identificando, inclusive, se há muita coisa a ser aproveitada, ou a ser aperfeiçoada. 

  MINHA CIDADE É UM BRINCO. VAMOS ABRAÇAR ESSE DESAFIO! 

 

 



INFRAESTRUTURA/TRANSPORTE/LOGÍSTICA 

 Por ser uma área muito sensível, vamos trabalhar a temática por setores, sem deixar de 

integrá-las, até porque isso vai ser convergente com Gestão Pública eficiente, com 

Planejamento, Desenvolvimento, etc. Não tem como cuidar desses temas isoladamente. 

 A infraestrutura de Campos é boa?  Pode não ser perfeita, mas tem que ser 

reconhecida, sobretudo porque tem tudo a ver com a participação da sociedade. Assim, 

Campos dos Goytacazes tem saneamento top, tem bastante energia elétrica(mas a distribuição 

não é a ideal), pode ser um grande destaque na área de resíduos, dispõe de uma boa estrutura 

de saúde, muitas escolas, uma área residencial de destaque, inclusive em habitações 

populares(porém incompletas)... Enfim, a que se reconhecer o que o campista fez ao longo de 

tanta história, sobretudo em termos de construção civil. 

 Precisamos, porém, equacionar algumas questões embrionárias, como manutenção de 

vias públicas, rigor no planejamento urbana. Não podemos deixar o município à mercê de 

irresponsáveis, como se certas áreas urbanas e do interior não nos pertencesse. Isso vai ser 

destaque, também, no tema INTERAÇÃO MUNICIPAL. 

 Nossa infraestrutura urbana precisa estar alinhada a um planejamento, inclusive a 

longo prazo, para que possamos enfrentar crescimento. Em breve seremos uma cidade de mais 

de 600 mil habitantes. Precisamos de um planejamento estratégico para esse futuro de dez 

anos, inclusive com definição de novas vias de escoamento, ou ampliação das existentes, o que 

não será fácil de ser executado pela escassez de recursos. Isso vai exigir parcerias públicas, ou 

públicas/privadas. 

 Um exemplo: a Beira Valão, a partir da Avenida 28 de Março e até a Estrada do 

Ceramista, não pode continuar com as dimensões que tem, sobretudo porque a área 

urbana/residencial avança pra lá. Precisamos, inclusive, ligar a RJ 216 por dentro de áreas 

residenciais até essa estrada. E, igualmente, concluir a Rodovia Nossa Senhora do Carmo, no 

mínimo até a Beira Valão, embora o ideal seja levá-la até a BR 101, pelo menos. 

 Estreitar relacionamentos com especialistas para monitoramento permanente do que 

está por surgir na região para adoção de medidas antecipatórias antes do surgimento do caos.                                

Metas sobre transporte e mobilidade: 

1 - Criar um conselho envolvendo poder público, usuários e transportadores para propor 

solução sobre o transporte de passageiros, inclusive com relação a tarifas; 

2 - Estabelecer sanções rigorosas contra abusos praticados pelos próprios operadores, em 

relação às normas públicas que regulamentam o transporte de pessoas; 

3 - Privatizar os terminais de passageiros, de modo a que o usuário tenha a melhor condição 

possível de utilização. 

4 - Construir ciclovias, ou ampliar as existentes, como, por exemplo, levar a da 28 de março até 

Goytacazes; criar uma outra entre a cidade e Ururaí, dentre outras; 



5 - Estabelecer ligações bairro a bairro, principalmente entre os diferentes parques do 

subdistrito Guarus. 

    DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 A política de desenvolvimento econômico do Governo do Partido Solidariedade e 

coligados pressupõe redução das desigualdades sociais, ou seja, crescimento capaz de alcançar 

cada vez mais uma maior parcela da sociedade, em todos os níveis, sem distinção. 

 Nosso programa preconiza envolvimentos e interações, ou seja, aqui se integra 

também a Agropecuária, uma das principais vocações históricas do município e o que 

promoveu muitas realizações na cidade, antes da receitas poupudas das participações 

especiais do petróleo. 

 Desenvolvimento, então, com foco nas vocações locais, nas interações municipais e no 

relacionamento regional, além de monitoramento do que ocorre na vizinhança para que 

possamos usufruir, por exemplo, do muito que ainda vai acontecer com o complexo 

portuário/industrial do Açu. Até para contribuir, pois tudo o que vai impactar o vizinho 

município passa por Campos, em alguns casos, até em maior parte do nosso território, como 

gasoduto, mineroduto, oleoduto, linhas de transmissão, estradas, água, saneamento e até 

apoios logísticos outros, além do parque residencial. 

