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I.   Missão   de   nossa   Gestão   Municipal:  
 

Superar   a   Crise   com   o   que   o   Município   de   Macaé   tem   de   melhor:   as   pessoas  

que   aqui   vivem!  

  
Após  oito  anos  de  uma  gestão  fria,  frívola,  descomprometida  com  o  comércio             

local,  que  subestima  a  inteligência  gerada  em  nossa  cidade,  que  combate  o  terceiro              

setor  e  que  fustiga  o  funcionário  público,  o  que  testemunhamos  como  consequência             

é  um  cenário  estarrecedor.  Comércio  fechando;  lojistas  em  dificuldade;  a  iniciativa            

geradora  de  empregos  na  cidade  esfacelada;  a  produção  cultural  e  social            

desmontada   e   a   cidade   esvaziada   de   povo.  

Tornar  Macaé  a  cidade  pujante,  em  pleno  desenvolvimento  educacional,          

social  e  econômico,  que  tínhamos  em  até  o  fim  de  2012,  e  ir  além,  será  o  nosso                  

principal  compromisso,  apoiado  em  3  elos  fundamentais:  Educação,  Saúde  e           

Desenvolvimento  Econômico  Sustentável.  Nossa  cidade  merece  mais  que  ficar  à           

deriva  no  cenário  nacional.  Macaé  merece  ser  um  porto  seguro  para  investimentos,             

um   terreno   fértil   para   novos   projetos   e   principalmente   um   lugar   digno   para   se   viver.  

Investir  nas  pessoas,  preparar  cada  cidadão  para  o  que  o  futuro  nos  exigirá  e               

ser  sensível  aos  muitos  potenciais  que  Macaé  pode  desenvolver,  usando  para  isso             

uma  gestão  participativa,  transparente  e  democrática  é  o  primeiro  passo  da  longa             

jornada  que  nos  espera.  Uma  jornada  que  contará  com  todos  os  cidadãos,  de              

Cabiúnas  ao  Parque  de  Tubos,  do  Imburo  ao  Sana,  com  a  participação  de  núcleos               

distritais   e   comitês   participativos.  

 



 

É  função  do  governo  planejar  o  desenvolvimento  da  cidade,  contando  com  os             

cidadãos  para  colocar  esse  planejamento  em  prática.  Para  aqueles  que  tiverem            

coragem  de  participar  da  reconstrução  da  cidade,  o  governo  deve  prover  amparo,             

financiamento,  treinamento  e  orientação;  deve  ser  combustível  à  expansão          

promovida   pelo   empreendedorismo   de   seus   moradores.  

A  austeridade  com  erário  público  vem  de  ações  preventivas;  sejam  elas  na             

manutenção  urbana,  sejam  com  o  cuidado  da  saúde  do  nosso  povo.  Muitas             

conquistas  da  nossa  cidade  agora  estão  em  estado  calamitoso  e  é  uma  perfeita              

ilustração   da   gestão   municipal   que   está   desmoronando.  

A  prática  da  manutenção  preventiva  evita  que  obras  colapsem  exigindo           

montanhas  de  dinheiro  para  sua  reparação  tardia;  a  mesma  prática  vale  para  a              

saúde.  O  foco  na  saúde  preventiva  é  a  chave  para  melhora  da  qualidade  de  vida.                

Além  do  baixo  custo,  impede  que  problemas  que  poderiam  ser  resolvidos  no  seu              

início  sejam  agravados.  Lembrando  que  a  medicina  preventiva  tem  recomendação           

da   Organização   Mundial   de   Saúde   e   tem   salvado   vidas   em   toda   América-Latina.  

Mais  do  que  a  apresentação  de  um  plano  de  governo,  este  documento  é  uma               

convocação!  Uma  convocação  para  aqueles  que  são  apaixonados  por  Macaé  e            

querem  lutar  para  reconstruir  nossa  cidade.  Uma  convocação  para  os  quais  Macaé             

representa   a   terra   onde   a   vida   fica   sempre   em   constante   nascer!  

 

  II.   Nossa   Visão   de   Gestão   Municipal:  
 

Nas  palavras  do  cantor:  “Sonho  que  se  sonha  junto  vira  realidade”!  A  gestão              

municipal  precisa  inspirar  as  pessoas  à  participação  da  vida  pública.  Uma  população             

engajada  no  crescimento  da  cidade,  fiscalizando  a  atuação  pública,  aliada  à  gestão             

que  fornece  com  transparência  suas  informações,  há  de  se  tornar  politicamente  e             

socialmente  consciente.  Uma  população  mobilizada  no  informe  de  suas          

necessidades  e  na  atuação  da  resolução  dos  seus  problemas  são  ingredientes  para             

um  inevitável  progresso.  Outrossim,  quando  a  população  se  sente  desrespeitada,           

ignorada   e   preterida,   tende   a   abandonar   os   espaços   de   participação.  

 



 

Entendemos  que  o  diálogo  deve  ser  direto,  constante  e  simplificado.  O            

orçamento  participativo  deve  ser  restaurado;  associações  de  moradores  devem  ser           

acolhidas;  a  sociedade  civil  organizada  deve  ser  aliada  no  processo;  e            

principalmente,  o  funcionário  público  deve  voltar  a  ser  respeitado  pela           

administração.  

A  integração  dos  diferentes  atores  sociais  garantir-nos-á  uma  transformação,          

gerando  uma  cidade  socialmente  segura,  humanizada,  pensada  para  a  qualidade  de            

vida  e  para  o  crescimento  educacional  e  cultural  de  seus  moradores,  bem  como  a               

construção  de  uma  participação  digna  da  dinâmica  econômica  e  permanência  das            

riquezas   no   espaço   em   que   foram   produzidas:   a   cidade.  

 

III.  Compromissos  que  pautam  nossa  proposta  de  Gestão  Pública          

Municipal   de   Macaé   para   o   período   2021/2024:  
 

Inspirados  pelos  princípios  que  movem  nosso  movimento  histórico         

referenciado  pelos  ideais  trabalhistas,  aliados  à  experiência  adquirida  nos  anos  de            

governo,  balizados  no  conhecimento  científico  produzido  com  efusão  no  nosso           

município  e  abastecidos  com  a  sabedoria  do  nosso  povo,  pretendemos  realizar  uma             

frente   que   buscará   educação   universalizada   e   pleno   emprego.  

A  educação  construtivista  e  democratizada,  desde  a  primeira  infância,  irá           

preparar  nossos  jovens  para  a  vida  cidadã,  para  a  busca  de  um  emprego  com               

salário  digno  e  para  a  transformação  do  lugar  onde  vivem,  além  de  protegê-los  em               

um  ambiente  escolar  seguro  das  tentações  ilícitas  tão  presentes  nas  horas  ociosas.             

O  jovem  na  escola  em  tempo  integral  irá  proporcionar  um  suporte  aos  pais  que               

trabalham   em   tempo   integral   e   não   têm   como   supervisionar   seus   filhos.  

Por  meio  de  um  amplo  diálogo  com  as  distintas  esferas  de  poder,  contaremos              

com  os  aportes  financeiros  em  complemento  aos  privilegiados  recursos  municipais,           

que  permitirão  a  materialização  dos  nossos  projetos  e  a  formação  de  um  círculo              

virtuoso  de:  investimento  público,  geração  de  emprego,  aumento  da  demanda,           

aumento   da   produção   e   aumento   da   arrecadação   pública.   

O  incentivo  para  a  fundação  de  cooperativas  em  diversos  ramos  de  atuação,             

em  consonância  com  a  Política  Nacional  de  Cooperativismo,  incrementará  o           

 



 

emprego  e  o  acesso  a  maiores  salários,  fortalecerá  a  industrialização  do  município             

e,  principalmente,  será  um  mitigador  da  concentração  de  renda,  combatendo           

injustiças   sociais.   Macaé   será   uma   cidade   de   todos.   

 

Nosso   Plano   de   Governo   está   alicerçado   em   3   elos   estratégicos:   

EDUCAÇÃO   E   FORMAÇÃO,   PROJETO   MUNICIPAL   DE   DESENVOLVIMENTO   

E   SAÚDE   E   BEM-ESTAR   DA   POPULAÇÃO.  

 

1.  EDUCAÇÃO   E   FORMAÇÃO:  

 

● Novo   Pacto   de   Educação;  

● Educação   Cidadã;  

● Fertilizando   Ideias;  

● Um   Modelo   Autossustentável;  

● Incentivo   à   Leitura;  

● Desenvolvimento   Científico   e   Tecnológico;  

● Expansão   do   Complexo   Universitário   de   Macaé;  

● Atendimento   Educacional   Especializado.  

 

2.           PROJETO   MUNICIPAL   DE   DESENVOLVIMENTO:  

 

● Financiamento   para   Novos   Negócios;  
● Pleno   Emprego;  

● 3º   Setor;  

● Assistência   Social;  

● Pensar   no   Futuro   sem   Esquecer   da   História;  

● Macaé   Rural   e   Macaé   da   Pesca;  

● O   Turismo;  

● Bairro   Feliz;  

● Macaé   +   Segura;  

● Integração   Regional,   Nacional   e   Internacional;  

● Cartão   Cidadão;  

 



 

● Criação   de   Subprefeituras;  

● Integração   de   Modais   de   Transporte.  

 
3.          SAÚDE   E   BEM   ESTAR:  

 

● Esporte   e   Qualidade   de   Vida;  

● Centro   de   Referência   à   Criança;  

● Núcleo   de   Atendimento   ao   Hipertenso   e   Diabético;  

● Sistema   Integrado   de   Prontuário   Eletrônico;  

● Atenção   à   Saúde   Mental;  

● Plano   de   Saúde   Municipal;  

● Valorização   do   Programa   Estratégia   de   Saúde   da   Família;  

● Reativação   da   Secretaria   Municipal   da   Mulher.  

 

 

1.  EDUCAÇÃO   E   FORMAÇÃO:  
 

● Novo   Pacto   de   Educação:  

 

Uma  das  bandeiras  históricas  do  Partido  Democrático  Trabalhista,  presente          

no  espírito  de  lutas  e  ideais  de  quase  todos  os  membros  que  se  filiam  ao  partido,  é  a                   

Educação.  Mas  que  modelo  educacional  defendemos?  Este  plano  de  governo           

defende  uma  educação  que  rompa  com  o  equívoco  de  compreensão  da  escola             

pública   antipopular   acerca   de   seu   público-alvo   e   a   transcenda.  

Balizada  nos  ideais  defendidos  e  sintetizados  pelo  educador  Darcy  Ribeiro           

muito  antes  de  sua  partida,  a  educação  que  propomos  deve  ser  construída  sobre  os               

princípios  do  desenvolvimento  da  criticidade,  da  consciência  cidadã  e  de  outras            

competências  interdisciplinares  que  integrem  seus  estudantes  à  comunidade  que          

vivem   cotidianamente,   propondo   soluções   para   suas   problemáticas.  

Acreditamos  que  este  modelo  escolar  crítico  e  propositivo  só  é  possível            

através  de  um  novo  pacto  educacional  que  privilegie,  expanda  e  mantenha,  com             

 



 

qualidade,  uma  rede  de  educação  pública  básica  de  tempo  integral  no  município  de              

Macaé,   não   somente   em   sua   sede   como   em   todos   os   seus   distritos   e   comunidades.  

Pautamo-nos  em  modelos  de  grande  sucesso  como  o  projeto  original  dos            

CIEP’s  (Centros  Integrados  de  Educação  Pública)  no  estado  do  Rio  de  Janeiro  e  nos               

IF’s  (Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia)  na  construção  de  um             

ideal  de  educação  realmente  transformador  para  os  estudantes  macaenses,  no  qual            

a  parte  propedêutica  da  educação  básica  jamais  seja  dissociada  de  experiências            

culturais,  esportivas,  ambientais,  tecnológicas,  políticas  e  sociais,  contribuindo         

conjuntamente  ao  engrandecimento  intelectual  e  desenvolvimento  do  pensamento         

crítico   dos   alunos.   