 Vamos por etapas: 

 1 - AGRICULTURA - promover um diagnóstico da situação. Temos água, estradas, muita 

terra e uma ínfima participação pública, sobretudo nos últimos anos. É flagrante a 

desmotivação no campo, o que implica em menor produção, em desenvolvimento(?) de 

programas esparsos, sem sustentabilidade. Enfim, para alimentar mais de 500 mil habitantes 

trazemos muita coisa de fora. Não há estímulo. Nem sabemos, ao certo, o que produzimos e o 

que podemos produzir mais. Perdemos a cana de açúcar, na escala de algumas décadas atrás, 

estamos como uma superpopulação de bovinos, mas nem dispomos de processadores, o que 

significa que agregamos pouco valor à produção. 

 Além de criar um fórum permanente para o setor, o Solidariedade propõe uma 

interação muito forte com o comércio, sobretudo com os supermercados, criando o que 

denominaremos BANCA LOCAL. Assim, todos os supermercados deverão selecionar pelo 

menos uma gandula para receber e destacar produtos locais/regionais. Algumas lojas menores 

já fazem isso, mas não as grandes redes. É só uma questão de diálogo, entendimento, que isso 

vai adiante. Naturalmente, os produtores serão obrigados a se adaptarem às normas que não 

comprometam a estética e a qualidade desses novos ambientes. 

 Essa BANCA LOCAL tem uma especial convergência com a economia solidária, com a 

agricultura familiar, exigindo do município uma forte parceria com órgãos estaduais, por 

exemplo, para preparação desses produtores. ESSA BANCA LOCAL pode representar portfólio 

para o município, bem como alicerçar o tema interação municipal e o relacionamento regional. 

Campos tem quase o dobro dos habitantes do Noroeste e não se utiliza, plenamente, da sua 

produção de alimentos como deveria. Desenvolver a região traz ótimos dividendos para o 

próprio município. 



 Esse programa deverá exigir do município a montagem de uma estrutura de máquinas 

para que os produtores possam melhor preparar suas lavouras, reduzindo custos. Além disso, 

uma integração de valores vai, certamente, motivar uma efetiva organização desse setor. 

Conquistar patrulhas mecanizadas junto ao Governo Federal é muito fácil. Há inúmeros 

programas nesse sentido. 

 Aliado ao acima exposto, vamos estimular a agroindústria, em todos os níveis, inclusive 

na propria agricultura familiar, na pecuária, na pesca, em todos os campos. Estimular, jamais 

perseguir. Estimular com orientação, como preparação para aprimorar a produção, ao invés de 

fiscalizar e impor medidas coercitivas espúrias. Reconhecer valores é a nossa postura política 

de uma administração convergente, menos conflituosa. 

 ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS - Como temos muito a oferecer em termos de infraestrutura e 

ainda ao que for aperfeiçoado, o Solidariedade vai aprimorar os mecanismos que já existem no 

município e que foram maculados, como o Fundo de DesenvolvimentO(FUNDECAM). E 

estabelecer áreas incentivadas para instalação de novos negócios, sobretudo nas novas vias 

que vão ser implantadas no município. E preparar o município para usufruir, de alguma forma, 

da nova política de gás do país, uma vez que temos gasoduto com pontos de entrega em áreas 

estratégicas. Nos reservamos nos detalhes para evitar explorações indevidas e naturais em 

meio a campanhas politicas. Os mecanismos serão mostrados e aperfeiçoados assim que 

proclamada a vitória nas eleições. 

 Desenvolvimento estará sempre alinhado com infraestrutura, meio ambiente, 

eficiência na gestão, segurança jurídica, enfim, menos burocracia e mais confiança na 

credibilidade dos empreendedores. Por isso mesmo, teremos um Conselho de 

Desenvolvimento envolvendo toda a sociedade interessada e responsável para discutir 

permanentemente os melhores caminhos que devemos seguir. Isso vai nos conduzir para um 

planejamento estratégico e plural, envolvendo todos os que desejam o bem dessa região. 

   DESENVOLVE, CAMPOS 

 Todo o programa desenvolvimentista estará alicerçado num nome, ou numa identidade 

de marketing que denominamos DESENVOLVE, CAMPOS! 

 Esse poderá ser a nova identificação do Fundo de Desenvolvimento de Campos que, 

por razões óbvias, continuará a existir a a ser implementado pelas variáveis já colocadas acima. 