Para  além  do  abordado  em  sala  de  aula,  uma  educação  de  qualidade  em              

tempo  integral  como  a  que  propomos  deve  se  preocupar,  também,  com  a  qualidade              

de  vida  e  a  permanência  dos  alunos  no  ambiente  escolar,  principalmente  em             

comunidades  mais  periféricas  e  afastadas  do  centro  da  cidade.  Um  programa  de             

alimentação  de  qualidade  aliado  à  assistência  médica,  odontológica  e  psicológica           

em  todas  as  escolas  municipais,  bem  como  a  presença  de  profissionais  voltados  à              

educação  especial  faz-se  extremamente  necessário  numa  escola  que  se  preze,           

contribuindo,  inclusive,  para  redução  e  rápida  reversão  de  questões  de  saúde  física             

e  mental  dos  estudantes,  desafogando  o  sistema  público  de  atenção  primária  à             

saúde.  

Macaé  conta  hoje  com  um  privilégio  educacional  não  explorado,  abrigando,           

com  o  devido  orgulho  mas  com  pouca  criatividade  de  construção  conjunta,  5             

universidades  e  institutos  públicos  de  excelência  em  atividades  de  pesquisa,  ensino            

e  extensão  -  UFRJ,  UFF,  UENF,  IFFluminense  e  a  FeMASS  -  e  outras  tantas               

universidades  e  instituições  privadas  de  semelhante  relevância.  A  construção  do           

novo  pacto  educacional  que  propomos  perpassa  necessariamente  pela  integração          

desta  massa  crítica  de  alto  nível  das  universidades  e  institutos  de  ensino  superior  da               

nossa  cidade  com  a  administração  pública  municipal,  trabalhando  com  parcerias           

para  formação  continuada  dos  professores  da  rede  pública,  treinamento  de  gestores            

e  orientadores  educacionais,  incentivo  à  pesquisa  e  desenvolvimento  de  projetos  em            

comunidades  carentes,  fomento  ao  desenvolvimento  de  produtos  e  serviços  locais,           

dentre  tantas  outras  possibilidades.  Além  dos  benefícios  econômicos  e  sociais           

 



 

evidentes  na  implementação  dessas  parcerias,  a  aproximação  do  aluno  da  rede            

básica,  agora  de  tempo  integral,  com  os  universitários  e  pesquisadores  de  nível             

superior  muda  a  percepção  acerca  do  acesso  à  universidade  pública,  principalmente            

da  população  mais  pobre:  o  que  antes  parecia  inatingível  e  distante  da  realidade  de               

muitos,  agora  alimenta  sonhos  e  esperanças  e  contribui  na  construção  de  uma             

sociedade   mais   justa   e   igualitária.  

Por  fim,  um  modelo  de  educação  em  tempo  integral  só  se  sustenta  em  longo               

prazo  com  amplo  debate  democrático  e  a  devida  valorização  de  todos  os             

profissionais  que  pensam  e  fazem  a  escola  acontecer.  Do  professor  à  merendeira,             

dos  gestores  e  orientadores  pedagógicos  aos  profissionais  da  assistência  médica  e            

psicológica;  todos  devem  ser  ouvidos,  constantemente  atualizados  através  de          

processos  de  formação  continuada  e  valorizados  em  seus  vencimentos  na  devida            

consonância  com  o  papel  relevante  e  fundamental  que  prestam  à  sociedade.            

Somente  com  um  debate  coerente  do  projeto  educacional  de  tempo  integral  que             

queremos,  com  prazos,  análises,  métricas,  designações  e  acompanhamento         

constante,  aliado  à  valorização  dos  salários  dos  profissionais  de  educação  é  que             

Macaé   galgará   posições   de   relevância   no   cenário   educacional   brasileiro.  

  

● Educação   Cidadã:  

 

A  Lei  9.394/1996  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  e  bases  da  educação             

nacional,   traz,   em   seu   artigo   segundo,   a   seguinte   normativa:   

 

“A  educação,  dever  da  família  e  do  Estado,  inspirada  nos  princípios            
de  liberdade  e  nos  ideais  de  solidariedade  humana,  tem  por           
finalidade  o  pleno  desenvolvimento  do  educando,  seu  preparo  para  o           
exercício   da   cidadania   e   sua   qualificação   para   o   trabalho.”  

 

Essa  inspiradora  redação,  novamente  com  mãos  e  trabalho  do  nosso  mestre            

Darcy  Ribeiro,  à  época  senador  da  república,  traz  o  debate  central  a  respeito  dos               

princípios  e  da  finalidade  da  educação  pública  nacional  em  todos  os  seus  níveis.              

Este  plano  de  governo  não  deixaria,  portanto,  de  defender  e  propor  medidas  para              

 



 

que  se  busque  um  modelo  educacional  verdadeiramente  cidadão  para  os           

estudantes   macaenses.  

Uma  educação  cidadã  passa,  necessariamente,  pelo  debate  e  pelo          

confrontamento  do  modelo  educacional  vencido  e  ineficaz  hoje  presente  na  maioria            

dos  municípios  brasileiros:  uma  educação  desconexa  da  realidade  individual  dos           

alunos,  restritiva,  pouco  aberta  ao  desenvolvimento  dos  talentos  pessoais  de  cada            

indivíduo  e,  principalmente,  formadora  de  cidadãos  acríticos  com  pouca  habilidade  e            

ímpeto   para   discutir   questões   sensíveis   da   sociedade   em   que   está   inserido.  

Nossa  proposta  para  Macaé  busca  superar  progressivamente  esta         

problemática.  Acreditamos  que  o  estudante  somente  sairá  do  processo  educativo           

regular  realmente  formado  e  capacitado  ao  pleno  exercício  da  cidadania  quando,  ao             

longo  de  sua  trajetória  acadêmica,  for  apresentado  a  um  conjunto  mínimo  de             

informações  e  habilidades  técnicas,  científicas,  culturais  e  humanísticas  que          

permitam  sua  emancipação  e  autonomia  intelectuais,  processo  que  hoje  é  ceifado            

da  maioria  dos  nossos  alunos,  seja  pela  falta  de  um  ambiente  escolar  adequado,  de               

profissionais  ou  de  recursos  necessários  ao  pleno  desenvolvimento  pedagógico  das           

escolas.   

Somente  com  uma  educação  verdadeiramente  cidadã,  os  estudantes  serão          

capazes  de  observar  plena  e  criticamente  o  meio  em  que  estão  inseridos,  suas              

desigualdades  e  suas  necessidades  e  proporem  mudanças  concretas  à  realidade  de            

suas  comunidades,  criando  bons  hábitos  de  participação  democrática  da  juventude           

na   gestão   municipal.   É   isto   que   queremos!   Uma   gestão   transparente   e   participativa.  

Para  tanto,  propomos  neste  plano  de  governo  uma  revisão  gradual  e            

sistemática  dos  projetos  político-pedagógicos  (PPP's)  das  escolas  de  educação          

básica  de  Macaé,  onde,  aliados  à  implementação  contínua  de  um  modelo  de             

educação  em  tempo  integral,  possam  ser  inseridos,  para  além  dos  saberes            

elaborados  e  sistematizados  da  educação  formal  ensinados  em  um  turno  escolar,            

componentes  extracurriculares  obrigatórios  e  eletivos  diversos  a  serem  trabalhados          

em  contraturno,  visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  cidadania  das  crianças  e  da             

juventude   macaense.   

Tais  componentes  extracurriculares  de  contraturno  poderão  abranger,  dentro         

da  disponibilidade  de  cada  escola  e  adaptadas  às  características  locais  da            

 



 

comunidade:  clubes  de  debates;  simulações  de  conferências  da  Organização  das           

Nações  Unidas  (ONU);  clubes  de  leitura;  clubes  de  xadrez;  projetos  de  extensão             

escolar  visando  o  desenvolvimento  de  tecnologias  necessárias  à  comunidade;  feiras           

e  mostras  culturais  e  históricas  que  valorizem  a  cultura  local  e  o  respeito  aos               

diversos  povos;  hortas  comunitárias  dentro  das  escolas;  feiras  de  ciências  exatas  e             

naturais;  clubes  de  robótica  e  programação  computacional;  além  da  adequação  das            

aulas  de  artes  e  educação  física  para  que  contemplem  diversas  modalidades            

artísticas  e  esportivas  e  criação  de  salas  de  estudo  e  concentração  com  atividades              

lúdicas   para   reforço   escolar.  

Todos  estes  exemplos  de  componentes  extracurriculares  serão  trabalhados         

em  consonância  com  o  conteúdo  formal,  não  menos  importante  dentro  do  processo             

formativo,  visando  dar  sentido  e  materialização  prática  às  disciplinas  vistas  de  forma             

teórica  dentro  de  sala  de  aula.  O  objetivo  principal  é  incentivar  o  aluno  a  ser                

protagonista  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  buscando  de  forma  autônoma  e           

crítica,  com  eventual  auxílio  do  professor  orientador,  soluções  para  os  problemas            

teóricos  e  práticos  nas  diversas  áreas  do  conhecimento  e,  por  conseguinte,            

exercitando   sua   criticidade   e   cidadania.  

Iremos,  para  tal,  propor  soluções  conjuntas  da  educação  básica  com  as            

universidades  locais,  que  dispõem  de  variados  cursos  de  licenciatura  e  ampla            

qualificação  acadêmica,  para  garantir  o  pleno  desenvolvimento  e  valorização  destas           

atividades  e  experiências  extra-escolares  e  extracurriculares,  conforme  dispõe  a          

LDB.  Através  de  um  programa  constante  de  aperfeiçoamento  dos  profissionais  da            

educação  municipal,  as  atividades  dentro  das  escolas  públicas  e  o  intercâmbio  de             

experiências  escola-escola  poio  dos  universitários  e  docentes  do  ensino  superior  na            

realização  de  pesquisas  e  e  escola-universidade,  buscaremos  criar  um  terreno  fértil            

para   a   criatividade   e   o   desenvolvimento   pessoal   e   cidadão   de   cada   aluno   de   Macaé.  

 

● Fertilizando   Ideias:  

 

Por  mais  atenta  e  cuidadosa  que  a  administração  pública  municipal  possa  ser             

no  olhar  às  diversas  regiões  de  uma  cidade  como  Macaé,  ninguém  conhece  mais              

uma  determinada  comunidade  do  que  seus  próprios  moradores.  É  com  esse  espírito             

 



 

e  anseio  de  uma  participação  ativa  dos  cidadãos  macaenses  no  processo  de             

construção  da  cidade,  aliada  às  experiências  escolares  desenvolvidas  através  deste           

novo  pacto  por  uma  educação  crítica  e  transformadora  de  tempo  integral,  que             

propomos   a   criação   de   uma   incubadora   de   projetos   comunitários   na   nossa   cidade.  

Em  parcerias  com  o  projeto  da  Startup  Macaé  e  associações  como  a  ACIM  -               

Associação  Comercial  e  Industrial  de  Macaé  -  e  contando  com  amplo  incentivo  da              

prefeitura,  buscaremos  estreitar  parcerias  entre  ideias  construídas  dentro  dos          

ambientes  escolares  e  nos  diversos  bairros  da  cidade,  apoiados  pelo  conhecimento            

universitário,  com  os  pesquisadores  e  profissionais  das  áreas  de  empreendedorismo           

e  gestão  de  negócios  do  nosso  município.  Com  isso,  pequenas,  porém  promissoras,             

ideias  propostas  por  estudantes  e  moradores  para  melhoria  de  suas  comunidades            

poderão  ser  devidamente  estudadas,  planejadas  e  viabilizadas,  tornando-se         

pequenos  empreendimentos  de  produtos  ou  serviços  e  contribuindo  para  o           

aquecimento   da   economia   macaense.  

Qualquer  potencial  negócio  poderá  ser  incubado  e  o  empreendedor,  com           

apoio  de  uma  Escola  de  Micronegócios,  receberá  treinamento  em  áreas  como            

técnicas  de  marketing  e  vendas,  matemática  financeira,  contabilidade  básica,          

precificação  de  produtos  e  serviços,  além  de  receber  apoio  jurídico  e  fiscal  para              

seus  primeiros  meses  de  atuação.  Tudo  isso  contribuirá  para  o  fortalecimento  de             

soluções  locais  para  nossas  problemáticas,  mantendo  o  dinheiro  circulando  dentro           

do  nosso  território  e  finalmente  estabelecendo  o  elo  indispensável  entre           

conhecimento   acadêmico-científico   e   desenvolvimento   econômico   local.   

 

● Um   Modelo   Autossustentável:  

 

Em  debate  televisionado  entre  candidatos  à  presidência  da  República  em           

1989,  logo  após  finalizar  o  primeiro  governo  do  estado  do  Rio  de  Janeiro,  Leonel               

Brizola,  grande  político  e  pensador  filiado  ao  PDT,  é  perguntado  se  não  achava  caro               

e  elitista  os  projetos  das  escolas  de  tempo  integral  que  anos  mais  tarde  viria               

implementar  no  mesmo  estado  que  outrora  fora  governador.  Em  resposta,  Brizola            

afirma:  “Eu  não  conheço  um  tecnocrata,  fazendário,  que  não  ache  cara  a  educação.              

Mas,   no   meu   conceito,   cara   mesmo   é   a   ignorância”.   

 



 

Este  plano  de  governo  não  poderia  concordar  mais  com  a  eloquente  fala  de              

Brizola.  Precisamos  criar  mecanismos  que  viabilizem  uma  escola  pública  de  tempo            

integral  com  qualidade,  sem  que  a  educação  continue  sendo  um  projeto  oscilante  de              

governo  e  não  uma  política  pública  de  Estado,  conforme  assegurado  no  sexto  artigo              

de   nossa   Constituição   Federal.  

Para  tanto,  propomos  a  criação,  através  de  proposta  enviada  ao  Legislativo,            

de  um  Fundo  Municipal  de  Educação  que  verdadeiramente  cumpra  com  o  dever  da              

administração  pública  em  garantir  o  direito  social  à  educação  de  qualidade.  Através             

de  dotações  orçamentárias  já  previstas  legalmente,  de  repasses  do  tesouro           

municipal  e  de  demais  recursos  provenientes  de  convênios  firmados  entre  a  gestão             

educacional  macaense  e  outras  entidades,  esse  fundo  ficará  responsável  pela           

melhoria,  manutenção  e  expansão  da  rede  pública  de  educação  de  Macaé,  bem             

como  pelo  pagamento  de  vencimentos  e  gratificações  dos  professores  e  demais            

funcionários  do  apoio  ao  magistério,  criando  uma  atmosfera  autossustentável  de           

gestão   orçamentária   da   educação   municipal.  

O  fundo,  além  de  gerar  renda  passiva  mediante  capitalização  de  suas            

aplicações  financeiras,  contribuirá  para  que  Macaé  possa  debater,  com  clareza  e            

métricas  de  médio  e  longo  prazo,  o  modelo  de  educação  que  deseja  para  seus               

habitantes,  em  especial  jovens  e  crianças.  Ficaremos  a  mercê  de  políticas  senoidais             

para  a  educação,  em  que  ora  um  prefeito  avança  em  políticas  educacionais  e  ora               

outro  prefeito  retrocede  em  mesma  ou  superior  proporção;  ou  criaremos,  com            

coragem,   mecanismos   para   um   projeto   sólido   e   sério   de   educação?   

 

● Incentivo   à   Leitura:  

 

A  formação  de  cidadãos  conscientes  de  seu  entorno  toma  lugar  mesmo  antes             

que  haja  aprendizagem  formal.  De  acordo  com  Bernard  Charlot,  “nascer  é  estar             

submetido  à  obrigação  de  aprender”.  Todavia,  faz-se  imprescindível  que  se           

transcenda  o  aprender  (engendrado  ao  mundo  das  ideias)  e  se  concretize  o  fazer.  O               

ser  humano,  enquanto  espécie  biológica  e  politicamente  ativa,  transforma  a           

aprendizagem  e  o  imaginário  em  desenvolvimento  social,  retornando  suas          

expectativas   e   contribuições   pessoais   ao   crescimento   comunitário.   

 



 

Lev  Vygotsky,  psicólogo,  desenvolvera  teorias  sobre  as  Zonas  de          

Aprendizagem  do  ser  humano,  delimitando  como  Zona  de  Desenvolvimento          

Potencial  conhecimentos  que  ainda  não  pertencem  à  pessoa,  mas  que  são            

potencialmente  passíveis  de  serem  atingidos.  A  leitura,  enquanto  instrumento          

transformador  e  formador  de  consciência  e  desenvolvimento,  auxiliará  o  ser  humano            

em  sua  jornada  individual  e  comunitária  de  alcance  máximo  de  suas            

potencialidades.   

Acreditamos,  portanto,  na  linguagem  como  divisor  de  águas  entre  aquilo  que            

fomos  e  aquilo  que  um  dia  seremos:  um  novo  modo  de  enxergar  o  mundo  e  também                 

de  transmiti-lo  aos  nossos  subsequentes.  Por  muito  tempo,  a  língua  e  seu  estudo              

têm  sido  sinônimos  de  elitização  e  superioridade  de  uns  para  com  os  outros,              

aprofundando  o  abismo  socioeconômico  existente.  Hoje,  diversos  reprodutores  e          

estudantes  da  língua  lutam  para  que  ela  seja  um  verdadeiro  veículo  de  renovação  e               

luta   pelo   que   é   nosso,   por   direito.  

Destarte,  que  sejam  nossos  estudantes  e  nossas  crianças  a  chama  inicial            

para  uma  geração  diferente,  que  não  se  calará  perante  tentativas  reiteradas  de             

subjugar  nosso  conhecimento  e  nosso  potencial  de  aprendizagem.  A  leitura  será  um             

veículo  para  a  mudança,  levando  consigo  palavras  que  ressoarão  no  coração  de             

cada   um   cujo   anseio   está   no   aprender.  

Para  tanto,  buscando  a  materialização  deste  conjunto  de  ideias,  este  plano  de             

governo  propõe  um  programa  municipal  de  leitura  infantojuvenil,  onde,  mediante           

parcerias  e/ou  processos  licitatórios  municipais,  tenhamos  grandes  obras  da          

literatura,  já  ausentes  de  direito  de  propriedade  intelectual  devido  ao  tempo  de             

publicação,  transformadas  em  histórias  em  quadrinhos,  criando  o  primeiro  e           

necessário  contato  dos  jovens  com  a  leitura.  Será  analisada  a  viabilidade  de             

distribuição  de  conjuntos  dessas  obras  literárias  às  escolas  públicas  municipais  para            

que   possam   equipar   suas   bibliotecas   e   salas   de   leitura.   

 

● Desenvolvimento   Científico   e   Tecnológico:  

 
Ciência  e  Tecnologia  são  parceiras  indissociáveis  no  desenvolvimento  pleno  e           

soberano  de  uma  região.  Não  há  como  pensar  uma  Macaé  rica,  cheia  de              

 



 

oportunidades  e  destacada  no  cenário  nacional  e  internacional  como  outrora  sem            

uma  proposta  de  projeto  que  alie  a  educação  de  qualidade  que  propomos  com  a               

produção   científica   e   tecnológica   da   nossa   região.   

Macaé,  mesmo  após  toda  crise  econômica  que  afetou  drasticamente  o  setor            

de  óleo  e  gás,  um  dos  principais  motores  econômicos  da  cidade,  ainda  possui              

características  que  a  colocam  em  um  privilegiado  e  propício  ambiente  à  recuperação             

plena.  As  áreas  industriais  da  cidade,  mesmo  com  toda  dificuldade,  ainda  abrigam             

grandes  empresas  nacionais  e  multinacionais,  além  de  diversos  pequenos  e  médios            

empreendimentos;  grandes  universidades  e  escolas  técnicas  públicas  e  privadas          

continuam  suas  produções  acadêmicas  e  científicas;  e,  acima  de  tudo,  temos  um             

povo  sedento  para  colocar  Macaé  em  um  novo  auge  produtivo  de  trabalho  e              

geração   de   riqueza.  

De  maneira  a  materializar  a  pujança  que  desejamos  para  o  projeto  de  ciência              

e  tecnologia  macaense,  novamente  um  diálogo  com  as  universidades  faz-se           

necessário:  uma  parceria  entre  a  iniciativa  privada,  as  escolas  de  educação  básica  e              

as  universidades  instaladas  no  município  podem  integrar  saberes  multidisciplinares          

e  colaborar  para  desenvolvimento  de  tecnologias  e  serviços  essenciais  à           

comunidade  macaense  e  que  teriam  suas  aplicações  muito  demoradas  e  com            

elevado   custo   sem   o   apoio   da   ciência   local.  

O  desenvolvimento  e  fortalecimento  de  centros  municipais  de  estudo  e           

pesquisa  em  engenharia  reversa  e  reciclagem  de  materiais  bem  como  de            

laboratórios  multidisciplinares  de  pesquisa  científica,  recuperando,  por  exemplo,  o          

Instituto  Macaé  de  Ciência  e  Tecnologia  (IMCT),  pode  ser  um  pontapé  inicial  no              

progresso  tecnológico  do  município,  que  poderá  atuar  atendendo  demandas  do           

mercado   local   e   gerando   conhecimento   acadêmico   relevante.  

Ademais,  em  um  momento  de  grave  crise  na  saúde  pública  como  a  que              

estamos  vivenciando  com  a  pandemia  do  novo  coronavírus,  damo-nos  conta  da            

necessidade  da  formação  continuada  dos  profissionais,  em  especial  dos  servidores           

públicos  do  magistério.  Muito  nos  foi  exigido  neste  momento  para  adequação  dos             

nossos  trabalhos  a  um  modelo  remoto  e  grandes  dificuldades  surgiram,  mesmo  com             

a  existência  longínqua  de  ferramentas  virtuais  de  comunicação.  Portanto,  a  ciência  e             

a  tecnologia  podem  atuar  na  pesquisa  de  novas  técnicas  e  metodologias  aplicadas             

 



 

ao  ensino  e  à  gestão  escolar,  entregando,  como  produto,  cursos  de  aperfeiçoamento             

de  professores  e  demais  profissionais  da  área  através  de  um  laboratório  de             

treinamento   digital.  

O  laboratório  de  treinamento  digital  visa  fornecer  formação  continuada          

específica  no  campo  digital  para  os  professores.  A  formação  objetiva  fornecer            

treinamento  em  ferramentas  gratuitas  disponíveis  na  web,  de  modo  a           

instrumentalizar  esses  profissionais  com  uma  diversidade  de  recursos  que  irão           

subsidiar  não  só  o  ensino  remoto,  mas  também  o  planejamento  de  aulas  mais              

condizentes   com   o   processo   evolutivo   científico   e   tecnológico   dos   nossos   tempos.  

As  possibilidades  de  geração  de  riqueza  e  de  serviços  essenciais  para  o  bom              

funcionamento  do  município  através  da  valorização  da  ciência  e  da  tecnologia  são             

evidentes  e  Macaé  possui  potenciais  muito  pouco  explorados  pela  gestão  municipal            

anterior.   Precisamos   colocar   a   nossa   cidade   de   volta   no   caminho   do   progresso!  

 

● Expansão   do   Complexo   Universitário   de   Macaé:  

 
Muito  tratamos  neste  Plano  de  Governo  sobre  o  papel  fundamental  e            

indispensável  das  instituições  de  ensino  superior  públicas  instaladas  no  nosso           

município  na  transformação  da  educação  e  dos  processos  econômicos  e  sociais  que             

almejamos  para  Macaé.  Sem  uma  estrutura  universitária  forte  e  bem  estruturada  em             

nossa  cidade,  estaremos  perdendo  progressivamente  nossa  capacidade  de  debater          

com  a  devida  profundidade  e  propositividade  os  aspectos  mais  sensíveis  e            

necessários  da  comunidade  macaense.  Para  tanto,  propomos  um  olhar  especial  ao            

que,  hoje,  mostra-se  como  um  dos  modelos  mais  singulares  do  processo  de             

interiorização  das  universidades  públicas  no  Brasil  que  é  a  Cidade  Universitária  de             

Macaé.   

Com  a  recente  instalação  do  Colégio  de  Aplicação  -  CAp  -  nas  dependências              

da  Cidade  Universitária,  faz-se  necessária  uma  progressiva  reavaliação  e  expansão           

do  projeto  original  do  complexo  através  de  atuação  conjunta  entre  a  administração             

pública  municipal  e  as  instituições  aqui  instaladas.  O  espaço  físico  que  outrora             

atendia,  com  certo  conforto,  os  estudantes  matriculados  nos  mais  diversos  cursos            

 



 

superiores  da  UFRJ,  UFF  e  FeMASS,  hoje  mostra-se  cada  vez  mais  limitado  e              

deficiente,   mesmo   com   a   recente   construção   do   novo   Bloco   D.   