 DESENVOLVE, CAMPOS estará alicerçado em ações para comércio, indústrias e serviços, 

com base inclusive na Lei Orgânica do Município, o que permitirá estabelecer políticas 

especiais capaz de levar empresas para o interior, isso em áreas que serão estruturadas para 

tal. 

 Essa nova marca do município deverá contar com uma equipe pequena, porque suas 

ações estarão ligadas a outras pastas, dentro de uma visão de governança integrada que o 

novo Governo estabelecerá. Foco principal dessa equipe: informação, dentro e fora do 

município, identificando permanentemente as oportunidades que surgem. 

INTEGRAÇÃO MUNICIPAL 



 Ao longo da nossa nova história, ou seja, nos últimos 20 anos, tem-se percebido uma 

permanente preocupação com a zona urbana. E entende-se como urbana, para as ações do 

Governo, praticamente só a cidade, esquecendo-se que em Campos todas as sedes de distritos 

têm estrutura que o IBGE classifica de urbanas. 

 Fazer essa integração municipal vai ser uma das armas do novo Governo. Isso será feito 

como se houvesse uma cultura interna, ou seja, o município tem que respirar como um todo, 

ser visto desse forma, o que poderá contribuir para a política de racionalização que o prefeito 

Bruno Calil vai implementar. Racionalizar é fazer mais com menos, sem prescindir da qualidade. 

 A meta é executar ações de reconhecimento, de valorização de todos os cantos do 

município. Inclusive com marketing a respeito. Talvez isso represente, no futuro, uma ótima 

alternativa para o desenvolvimento de uma política de transformação de Campos numa 

especial atração turística no Estado do Rio, usando não apenas seus recursos naturais, mas 

sobretudo a sua história. 

 Isso vai ser motivo, inclusive, de inserção num programa cultural que o Governo 

desenvolverá consultando atores que já dominam a matéria no município. Será que cada um 

dos nossos distritos não têm uma história que possa ser contada, não só a partir das suas 

tradições, mas de realizações das pessoas que resistem e continuam vivendo por esse rincão 

campista afora? 

 Essa integração vai ser um dos pontos do DESENVOLVE CAMPOS, com destaque para 

incentivos e financiamentos para novos negócios. 

INTERAÇÃO REGIONAL 

 Em data recente, a região tem tentado experimentar a constituição de um consórcio de 

municípios, o que é colocado apenas como uma forma de racionalizar serviços que, se 

realizados em blocos, pode representar menor custo. O Governo do Solidariedade e seus 

coligados vê numa política efetivo de interação regional algo mais amplo, capaz de atender a 

nossos interesses estratégicos. 

 Campos não pode ser visto como município polo e não fazer nada para justiticar isso e 

apoiar o crescimento regional, não como uma política de um prefeito, mas de um conjunto da 

obra capaz de sensibilizar o Governo do Estado e órgãos federais, especialmente nas áreas de 

saúde, educação, saneamento, infraestrutura e produção de alimentos. 

 Essa interação regional deve estar alinhada com a produção agrícola, industrial e de 

serviços. Existe em Campos um Serviço de Inspeção Animal(SIM) que deveria estimular o 

surgimento do mesmo em todos os municípios do Norte/Noroeste, o que nunca foi feito, nem 

tentado, utilizando-se para tanto, da espertise de órgãos estaduais tipo vigilância sanitária, 

meio ambiente e outros. 

 O resultado dessa interação regional pode ser a realização de eventos que contemplem 

toda a região, mostrando seu potencial, o que já produz e o muito que pode ainda 

implementar. Da mesma forma, é também oportunidade para mostrar problemas e tentar 

equacioná-los. Há regiões do Estado que já buscam isso e, provavelmente, tenham resultados 



para mostrar e orientar esse projeto da região. 

 Estamos alcançando um novo patamar. Norte/Noroeste em conjunto têm hoje mais de 

um milhão de habitantes. Não importa se isso não é olhado com a expressão que deve ser 

observado pelo Estado. Cabe e nós da região, ou das regiões, trabalharmos para alcançar mais, 

estabelecer parcerias, etc. Não podemos sobreviver a reboque de instituições que usufruem 

das regiões, mas só trabalham as suas políticas, ou seja, os seus interesses. 

PLANEJAMENTO/CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA 

 O Governo do Prefeito Bruno Calil não vai jogar por terra tudo o que já existe na 

administração pública municipal, porque isso seria um desrespeito ao contribuinte. Mas, 

estabelecerá regras e promoverá levantamentos técnicos com os usuários para identificar o 

que precisa ser aperfeiçoado, ampliado, eliminado, etc. 