Propomos,  portanto,  a  construção  de  novas  dependências,  com  salas  de           

aulas,  laboratórios,  auditórios  e  bibliotecas,  bem  como  a  construção  de  um  centro             

poliesportivo  e  de  um  restaurante  universitário  com  preços  populares.  Além  destas            

propostas  proporcionarem  uma  evidente  melhora  na  infraestrutura  e  nas  condições           

de  permanência  dos  alunos  no  ambiente  acadêmico,  a  ampliação  abre  as  portas  da              

Cidade  Universitária  à  instalação  de  novos  cursos  superiores  e  de  novas  iniciativas             

de  interesse  público  nas  áreas  de  ciência,  educação,  economia  criativa,  esporte  e             

cultura.  Com  isso,  Macaé  retomará  sua  trajetória  no  sentido  de  se  consolidar  como  a               

cidade   do   conhecimento,   da   inovação   e   do   saber!  

 

● Atendimento   educacional   especializado:  
 
A  inclusão  de  todos  no  meio  educacional  é  um  alvo  que  norteia  as  políticas               

públicas  direcionadas  às  melhorias  institucionais.  Contudo,  para  que  possamos          

entender  as  mudanças  a  serem  realizadas,  faz-se  imprescindível  compreender  a           

amplitude  da  luta  por  direitos  aos  alunos-alvo  da  educação  especializada.  Passa-se            

por  uma  produção  gradual  de  direitos,  em  um  processo  de  exclusão,  segregação,             

integração,  e,  por  fim,  inclusão.  Conceber  a  ideia,  amplamente,  de  que  a  escola  se               

adapta  ao  aluno  e  não  o  contrário  é  uma  das  lutas  que  têm  sido  travadas  desde  o                  

paradigma  de  integração,  na  década  de  oitenta.  De  acordo  com  a  Declaração  de              

Incheon,  de  2015,  a  educação  inclusiva  é  aquela  que  “não  deixa  ninguém  de  fora  e                

para  trás”.  Cabe  aqui  especificar  que  são  alvo  do  AEE  (PAAE)  os  seguintes  alunos:               

aqueles  com  deficiências,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas          

habilidades/superdotação.  

De  acordo  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,             

promulgada  em  1996,  “entende-se  por  educação  especial,  para  os  efeitos  desta  Lei,             

a  modalidade  de  educação  escolar,  oferecida  preferencialmente  na  rede  regular  de            

ensino,  para  educandos  portadores  de  necessidades  especiais”,  ao  caput  do  artigo            

58.  A  inclusão,  portanto,  é  fator  formador  e  traz  para  dentro  da  escola  regular  seus                

saberes.  Seu  caráter  não  é  assistencial  e  nem  clínico;  antes,  humanizador,  filosófico             

 



 

e  educacional.  É  o  tratamento  do  ser  humano  em  sua  completude  e  dignidade,              

incorporando-o  à  sociedade  e  elevando  suas  potencialidades.  Há  de  se  superar  a             

visão  de  deficiência  como  falta,  e  entendê-la  em  um  novo  espectro,  para  que              

possamos   garantir   participação   plena   e   efetiva   de   todos   na   sociedade.   

O  atendimento  especializado  requer,  portanto,  tecnologia  assistiva,  pessoal         

qualificado  e  recursos  pedagógicos  para  que  todos  possamos  levantar  novas           

mudanças  de  paradigma.  O  AEE  deve  estar  presente  não  somente  no  contraturno             

dos  alunos  como  também  na  sala  de  aula  regular,  contando,  por  exemplo,  com  o               

TILS  (Tradutor-Intérprete  da  Língua  de  Sinais),  regulamentado  pela  lei  nº.           

12.319/2010.  Portanto,  trata-se  de  um  processo  criado  para  eliminação  das  barreiras            

de  aprendizagem  e  construção  coletiva  de  alunos,  professores,  gestores  escolares  e            

familiares,  em  um  complexo  de  estimulação  social  para  otimização  do  processo  de             

inserção   em   um   novo   mundo.   

Evitando  concepção  organicista,  o  projeto  de  inserção  de  AEE  nas  escolas            

será  gradual,  para  que  todos  os  profissionais  que  participam  do  processo  educativo             

possam  estar  em  constante  aprendizado.  Serão  fornecidos  cursos  de  reciclagem  a            

esses  profissionais,  tendo  em  vista  o  PAEE.  Assim  como  o  indicado,  estes  alunos              

receberão  também  aulas  em  seu  contraturno,  direcionadas  ao  seu  desenvolvimento           

pessoal,  cultural  e  científico.  O  AEE,  enquanto  modalidade  paralela  e  suplementar,            

deve  acompanhar  o  aluno  desde  as  fases  iniciais  do  ensino  até  o  Ensino  Superior.               

Serão  ofertados  recursos  direcionados  à  eliminação  de  barreiras,  como  a           

impressora   braille,   o   soroban   ou   softwares   alternativos   de   comunicação.   

Portanto,  a  educação  inclusiva  e  o  AEE  trabalham  em  uma  perspectiva  de             

conhecer  as  diferenças,  incluir  as  diferenças  em  nosso  cotidiano  e  aprender  a             

reconhecê-las  também  como  potencialidades,  à  medida  da  individualização  do          

processo   de   conhecimento   do   mundo.   

 

   2.            PROJETO   MUNICIPAL   DE   DESENVOLVIMENTO:   
 

● Financiamento   para   Novos   Negócios:  

 

 



 

O  acesso  ao  crédito  é  um  dos  maiores  desafios  para  quem  quer  iniciar  a               

empreender.  Quando  o  crédito  chega  a  ser  obtido,  ele  é  emprestado  a  juros              

extorsivos,  que  sufocam  a  atividade  produtiva,  consumindo  parte  significativa  do           

faturamento   de   uma   micro   ou   pequena   atividade.  

Outro  ponto  de  dificuldade  é  o  uso  consciente  do  crédito,  já  que  falta  um               

suporte  técnico  que  viabilize  o  sucesso  dos  negócios  que  iniciam  sua  jornada  em              

busca  de  um  lugar  no  mercado.  O  governo  que  desejar  superar  as  dificuldades              

vindouras,  esperadas  no  momento  pós-pandemia,  deverá  apostar  em  medidas  que           

permitam  a  circulação  interna  de  recursos,  a  construção  de  um  mercado  consumidor             

no  município  e  principalmente  em  ‘fertilizar  o  solo’  para  permitir  o  germinar  de  novos               

empreendimentos.  

Uma  instituição  financeira  de  crédito,  sob  gestão  mista  e  subsídio  público,            

que  envolva  os  consumidores,  empreendedores,  fornecedores,  funcionários  públicos         

e  trabalhadores  privados,  através  de  um  fundo  de  crédito,  com  linhas  para  novos              

empreendimentos,  garantidas  pelo  poder  público  com  um  interessante  programa  de           

participação  e  fidelização  através  de  recompensas,  manterá  os  recursos  financeiros           

circulando  na  cidade,  dinamizando  as  relações  econômicas  e  impulsionando  a           

geração   de   emprego   e   renda.  

Essa  instituição  financeira  deverá  fazer  empréstimos  com  linhas  que          

condicionem:  criação  de  novos  empregos  formais;  manutenção  das  vagas  de           

trabalho  atuais;  ampliação  da  produção;  inovação;  projeto  do  pretendido  e  plano  de             

negócios;  além  da  compra  de  insumos  e  maquinário  de  produção,  no  comércio  local,              

excetuando  os  casos  em  que  os  insumos  e  produtos  não  sejam  oferecidos  em              

Macaé.  

 

● Pleno   Emprego:  

 

Os  postos  de  trabalho  têm  sido  fechados  cotidianamente.  Macaé  castigada           

pela  crise  do  petróleo,  potencializada  por  uma  gestão  municipal  inepta,  teve  como             

consequência  um  grande  movimento  demissional.  O  fechamento  dos  postos  de           

trabalho  no  setor  petrolífero  pressionou  os  demais  setores,  que  já  combalidos            

 



 

enfrentam  agora  a  crise  gerada  pelo  necessário  fechamento  do  comércio  em  virtude             

da   pandemia   em   curso.  

O  que  observamos  estarrecidos  foi  o  nenhum  enfrentamento  feito  para           

manter  as  PJ’s  vivas,  seja  subsidiando  recursos,  cedendo  crédito,  impulsionando  o            

consumo  das  famílias,  arcando  com  parte  dos  salários  ou  criando  incentivos  fiscais;             

lamentavelmente   nada   foi   feito.  

Propomos  uma  lógica  de  geração  de  demanda  leal  aos  nossos  concidadãos:            

compras  e  obras  públicas  devem  preferencialmente  contemplar  as  PJ’s  que           

contratam  locais,  que  garantam  seus  direitos  e  que  paguem  as  melhores            

remunerações;  o  somatório  desses  elementos  ampliará  o  acesso  ao  consumo  do            

cidadão   gerando   impacto   positivo   no   comércio   local.  

O  aumento  da  demanda  do  consumo  gerará  maior  circulação  de  produtos  que             

são  produzidos  em  nosso  município  e  beneficiará  setores  como  o  da  pesca  e  o  da                

agricultura,   mas   precisamos   ir   além.  

Beneficiar  nossa  produção  primária  gerará  a  necessidade  de  iniciar  a           

ampliação  de  nosso  parque  industrial  voltado  a  atender  nossa  potencial  demanda            

incrementada  com  a  ampliação  do  crédito  e  com  nossos  projetos  de  assistência             

social.  Uma  ampliação  planejada,  subsidiada  e  em  linha  com  o  que  há  de  mais               

moderno  no  mundo,  colocará  Macaé  na  posição  de  referência  tecnológica  voltada  à             

produção.  

 

● 3º   Setor:  

 

O  terceiro  setor  terá  papel  crucial  em  nossa  gestão,  afinal  este  tem  sido,              

apontado  pelo  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento,  como  o  melhor  caminho           

para  superar  difíceis  momentos  econômicos.  Suas  características  de  priorização  do           

desenvolvimento  social,  uma  repartição  mais  equânime  de  resultados  e  um           

animador  potencial  de  geração  de  empregos  com  relativo  baixo  investimento  são            

mais   compatíveis   com   momentos   que   exigem   austeridade.  

As  cooperativas  de  trabalhadores  detêm  preferência  em  relação  às          

sociedades  com  fins  lucrativos  para  a  contratação  pública  e  podem  atender  a  toda              

 



 

sorte  de  necessidades  estruturantes  de  um  município.  Podemos  citar  geração  de            

energia,  gerenciamento  de  resíduos,  construção  de  escolas  e  bairros  planejados,           

fabricação  de  insumos  para  a  educação  desde  impressão  de  livros  até  a  fabricação              

de   uniforme   escolares.  

Os  Institutos  e  Associações  podem  gerar  inteligência  e  atendimentos          

especializados,  seja  na  saúde,  na  educação  e  de  diversos  setores  estratégicos,  com             

o  dinamismo  do  setor  privado,  e  o  interesse  do  desenvolvimento  social  característico             

do   setor   público.  

Propomos  ainda  a  formação  de  um  laboratório  de  estudos  e  experimentação            

na  área  do  terceiro  setor,  com  a  formação  de  grupos  de  investigação  em              

cooperativas  nos  distintos  ramos  que  exista  previsão  jurídica  específica,  além  das            

distintas  modalidades  descritas  pela  Lei  12.290/2014.  Os  grupos  de  estudo           

organizarão  material  teórico  assim  como  prestarão  auxílio  no  que  tange  às            

obrigações   jurídicas   e   contábeis   no   contorno   das   especificidades   deste   ramo.  

Em  tempo  adequado  para  a  construção  do know-how  necessário,          

construir-se-ão  projetos  para  materializar  os  resultados  obtidos,  além  de  testar,  em            

cenários   controlados,   as   inovações   geradas   no   estudo   aprofundado   do   tema.  

A  implementação  de  um  laboratório  que  também  estará  a  serviço  do            

atendimento  da  população  irá  integrar  diretamente  a  universidade  e  a  comunidade            

do  seu  entorno  e  divulgar  entre  os  moradores  da  cidade  a  existência  dos  diversos               

serviços  abrigados  no  Polo  universitário  de  Macaé,  criação  do  nosso  primeiro            

governo,  promovendo  o  interesse  pelos  mesmos  e  o  maior  acesso  da  população             

local.  

O  Laboratório  do  Terceiro  Setor  também  terá  como  objetivo  fornecer           

embasamento  teórico  para  a  Escola  de  MicroNegócios,  que  oferecerá  para  a            

população  pertencente  ao  Quarto  Setor  (setor  informal)  cursos  na  área  do            

empreendedorismo,  permitindo  que  o  cidadão  esteja  preparado  para  começar  seu           

negócio,  sabendo  que  requisitos  deverá  atender  para  a  formalização  e  posterior            

sucesso   no   empreendimento.  

 

● Assistência   Social  
 

 



 

Através  da  Renda  Mínima  Universal  Municipal,  garantiremos  a  alimentação          

de  toda  família  macaense,  e  o  incremento  direto  de  recursos  na  economia  local.              

Estima-se  que  para  cada  real  investido  pelo  poder  público,  geral  R$1,50  de             

investimentos   privados.  

Se  cada  família  for  incluída  no  mercado  formal,  através  de  sua  ampliação  de              

poder  de  compra,  associado  ao  plano  estruturante  de  desenvolvimento  da  produção,            

verificaremos  um  aumento  na  circulação  de  bens  e  serviços,  além  da  geração  de              

riquezas   em   nosso   município.  

Teremos  garantida  a  dignidade  e  a  soberania  alimentar  de  cada  macaense,            

que  crescerá  com  a  certeza  quem  tem  um  lugar  na  cidade  e  que  poderá  sorrir                

novamente.  

          ·    

● Pensar   no   futuro   sem   esquecer   nossa   História:  
 

A  cadeia  produtiva  do  Petróleo  estabelecida  em  Macaé  tem  sido  a  detentora             

dos  rumos  econômicos  do  município  nos  últimos  25  anos.  Na  atualidade,  o             

esvaziamento  desta  atividade  produziu  reflexos  em  todos  os  setores  da  economia            

local  conforme  já  discutido.  Mesmo  durante  esta  crise  esse  Setor  ainda  detém,  no              

conjunto  de  empresas  aqui  localizadas  e  das  atividades  em  curso,  o  maior  volume              

de   negócios   e   de   capacidade   de   empregar   e   gerar   renda   na   cidade.  

O  município  e  sua  Administração  Pública  não  podem  ficar  distantes  do  que             

vem  ocorrendo  com  a  cadeia  produtiva  do  Petróleo,  o  que  requer  estabelecer             

plataformas  permanentes  de  diálogo  e  interação  do  município  com  os  poderes            

decisórios   no   âmbito   da   Petrobrás   e   demais   empresas   do   setor   produtivo.  

Conhecer  os  passos  futuros  das  empresas  exploradoras  dos  poços  de           

petróleo  de  Macaé  se  torna  um  imperativo  para  que  possa  ocorrer  a  sinergia              

necessária,  visando  corrigir  rumos  do  desenvolvimento  local  e  gerar  confiabilidade           

para  os  empresários  dos  serviços  conexos,  no  sentido  de  se  adequarem  ao             

tamanho  real,  e  não  ilusório,  do  novo  ciclo  do  energético  iniciado  com  a  crise  neste                

setor.  

Buscando  ampliar  a  base  de  empregos,  faremos  esforços  na  área  fiscal,            

através  de  incentivos  e  oferecendo  segurança  jurídica  para  atrair  empresas  com            

 



 

perfil  de  produção  e  negócios  que  possam  absorver  a  mão  de  obra  já  treinada  e                

capacitada   nos   diversos   setores   que   a   crise   provocou   dispensas   em   massa.  

  

● Macaé   Rural   e   Macaé   da   Pesca:  
 

Setores  como  a  agricultura,  a  pecuária  leiteira,  de  corte  e  a  pesca  são              

importantes  setores  de  diversificação  econômica.  O  claro  discernimento  da          

importância  da  agricultura,  da  pecuária  leiteira  e  da  pesca  como  setores  que             

empregam  e  geram  renda  para  os  trabalhadores  e  suas  famílias  motiva  nossa             

Administração  a  prestar  atenção  devida,  com  programas  e  projetos  pertinentes,           

buscando  resgatar  o  tempo  perdido  e  a  dignidade  dos  que  labutam  nestes  setores              

da   produção   primária.  

A  pesca  é  uma  cadeia  produtiva  que  gera  negócios  diversos  e  emprega,  em              

diferentes  segmentos  desta  cadeia  de  valor,  parcela  significativa  da  população  do            

município.  Fortalecer  essa  cadeia  produtiva  inclui  o  reconhecimento  da  importância           

de  cada  uma  destas  atividades  para  a  geração  de  renda  às  famílias  envolvidas  e  à                

economia   do   município   de   Macaé.  

As  atividades  se  estendem  à  construção,  reforma  e  manutenção  de  barcos;  à             

fabricação  de  redes  e  equipamentos  de  segurança;  às  oficinas  de  motores  e  lojas              

especializadas  no  fornecimento  dos  materiais  e  insumos;  à  complexa  e  deficiente            

área  de  ancoragem  dos  barcos;  à  atividade  da  pesca  em  si  e  às  atividades               

pós-pesca   com   o   beneficiamento,   processamento   e   venda   do   pescado.  

Em  toda  a  cadeia,  portanto,  há  uma  gama  diversificada  de  oportunidades  de             

geração  de  renda  às  famílias  envolvidas,  aos  pescadores  e  empresários  do  setor,  às              

quais  a  Administração  do  Município  dará  atenção  especial  para  fomentar  e            

incrementar  essas  oportunidades  de  geração  de  renda  e  estabilidade  dentro  da            

economia.  

Este  nosso  compromisso  irá  acontecer  com  total  integração  com  o  setor            

pesqueiro,  que  é  muito  mais  amplo;  portanto,  daquilo  que  é  apenas  visível  ao              

consumidor  quando  se  abastece  deste  alimento  no  Mercado  municipal  de  peixes.  A             

revitalização  destes  setores  da  produção  primária  é  um  imperativo  para  a  retomada             

 



 

do  desenvolvimento  de  Macaé  e  a  Administração  Municipal  não  pode  ficar  omissa             

como   vem   sendo   praticado.   

Neste  sentido,  iremos  construir  Políticas  Públicas  duradouras  e  consistentes          

destinadas  ao  fortalecimento  da  base  produtiva,  reconhecendo  na  agricultura,  na           

pecuária  leiteira,  na  pesca,  no  comércio  e  no  empreendedorismo  nato  dos            

moradores  deste  município  as  oportunidades  diversificadas  que  estes  segmentos  da           

economia  podem  proporcionar  aos  cidadãos.  Com  o  Programa  de  Renda  Mínima            

Universal   Municipal,   o   consumo   será   incrementado   e   os   setores   renovados.   

A  expansão  dos  mercados  de  consumo  para  produtos  orgânicos  é  uma            

realidade  na  economia  global.  O  Brasil  segue  este  mesmo  ritmo,  com  um             

crescimento  anual  de  20%  para  a  demanda  de  alimentos  orgânicos,  naturais  e             

agroecológicos.  Ademais,  temos  proximidade  geográfica  com  um  grande  mercado,          

que  é  constituído  da  própria  população  urbana  de  Macaé  que  será  potencializada  e,              

principalmente,   a   da   cidade   do   Rio   de   Janeiro   e   Região   Metropolitana.  

As  áreas  dedicadas  à  agricultura  no  espaço  rural  do  município,  com  a             

tradição  da  produção  calcada  na  agricultura  familiar  e,  mais  recentemente,  reforçada            

por  novos  segmentos  também  familiares,  localizados  em  assentamentos  da  reforma           

agrária,  representam  um  enorme  estoque  de  oportunidades  para  a  agricultura           

orgânica,   além   daquela   praticada   tradicionalmente.  

A  pecuária  leiteira,  uma  tradição  de  mais  de  sessenta  anos  em  Macaé,             

mantém  seus  espaços  de  produção  e  necessita  de  aportes  de  tecnologia  e  logística,              

tanto  no  campo  como  na  industrialização  feita  pela  Cooperativa  de  produtores,  a             

COAPEM.  A  Cooperativa  -  a  primeira  indústria  instalada  no  município  -  organiza  o              

destino  da  produção  leiteira  local,  agregando  valor  ao  leite  através  do  seu             

processamento  industrial,  o  qual  gera  uma  diversidade  de  produtos  lácteos           

destinados   à   alimentação.  

As  cadeias  produtivas  incluem  tecnologias  inovadoras  e  que  estão          

disponíveis  para  serem  acessadas,  internalizadas  nos  jovens  desde  a  escola  e  nos             

seus  primeiros  passos  como  indivíduos  produtivos.  Mas  também  acessíveis  ao           

produtor   rural,   ao   pescador   e   aos   empreendedores   de   negócios   urbanos.  

 



 

Tecnologias  com  base  sustentável,  inovadoras  e  acessíveis  através  da          

agroindústria  e  processamento,  incluem  novos  valores  aos  produtos  primários  da           

agricultura  e  da  pesca,  multiplicando  as  oportunidades  de  geração  de  trabalho,            

empregos   e   renda.  

A  dinamização  produtiva  e  econômica  do  espaço  rural  de  Macaé,  onde  se             

inserem  as  iniciativas  das  pessoas  com  seus  negócios  voltados  ao  turismo,            

juntamente  com  os  atributos  que  a  natureza  exuberante  disponibiliza,  proporcionam           

no  seu  conjunto  componentes  valiosos  para  o  estabelecimento  definitivo  do  turismo            

de  alto  desempenho  na  região,  abrindo  ainda  mais  o  leque  de  oportunidades  em              

negócios   e   serviços.  

É  imperativo  um  investimento  na  produção  que  beneficie  esses  produtos,  seja            

reestruturando  as  cooperativas  do  setor,  seja  impulsionando  a  criação  de  novas            

cooperativas,  seja  financiando  o  setor  privado  na  construção  de  um  parque  industrial             

especializado  no  setor.  Um  abatedouro  equipado  com  tecnologia  de  ponta  na            

produção,  assim  como  uma  indústria  de  produção  e  beneficiamento  de  pescados            

atrairá   novos   recursos   e   novos   postos   de   trabalho.  

 
● O   Turismo:  

  

O  Turismo  se  destaca  cada  vez  mais  como  atividade  de  suporte  econômico             

para  o  desenvolvimento.  O  turismo  de  Negócios,  do  qual  Macaé  se  valeu  como  um               

componente  bastante  destacado  na  economia  local,  atualmente  sofre  o  revés  do            

desaquecimento  da  economia  do  petróleo  em  nossa  cidade.  Outras  modalidades  de            

turismo  têm  seu  potencial  ainda  adormecido,  apesar  das  diversas  oportunidades  que            

nosso   território   oferece.  

A  existência  de  recursos  ambientais  exuberantes  e  também  histórico-culturais          

no  município  é  uma  evidência  clara,  porém  a  sua  presença  por  si  só  não  garante  a                 

qualidade  do  turismo  e  atração  de  turistas  quando  não  são  reconhecidos            

internamente   como   fatores   relevantes   e   necessários   de   atenção.  

Na  lógica  de  diversificação,  o  turismo  não  pode  ficar  relegado  ao  plano             

secundário;  quando  se  tem  potencial  turístico,  todos  os  esforços  precisam  ser            

empreendidos  para  fortalecer  a  dinâmica  econômica  da  cidade.  Fomentar  com           

 



 

profissionalismo  e  competência:  o  turismo  em  Macaé  se  constitui  em  uma  das             

formas   para   valorizar   as   potencialidades   histórico-culturais   e   ambientais.   

Organizar  a  cadeia  produtiva  do  Turismo,  através  de  um  Plano  Municipal  para             

o  setor,  traz  consigo  um  forte  sentido,  também,  de  inserir  comportamentos  para             

preservar  a  plenitude  dos  recursos  naturais  e  culturais.  Vários  aspectos  desafiam  a             

gestão  sustentável  do  turismo.  Aqui  em  Macaé,  por  motivos  diversos,  este  desafio             

precisa  ser  superado,  com  profissionalismo  e  dedicação  capazes  de  colocar  esta            

atividade,  de  forma  plena,  no  contexto  econômico  e  social  local.  E  assim  vamos              

fazê-lo.  