 Campos está há doze anos sem ter um órgão específico de Planejamento. Vamos 

recuperar essa pasta, que deverá ter um contingente pequeno de profissionais, mas se dedicar 

exclusivamente a analisar dados e propor soluções que tenham viabilidade técnica e não 

exaure os cofres públicos além do que já são exauridos. 

 Há grandes mudanças em andamento no Governo Federal. Precisamos perseguir novos 

cenários. Se o Governo Federal vai realizar uma reforma administrativa, esse será também um 

projeto do município, porque isso pode nos levar a ter meios de enfrentar o deficit público de 

receitas. Não dá para continuar invertendo os limites orçamentários da educação e da saúde. 

Campos gasta mais com saúde do que com educação, contrariando o que dispõe a própria 

Constituição Federal. 

 Planejar não é burocratizar. Não planejar pode ser um desperdício de recursos, como 

ocorreu nos últimos governos, quando o planejamento foi até entregue a uma empresa sem 

nenhuma identificação com os munícipes. 

 O Planejamento Público do Solidariedade coligados vai ensejar uma política 

permanente de inovação, atrelado ao DESEVOLVIMENTO. Com isso, será possível uma maior 

aproximação com o mundo acadêmico e com as instituições, tudo com transparência pela 

eficiência, sem prescindir dos princípios que norteiam a administração pública. 

    MACRO METAS DO NOVO GOVERNO 

1 - Política Fiscal responsável. Não se admitirá aumento dos valores do IPTU, mas haverá 

progressividade na luta contra a especulação de terrenos sem utilização; 

2 - Criação de mecanismos robustos, ante a legislação já existente, para controle das parcerias 

estabelecidas ou que vierem a ser constituídas, como saneamento, limpeza pública, aeroporto 

e iluminação pública, assim como convênios das áreas de saúde; 

3 - Gestão compartilhada na questão dos resíduos sólidos, inclusive com apoio aos 

empreendedores dessa área. Implantação de tudo o que determina a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 



4 - Prêmios para projetos de inovação que possam elevar o portfólio da administração pública, 

isto é, algo que possa ser replicado como experiência exitosa. Desafio para toda a inteligência 

do município. 

5 - Elevar Campos a um patamar de produção de alimentos que represente pelo menos 50 por 

cento do que a população consome. O Brasil alimenta um bilhão de pessoas no mundo. E nós, 

enquanto município, o que fazemos? Vamos identificar nossa real situação e trabalhar em 

torno de medidas que implementem novos horizontes de produção. 

        5.1 - Retomar a luta por um grande programa de irrigação no município, inclusive com 

aumento da oferta de água via rio Paraíba do Sul e nossa rede de canais. 

6 - A Assistência Social como política integrada de Governo, não apenas um olhar crítico ou 

preconceituoso para a tristeza da extrema vulnerabilidade. Monitoramento permanente.! 

Assistência Social como arma para o desenvolvimento. 

7 - Reforma administrativa como alternativa para cobertura do déficit orçamentário da 

Prefeitura; não basta apenas ter preocupação de redução da máquina, embora essa seja uma 

saída imperativa. 

8 - Levantar e auditar a dívida da administração. Esse tema é bastante sensível, pois há 

suspeitas de que a dívida esteja próximo do montante da receita da Prefeitura nos dias atuais. 

Levantada, ela deverá ser negociada para pagamento ao longo de duas décadas, no mínimo. 

9 - Criar mecanismos, inclusive com amparo do Legislativo, para estancar o crescimento da 

dívida da Prefeitura. Propor alienação de bens imóveis para cobrir o custo do serviço da dívida. 

10 - Criar zonas incentivadas para novos negócios, especialmente em áreas de maior conecção 

com o Complexo Portuário do Açu, dentro de um projeto de Governo que estabelecerá um 

novo ambiente de atração de investimentos no município. 

 Nossa grande meta do governo é alinhar tudo o que aqui foi proposto aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses 17 ODS devem ser atingidos até 2030, mas é 

imperativo que tudo comece agora, principalmente onde ainda não se fez nada. Esperamos 

que esse comportamento, compreendido em todos os eixos e que deverá estar na pauta de 

todas as pastas do Governo, seja a grande marca da NOVA FORÇA. Esperamos contar com 

todos, pois essa política de qualidade de vida e de respeito, não será jamais alcançada se não 

for compartilhada e praticada por toda a sociedade, aí entendida, com uma gama de cidadãos 

responsáveis e que anseiam dias melhores como sustentabilidade para o desenvolvimento. 