Ponto  de  cultura  e  importante  pólo  de  atração  turística  para  nossa  região  é  o               

conjunto  de  comemorações  da  Serra  de  Macaé,  que  teve,  infelizmente,  suas  festas             

abandonadas  e  agora  já  quase  inexistem.  Entendemos  a  importância  de  uma            

consulta  popular  para  verificar  a  opinião  dos  moradores  a  respeito  das            

comemorações  e  se  elas  devem  retornar.  A  preservação  ecológica  também  é  um             

ponto   de   importantíssima   análise   para   a   tomada   da   decisão.   

Neste  sentido,  é  importante  ressaltar  a  valiosíssima  biodiversidade  que  habita           

as  regiões  macaenses.  Desde  um  arquipélago  próximo  à  costa,  passando  pelas            

belezas  únicas  das  lagoas  costeiras  e  faixas  praiais  e,  continente  adentro,  ricos             

corpos  hídricos  com  potencial  de  navegabilidade,  balneabilidade  e  prática  de           

esportes  radicais,  Macaé  tem  um  potencial  econômico  inigualável  a  ser  explorado            

através  do  ecoturismo.  Esse  modelo  de  desenvolvimento  permite  o  emprego  de            

cidadãos  de  diversas  faixas  etárias,  tendo  significante  efeito  a  nível  local  no             

emprego  e  ocupação.  Além  disso,  são  muitas  vezes  formas  de  exploração  que             

requerem  baixo  investimento,  implicam  em  baixo  impacto  ambiental,  e  trazem           

retorno  financeiro  significativo,  inclusive  em  período  de  veraneio,  quando  o           

município  fica  esvaziado  pelas  baixas  alternativas  de  turismo  e  entretenimento.           

Ainda  mais,  a  ressignificação  das  áreas  ambientais  ainda  preservadas  em  Macaé            

como  sinônimos  de  emprego  e  renda  é  fundamental  para  a  preservação  destes             

ambientes   antes   que   sejam   depredados   pelo   desenvolvimento   predatório.  

A  diversidade  cultural  de  nossa  cidade  deve  ser  encorajada  e  preservada;            

retornaremos  com  eventos  que  já  fazem  parte  do  calendário  da  cidade  e  que  há               

tempos  não  acontecem.  O  carnaval  tem  um  potencial  de  geração  de  turismo             

 



 

extremamente  interessante  e  diverso,  que  pode  contemplar  a  rede  hoteleira  já            

instalada  em  nosso  município,  contemplando  com  uma  demanda  diversa  a  já            

combalida   demanda   do   petróleo.  

Outros  eventos  podem  fomentar  a  partir  de  diferentes  demandas,  eventos           

esportivos,  o  Festverão,  e  a  Exposição  são  eventos  já  consagrados  que  atraem             

grande  público  do  entorno  e  também  de  diversas  regiões  do  país.  Pretendemos             

reativar  essas  agendas,  afinal,  o  retorno  para  o  município  só  não  pode  ser  visto  por                

quem   já   deixou   de   amar   o   município.  

 

●   Bairro   Feliz:  
 
O  projeto  Bairro  Feliz  é  um  amplo  projeto  que  abarca  desde  a  revitalização  da               

cidade,  como  um  projeto  permanente  de  geração  de  empregos  no  setor  responsável             

pela  resposta  mais  rápida  na  criação  de  postos  de  trabalho,  o  setor  da  construção               

civil,   até   a   preparação   da   produção   dos   itens   de   partida.  

O  projeto  será  separado  em  fases  que  transcorrerão  de  maneira  harmônica  e             

coordenada,  a  saber:  Planejamento  Logístico;  Produção  de  insumos;  Planejamento          

Urbano;  Montagem  de  Canteiros  e  Reformas.  A  montagem  de  linhas  de  produção  de              

peças  de  concreto  armado  já  foi  tentada  no  Estado  com  grande  sucesso.  A              

vantagem  dessa  política  é  que  gerará  empregos  desde  seu  primeiro  momento  de             

implementação.  

O  primeiro  passo  será  fazer  um  grande  levantamento  das  necessidades           

estruturais  de  cada  bairro.  A  partir  das  necessidades  apuradas,  os  bairros  serão             

catalogados  e  separados  por  cronogramas  desenvolvidos  levando  em  conta  a           

complexidade   necessária   para   a   devida   urbanização   e   revitalização   do   bairro.  

Enquanto  as  linhas  de  produção  de  insumos  estão  sendo  montadas,  toda  a             

parte  de  obtenção  de  licenças  e  autorizações  prévias  será  providenciada  para  a             

posterior  montagem  dos  canteiros  de  obra.  A  compra  de  itens  necessários  às             

atividades  terá  compra  prioritária  nos  micros  e  pequenos  empresários  do  município.            

Será  encorajado  e  orientado  o  estabelecimento  de  consórcios  entre  os  comerciantes            

locais   de   maneira   que   os   recursos   permaneçam   dentro   do   município.  

 



 

Serão  estabelecidas  equipes  especializadas  em  manutenção  de  espaços         

públicos,  contando  com  carpinteiros,  marceneiros,  eletricistas,  serralheiros,  pintores,         

pedreiros,  etc.  Todos  os  espaços  de  lazer  de  Macaé  serão  revitalizados.  As  praças,              

após   sua   revitalização,   serão   pontos   de   cultura   e   de   alegria   para   a   população.   

O  projeto  Passa  na  Praça  que  a  Alegria  te  Abraça,  estabelecerá  um             

planejamento  de  utilização  do  espaço  público  com  distintas  atividades  para  toda  a             

família.  Tais  atividades  culturais  serão  realizadas  por  artistas  locais,  valorizando           

nossos  poetas,  músicos,  artistas  teatrais  e  tudo  o  mais  que  tivermos  de  arte  para               

mostrar.  

A  revitalização  dos  bairros  contará  com  a  instalação  de  rede  de  sinais,             

construção  de  Posto  de  Saúde  da  Família,  escola,  reforma  de  unidades            

habitacionais,  instalação  e  recuperação  dos  pontos  de  ônibus  e  atendimento  das            

demandas   indicadas   pelos   moradores   do   bairro.  

 

● Macaé   +   Segura:  

 

A  escalada  do  desemprego  traz  consigo  a  escalada  da  violência.  Embora            

acreditemos  que  a  criação  de  emprego  e  renda  digna,  aliada  ao  suporte  público              

educacional  e  de  saúde,  mitigue  os  efeitos  do  desespero  ocasionado  pela  crise,             

reduzindo  assim  a  violência,  não  se  pode  prescindir  das  políticas  de  enfrentamento,             

desta   mazela,   na   esfera   municipal.  

Um  grande  aliado  neste  enfrentamento  é  a  tecnologia.  Muitas  cidades  têm            

observado  resultados  animadores  com  o  monitoramento  em  tempo  real,  por  meio  de             

câmeras,  das  ruas  que  são  pontos  de  ocorrência  frequente  de  crimes.  O             

monitoramento  aliado  ao  imediato  acionamento  da  força  policial,  garantindo  uma           

resposta  rápida,  será  vital  para  a  prevenção  de  delitos  e  da  vitimação  de  nossos               

cidadãos.   

A  revitalização,  assim  como  o  preenchimento  de  lacunas  na  iluminação           

pública,  é  um  ponto  que  será  atendido  desde  o  primeiro  dia  de  gestão.  Estudo               

realizado  em  Nova  York  demonstrou  que  a  iluminação  abundante  e  adequada            

reduziu   36%   da   ocorrência   de   crimes.  

 



 

Vigilantes  com  as  providências  que  os  nossos  tempos  exigem;  faremos  a            

paulatina  substituição  do  modelo  atual  de  iluminação,  por  um  modelo  que  utilize             

fontes  renováveis  e  abundantes  em  nosso  município,  a  saber  investiremos  em  uma             

iluminação  pública  que  tenha  como  motriz  geradora  a  energia  eólica  e  a  energia              

solar.  

 
● Integração   Regional,   Nacional   e   Internacional:  

 

Falamos  da  importância  da  expansão  do  Complexo  Universitário  de  nossa           

cidade,  e  é  chegada  a  hora  de  dar  um  passo  à  frente.  É  chegado  o  momento  dessa                  

expansão  ultrapassar  os  limites  geográficos  nacionais  e  formar  parcerias  com           

instituições  internacionais,  trazendo  para  nossa  cidade,  através  de  convênios          

internacionais,   cursos   de   pós-graduação.   

Esses  cursos  possibilitarão  que,  não  só  nossos  Universitários,  mas  também           

os  diversos  profissionais  graduados  do  nosso  município,  que  não  tem  a            

possibilidade   de   ausentar-se   da   cidade,   possam   dar   continuidade   a   sua   formação.  

A  ampliação  de  saberes  através  do  alcance  do  conhecimento  internacional,           

capacita  o  profissional  de  forma  ampla  e  contribui  para  que  essas  pessoas  possam              

pensar   soluções   mais   eficientes   para   os   problemas   da   nossa   cidade.  

A  construção  dessas  parcerias  com  o  que  há  de  melhor  no  mundo  no              

desenvolvimento  científico  viabilizará  colocar  Macaé  no  caminho  da  inovação,  em           

busca  da  referência  no  setor.  Construiremos  em  associação  com  os  cursos  de             

ensino  superior  um  laboratório  de  engenharia  reversa,  além  de  contar  com  as             

contribuições   de   especialistas   das   diversas   áreas   que   são   referência   no   mundo.  

 

● Cartão   Cidadão:  

 

O  cartão  cidadão  será  o  passe  macaense  para  uma  série  de  direitos:  com              

avançada  tecnologia  de  criptografia  para  manter  segura  as  informações  pessoais  do            

inscrito  e  munido  de  um  chip  de  acesso  rápido,  o  cartão  cidadão  dará  acesso  às                

informações   sobre   o   indivíduo   possuidor.  

 



 

Atrelados  ao  seu  número  de  inscrição,  estarão:  seu  histórico  médico;  o            

vínculo  com  o  plano  de  saúde  municipal;  sua  medicação  autorizada  para  retirada  na              

farmácia  popular  de  Macaé;  a  indicação  para  um  plano  social  do  município,             

indicação  que  pode  ser  feita  pelo  Assistente  Social  ou  Agente  Comunitário  de             

Saúde,   entre   outros   benefícios.  

A  integração  desses  dados  possibilitará  uma  série  de  benefícios  acessórios,           

por  exemplo:  um  cidadão  que  precise  realizar  um  procedimento  médico  em  um             

ponto  da  cidade  distante  de  sua  residência;  esse  cidadão  que  antes  poderia  deixar              

de  ir  por  não  possuir  dinheiro  para  passagem,  poderá  ter  liberado  ida  e  volta,  no                

posto  de  saúde  onde  pegou  encaminhamento,  a  passagem  social  para  realizar  seu             

procedimento.  

Uma  simples  ação  como  essa  evitará  que  problemas  de  saúde,  que  poderiam             

ter  sido  tratados  preventivamente,  se  tornem  complexos,  gerando  economia  ao           

município   e   também   qualidade   de   vida   aos   macaenses.  

Outro  exemplo  de  benefícios  acessórios  que  podem  ser  obtidos  via  cartão            

cidadão  é  em  caso  de  família  em  risco  alimentar,  ao  ser  visitado  por  Agente               

Comunitário  de  Saúde,  o  Agente  emitir  relatório  prévio  ao  encaminhamento  à            

assistência  social,  assim  como  manter  sempre  atualizado  o  cadastro  das  famílias            

visitadas.  Em  caso  de  urgência,  a  família  poderá  receber  em  sua  casa  cesta  básica               

que  garantirá  suas  necessidades,  até  receber  encaminhamento  para  posto  de           

trabalho   ou   outro   programa   social   mais   adequado   para   o   caso   da   realidade   familiar.  

 

● Criação   de   Subprefeituras;  

 

A  aproximação  do  setor  público  com  os  cidadãos  é  não  só  uma  preocupação              

como  também  entendemos  que  é  o  melhor  caminho  para  dar  todos  os  cuidados  que               

nossa  cidade  merece.  A  criação  de  subprefeituras  dinamizadas  por  regiões           

viabilizará  o  contato  com  as  associações  de  moradores,  a  sociedade  civil  organizada             

e  com  o  cidadão  que  necessite  a  solicitação  de  algum  serviço  de  manutenção  para               

seu   bairro.   

 



 

As  subprefeituras  dispostas  nas  diferentes  regiões  do  nosso  município          

permitirão  uma  logística  de  serviços  mais  eficiente,  com  menor  custo  e  maior  raio  de               

atendimento.  A  descentralização  será  promovida  no  espaço  físico,  mas  também  no            

espaço  virtual.  Cada  cidadão  poderá  protocolar  suas  demandas  por  meio  virtual,            

assim   facilitando   a   gestão   das   rotas   de   atendimento.  

 

● Integração   de   Modais   de   Transporte:  

 

A  mobilidade  urbana  do  município  de  Macaé  precisa  acompanhar  os  moldes            

de  desenvolvimento  que  este  plano  de  governo  propõe  em  cada  um  de  seus  tópicos.               

É  inconcebível  a  ideia  dos  trabalhadores  e  estudantes  macaenses  precisarem  sair            

de  suas  residências  com  3,  às  vezes  4,  horas  de  antecedência  para  chegarem  ao               

trabalho  ou  a  escola;  além  de  terem  o  transporte  extremamente  restrito  aos  finais  de               

semana,   quando   em   seus   momentos   de   lazer   e   diversão   com   a   família.   

Um  sistema  de  transporte  que  verdadeiramente  integre  as  comunidades          

macaenses,  com  uma  diversidade  de  modais  de  deslocamento  da  população,  além            

de  contribuir  no  desafogamento  rodoviário  do  município,  agilizando  a  logística  de            

bens  e  serviços  que  não  possuem  outra  forma  de  escoamento  e  capilaridade,             

acarreta  na  melhora  da  qualidade  de  vida  dos  habitantes,  que,  agora,  permanecem             

menos  tempo  dentro  de  um  ônibus  e  passam  contar  com  mais  horas  livres  para               

momentos   de   lazer,   convívio   com   a   família   ou   capacitação   profissional.  

Macaé  abarca,  em  seu  território,  composições  geográficas  muito  distintas  e           

diversas.  Dentro  de  um  mesmo  município,  temos  a  presença  de  regiões  lacustres,             

oceânicas  e  serranas,  com  variados  climas  e  relevos,  colocando  a  cidade  em  uma              

posição  de  múltiplas  possibilidades  para  o  desenvolvimento  dos  transportes  e  da            

logística.   

Para  tanto,  propomos  uma  ampla  rediscussão  do  modelo  de  transporte           

público  rodoviário  do  nosso  município  de  modo  a  atender  os  reais  interesses  dos              

munícipes,  com  transparência  e  propositividade.  Além  do  transporte  rodoviário,          

propomos  a  revitalização  da  linha  ferroviária  que  corta  a  cidade  nos  trecho  entre  os               

bairros  Visconde  de  Araújo  e  Imboassica,  levantando  as  necessidades  para           

 



 

recuperação  plena  da  estrada  férrea  e  instaurando  um  sistema  de  transporte  com             

veículos  leves  sobre  trilhos  (VLT’s),  integrado  e  coordenado  com  o  transporte            

rodoviário.  Inicialmente  com  a  ativação  de  duas  estações,  nas  extremidades  dos            

bairros  citados,  mas  com  projeto  de  expansão  para  atendimento  de  outras            

localidades,  este  novo  modal  pode  reduzir  mais  da  metade  do  tempo  necessário  a              

realização   do   mesmo   trecho   em   linhas   de   ônibus.  

Ademais,  propomos  a  adoção  de  tecnologias  de  georreferenciamento  a          

serem  implantadas  em  todos  os  modais  de  transporte  público  no  município,  de  modo              

que  o  cidadão  macaense,  seus  trabalhadores  e  turistas  possam  acompanhar,  por            

meio  de  aplicação  móvel  para  celulares  e  através  de  painéis  instalados  nos             

terminais  e  pontos  de  maior  movimento,  os  horários  de  todas  as  linhas  dos  diversos               

modais  de  transporte  de  Macaé.  Através  de  um  sistema  de  GPS  ( Global  Positioning              

System )  instalados  nos  veículos  que  integram  a  frota,  com  dispositivos  eletrônicos            

desenvolvidos  localmente,  os  usuários  das  diversas  linhas  que  cruzam  a  cidade            

poderão   poupar   um   tempo   valioso   e   necessário   a   uma   vida   com   mais   qualidade.  

 

3.          SAÚDE   E   BEM   ESTAR:  
 

● Esporte   e   Qualidade   de   Vida:  
 
A  prática  de  atividades  esportivas  é  não  somente  uma  forma  de  acesso  a              

lazer,  garantido  pela  nossa  Constituição  em  seu  artigo  6º,  mas  também  um             

melhoramento  de  nossa  saúde  e  qualidade  de  vida.  A  prática  de  esportes  auxilia  no               

enfrentamento  a  doenças  cardiovasculares,  câncer,  diabetes  e  outras  inúmeras,          

incluindo  o  Alzheimer.  Para  além  disso,  é  também  uma  maneira  de  auxiliar  em              

doenças  mentais  e  emocionais,  que  são  combatidas  pelos  hormônios  liberados           

durante   a   prática   de   exercícios   físicos.   

Propomos,  portanto,  a  criação  de  um  Centro  Poliesportivo  de  Macaé           

(CepMAC),  que  contará  com  a  ajuda  de  diversos  profissionais  da  cidade            

capacitados  ao  desenvolvimento  de  saúde,  integrando  também  graduandos  da  área           

que  estejam  interessados  em  saúde  preventiva.  Quando  falamos  de  saúde,           

pensamos  em  hospitais  -  e,  ao  contrário  do  que  se  espera,  pensamos  em  doenças!               

 



 

A  saída  do  sedentarismo  e  a  prática  regular  de  exercícios  são  a  verdadeira  instrução               

de  saúde,  preventivamente  auxiliando  cada  um  de  nós  a  viver  uma  vida  longa  e               

saudável.   

As  modalidades  esportivas  podem  compor,  dentre  outras,  as  seguintes:          

prática  de  atletismo;  futsal;  vôlei;  handebol;  ginástica  localizada;  yoga;  dança;           

capoeira.  Há  diversas  manifestações  e  expressões  de  exercícios  físicos,  que  serão            

realizadas  conforme  a  demanda  de  profissionais  disponíveis  e  capacitados  à  sua            

prática.   

Fundamental  para  o  desenvolvimento  esportivo  no  município  é  o  apoio  do            

poder  público  através  de  programas  especificamente  pensados  para  a  iniciação  e            

para  o  alto  rendimento  esportivo.  O  Programa  de  Iniciação  Desportiva  (PIDES)            

ajudará  os  jovens  a  ingressar  nos  esportes  que  tenham  maior  afinidade  e  receber              

uma   bolsa   para   apoiar   a   prática   desportiva.  

O  PIDES  também  apoiará  a  organização  de  equipes  de  diferente           

modalidades,  lançando  editais  para  a  estruturação  de  equipes  amadoras  e  de            

campeonatos   entre   essas   equipes.  

Esta  estruturação  esportiva  dará  possibilidade  de  revelar  novos  talentos  e           

para  esses  atletas  revelados  lançaremos  o  programa  Prata  da  Casa,  que  prestará             

apoio  aos  atletas  de  alto  rendimento  que  possam  carregar  o  nome  da  nossa  cidade               

para   o   mundo.  

 

● Centro   de   Referência   à   Criança:  

 

Durante  sua  jornada  escolar,  faz-se  fulcral  prestar  assistência  em  todos  os            

âmbitos  para  que  se  possa  garantir  a  máxima  saúde  e  bem-estar  para  o              

desenvolvimento  das  habilidades  de  cada  aluno.  Para  além  disso,  entende-se  que,            

devido  à  longa  jornada  de  trabalho,  muitos  pais  não  conseguem  direcionar  seus             

esforços   ao   cuidado   da   saúde   de   nossa   juventude.  

Para  tanto,  elaborar-se-á  uma  aliança  entre  a  escola  e  o  escopo  familiar,  para              

que  a  criança  possa  ser  resguardada  em  momentos  de  dificuldade.  Ainda  que  isso              

se  concretize,  terá  ela  o  atendimento  que  lhe  seja  necessário?  Na  última  gestão,  o               

que  vimos  foi  o  desmantelamento  do  atendimento  especializado  à  criança,           

 



 

favorecendo  sistemas  particulares  de  atendimento  hospitalar  e  desfavorecendo  o          

trabalhador   que   necessita   usar   o   sistema   público   de   saúde.   

Em  um  momento  crítico  como  o  que  vivemos  agora,  em  meio  a  uma              

enxurrada  de  incertezas  sobre  o  futuro  de  nossa  saúde  enquanto  sociedade,            

atendem-se  no  mesmo  centro  de  referência  crianças  e  adultos,  sem  distinção.  A             

princípio,  parecer-nos-ia  ser  democrático,  mas  como  tratar  corpos  diferentes  de           

maneira   igualitária   sem   considerar   as   suas   distinções?   

Propomos,  portanto,  retomar  um  centro  especializado  de  atendimento  à          

criança  e  ir  além:  contar  com  o  apoio  de  pneumologistas,  pediatras  e  alergistas  para               

atender  a  criança  tanto  em  caráter  ambulatorial  quanto  em  caráter  emergencial,  para             

que  sejam  olhadas  com  o  devido  cuidado  e  diferenciação  proveniente  da  idade.  Que              

seja  este  também  um  centro  que  possa  contar  com  o  apoio  de  psicólogos  que  irão                

estar  atentos  à  saúde  mental  e  emocional  dessas  crianças,  facilitando  seu  processo             

de  desenvolvimento  e  aprendizagem.  Há  de  se  considerar  criança,  pela  lei  nº.             

8.069/90,  a  pessoa  até  doze  anos  de  idade  incompletos,  e  adolescente  aquela  entre              

doze  e  dezoito  anos  de  idade.  O  centro  de  referência  há  também  de  auxiliar  estes                

que  estão  na  faixa  da  adolescência  e  passam  por  processos  físicos  e  emocionais              

distintos.   

 

● Núcleo   de   Atendimento   ao   Hipertenso   e   Diabético:  

 

De  acordo  com  a  redação  do  artigo  196  da  Constituição  Federal  de  1988,  que               

trata   do   direito   à   saúde   dos   cidadãos:  

 

“A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante             
políticas  sociais  e  econômicas  que  visem  à  redução  do  risco  de            
doença  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às             
ações   e   serviços   para   sua   promoção,   proteção   e   recuperação.”   
 

Sabe-se  que  a  diabetes  e  a  hipertensão  são  enfermidades  latentes  no  cenário             

brasileiro,  sendo  esta  uma  das  grandes  causas  de  mortalidade  por  questões            

cardiovasculares,  que  matam  milhares  de  brasileiros  ao  ano.  Sabe-se,  outrossim,           

 



 

que  há  tratamento  viável  para  essas  doenças,  que  pode  prolongar  a  vida  das              

pessoas   que   com   elas   vivem.   

Há  de  primeiramente  se  afirmar  que  os  dois  casos  citados  são  de  caráter              

ambulatorial,  vista  a  factual  necessidade  de  tratamento  contínuo  e  acompanhamento           

médico  especializado  direcionado.  Contudo,  muitas  das  pessoas  acometidas  por          

estas  doenças  se  dirigem  às  unidades  de  saúde  em  setores  emergenciais,  cujos             

profissionais  certamente  não  deixarão  que,  devido  à  gravidade,  fiquem  sem           

atendimento.  A  prescrição  é  passada  com  um  determinado  medicamento  em           

dosagem  emergencial,  que  não  irá  solucionar  aquela  situação  que  necessita  de            

acompanhamento  a  longo  prazo.  Por  desconhecer  o  paciente  e  sua  reação  à             

prescrição  dos  medicamentos,  torna-se  impossível  avaliar  as  reais  condições  de           

saúde   e   os   efeitos   que   surgirão   da   dosagem   especificada.   

Consideramos  que  é  preciso  atendimento  especializado  ao  público-alvo  das          

enfermidades  citadas,  que  em  uma  lógica  ambulatorial,  seriam  atendidos          

considerando  seu  histórico  e  suas  especificações.  Com  um  centro  de  referência,  é             

possível  desafogar  os  postos  que  tratam  de  situações  emergenciais,  redirecionando           

e  tratando  cada  paciente  conforme  suas  demandas,  gerando  acompanhamento  e           

marcação   antecipada   de   exames   que   facilitariam   o   processo   de   atendimento.   

 

● Sistema   Integrado   de   Prontuário   Eletrônico   (SISPE):  
 
A  triagem,  exames  e  internação  de  pacientes  são  processos  comuns  em            

ambientes  hospitalares,  que,  se  bem  realizados,  podem  salvar  a  vida  de  muitas             

pessoas.  Para  que  isso  ocorra  de  maneira  exitosa,  é  imprescindível  a  valorização             

dos  profissionais  que  trabalham  na  área  da  saúde,  bem  como  a  inserção  de              

tecnologias  para  monitoramento  da  condição  dos  pacientes  e  administração  de           

fármacos.  O  que  vimos  na  gestão  anterior,  contudo,  resumiu-se  à  falta  de             

suprimentos   necessários   por   má   gestão   de   entrada   e   saída   de   medicamentos.   

A  fim  de  tratar  com  maior  responsabilidade  esta  demanda,  compreendemos           

que  um  sistema  informatizado  e  integrado  de  informação  sobre  os  pacientes  e             

medicamentos  a  eles  prescritos  irá  solucionar  a  falta  de  suprimentos  e  gerenciar             

custos  frente  às  diversas  demandas  que  o  sistema  de  saúde  requer.  Para  tanto,  o               

 



 

SISPE  será  um  sistema  de  visualização  de  exames  marcados,  consultas  realizadas,            

internações  feitas  e  dispensação  de  fármacos,  tornando  a  avaliação  profissional  de            

saúde  mais  afortunada  quanto  às  medidas  a  serem  tomadas  em  cada  paciente.             

Possuindo  total  controle  de  gestão  do  espaço,  as  internações  podem  ser  feitas             

avaliando  a  condição  dos  pacientes  e  medicamentos  administrados,  ganhando          

espaço  e  custo.  Ao  realizar  a  troca  de  plantão,  o  profissional  de  saúde  saberá  com                

riqueza  de  detalhes  o  que  foi  informado  ao  programa  sistematizado,  sem  que  se              

faça  necessário  reavaliar  o  paciente  em  busca  de  administração  medicamentosa.  Há            

de  se  descrever,  ao  sistema,  a  situação  do  paciente  e  seu  status  de  saúde,               

buscando   ampla   recuperação   e   favorecimento   da   equipe   médica   assistencial.   

 

● Atenção   à   Saúde   Mental  
 
Ao  se  tratar  de  desenvolvimento  humano  nos  tempos  atuais,  é  imprescindível            

que  o  cidadão,  o  sujeito  mais  importante  para  o  funcionamento  dos  projetos             

desenvolvimentistas,  esteja  em  sua  plena  capacidade  e  bem  estar.  Tão  recorrente            

nos  tempos  atuais,  o  tema  da  saúde  mental  ainda  requer  muita  atenção  pela              

sociedade,  e  figura  como  questão  fundamental  para  que  os  objetivos  de            

desenvolvimento   humano   sejam   alcançados   de   forma   exitosa.   

Para  oferecer  melhor  qualidade  de  vida  ao  cidadão  macaense,  é  fundamental            

a  implementação  de  um  centro  de  apoio  e  atenção  à  saúde  mental.  Neste  ambiente               

de  referência,  os  pacientes  deverão  ser  tratados  de  forma  humana  para  que             

alcancem  um  bem  estar  que  muitas  vezes  é  invisível,  mas  que  tem  seus  efeitos               

claramente  percebidos.  Ali,  pacientes  em  busca  de  assistência  psiquiátrica  e           

psicológica  encontrarão  apoio  técnico  e  humano,  sendo  atendidos  por  profissionais           

capacitados  nas  mais  diversas  áreas  transversais  à  saúde  mental.  Assim,  a            

sociedade  se  beneficiará  ao  combater  os  estigmas  que  ainda  cercam  as  questões             

psicológicas  por  meio  de  políticas  educativas,  bem  como  será  atendida  de  suas             

necessidades  psicológicas  mais  básicas  e  abundantes  na  sociedade  atual,  até  os            

casos  de  maior  complexidade  psiquiátrica,  até  então  invisibilizados  pela  última           

gestão   municipal.  

 

 



 

● Plano   de   Saúde   Municipal:  

 

A  proposta  do  Plano  de  Saúde  Municipal  integra-se  ao  projeto  do  Cartão             

Cidadão  na  garantia  de  direitos  fundamentais  de  saúde,  especificamente  no  que            

tange  ao  consumo  de  medicamentos  e  realização  de  exames  laboratoriais  pela            

população  macaense.  Através  de  um  processo  licitatório  junto  às  farmácias  e            

laboratórios  instalados  no  município  de  Macaé,  buscar-se-á  ampliar  a  rede  de            

atendimento  ao  cidadão,  que  contará  com  diversos  locais  credenciados,  desde           

pequenas  drogarias  de  bairro  até  grandes  redes  franqueadas  de  laboratórios  e            

venda   de   fármacos.  

Na  realização  de  uma  consulta  de  rotina  com  um  médico  em  uma  unidade              

básica  de  saúde  ou  mesmo  em  um  atendimento  de  emergência  no  pronto  socorro              

da  rede  pública,  o  profissional  que  atende  o  paciente  poderá  liberar,  em  seu  cartão               

cidadão,  a  compra  de  um  medicamento  que  poderá  ser  realizada  em  qualquer  uma              

das  farmácias  credenciadas  que  aceitem  o  plano  de  saúde  municipal.  Após  a             

compra,  sem  nenhum  custo  ao  cidadão,  a  prefeitura,  através  da  secretaria  municipal             

de  saúde,  repassará  o  valor  da  medicação  à  drogaria  de  acordo  com  preços              

estabelecidos  e  tabelados  previamente,  como  em  planos  de  saúde  privados.  A            

mesma  lógica  aplica-se  aos  exames  laboratoriais,  eximindo  a  administração          

municipal  dos  processos  de  compra,  controle  de  estoque,  logística  e  manutenção  de             

equipamentos,  além  de  fomentar  a  circulação  de  bens  e  serviços,  fortalecendo  a             

economia   local.  

Mesmo  que  a  clínica  ou  a  drogaria  não  esteja  próxima  ao  local  de  residência               

do  paciente,  o  profissional  de  saúde  poderá,  no  mesmo  cartão  cidadão,  liberar  o              

número  necessário  de  passagens  de  ônibus  ou  qualquer  modal  viário  ao            

deslocamento  do  cidadão  até  o  ponto  de  compra  ou  realização  de  exame  mais              

próximo.   

 

● Valorização   do   Programa   Estratégia   de   Saúde   da   Família:  

 

O  Sistema  Único  de  Saúde  brasileiro,  mesmo  com  todos  os  percalços  que             

impedem  seu  pleno  funcionamento  e  desenvolvimento,  ainda  é  um  modelo  de            

 



 

referência  mundial  na  universalização  do  acesso  à  saúde,  estudado  pelas  mais            

brilhantes  mentes  do  globo  e  que  deve  ser  defendido  e  valorizado  com  veemência              

como  um  patrimônio  de  todo  o  povo  do  nosso  país.  Parte  deste  sucesso  do  SUS  se                 

dá  pela  ampla  capacidade  de  interiorização  e  capilaridade  do  sistema  através  do             

seu   plano   de   atenção   básica   e   primária   à   saúde.   

É  sabida  e  amplamente  difundida  a  importância  da  atenção  básica  na            

proteção  e  promoção  da  saúde,  redução  de  agravos,  diagnósticos  precoces  de            

enfermidades,  além  de  tratamentos  e  reabilitação  de  doentes  em  todas  as            

comunidades  de  um  município.  A  importância  da  atenção  primária  se  dá  diretamente             

na  manutenção  da  qualidade  de  vida  da  população  e,  por  consequência,  na  redução              

da  procura  pela  atenção  terciária,  especializada,  complexa  e  mais  cara  para  o             

tesouro   municipal.   

Neste  aspecto,  o  programa  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF)  se  mostra             

crucial  na  efetivação  desta  política  que,  juntamente  às  Unidades  Básicas  de  Saúde             

(UBS),  conseguem  um  contato  mais  próximo  com  os  membros  de  uma  comunidade,             

fortalecendo  o  diálogo  com  a  população  e  permitindo  um  acompanhamento  mais            

próximo   e   duradouro   com   aqueles   que,   muitas   vezes,   mais   exigem   cuidados.   

Para  tanto,  o  governo  municipal  de  Macaé  deve  se  consolidar  como  um             

gestor  pleno  da  saúde  em  todos  os  seus  níveis  de  atuação.  Vimos,  na  última  gestão                

municipal,  um  foco  intenso  na  área  de  atenção  terciária,  com  o  fortalecimento  do              

Hospital  Público  Municipal  (HPM),  o  que  é  ótimo  para  a  sociedade  macaense  e  que               

iremos  manter  e  aprimorar  em  nosso  governo.  Entretanto,  percebemos  um  tremendo            

descaso  com  a  atenção  básica,  que  deve  ser  igualmente  valorizada  em  consonância             

com   sua   importância   na   prevenção   de   enfermidades   mais   complexas.   

Propomos,  portanto,  rediscutir  com  os  profissionais  e  gestores  de  saúde  que            

atuam  no  município,  principalmente  no  programa  ESF  e  nas  UBS,  o  modelo  de              

saúde  básica  que  Macaé  almeja  para  o  futuro.  Um  modelo  que  fortaleça  a  atenção               

primária,  que  analise  as  necessidades  de  cada  pequena  região,  que  forneça            

equipamentos,  medicamentos  e  insumos  de  maneira  ampla  e  descentralizada  e  que            

valorize  o  vencimento  de  todos  os  profissionais  da  saúde,  principalmente  os  Agentes             

Comunitários   (ACS)   que   atuam   de   sol   a   sol   diretamente   nas   comunidades.   

 



 

Para  este  assunto,  assim  como  em  todos  os  demais,  iremos  propor  a             

instauração  de  audiências  públicas  de  classe,  ou,  nas  palavras  do  professor  Darcy             

Ribeiro,  um  anticongresso,  momento  fértil  em  que  se  procurará  ouvir  a  voz  das              

pessoas  diretamente  responsáveis  pelo  atendimento  ao  cidadão  macaense.  Apenas          

com  uma  atenção  primária  fortalecida,  com  profissionais  bem  remunerados  e  com            

os  insumos  necessários,  Macaé  se  colocará  em  destaque  na  promoção  de  uma             

saúde   de   qualidade   aos   seus   habitantes.  

 

● Reativação   da   Secretaria   Municipal   da   Mulher:  

Fica  a  cargo  da  Secretaria  Municipal  da  Mulher  a  implementação  de  políticas             

públicas   de   voltadas   para   o   público   feminino.  

- Acompanhamento   profilático   da   saúde   da   mulher;  

- Programa  de  educação  sexual  para  prevenção  de  Infecções         

sexualmente  transmissíveis  e  gravidez  precoce  para  meninas        

adolescentes;  

- Apoio   à   vítima   de   violência   doméstica   e   sexual;  

- Construção  do  Abrigo  da  Mulher,  que  prestará  auxílio  para  a  mulher  e             

seus   filhos   em   caso   de   necessidade   de   saída   do   domicílio.  

- Atendimento  jurídico  para  mulheres  abandonadas  por  seus  cônjuges         

ou   parceiros,    vítimas   de   violência   ou   em   situação   de   risco;  

- Planejamento   familiar;  

- Disponibilização  de  métodos  contraceptivos  mais  eficazes  e  como         

menores   efeitos   adversos,   como   o   DIU;  

- Distribuição  e  orientação  sobre  o  uso  de  contraceptivos  de          

emergência;  

- Oferecimento  de  curso  preparatório  para  futuras  mães:  desde  a          

gestação  ao  aleitamento.  Trata-se  de  um  treinamento  para  gestantes          

de  forma  a  entender  as  mudanças  do  corpo,  preparar-se  para  a            

chegada  do  bebê  e  para  o  período  puerperal,  entender  a  importância            

do  aleitamento  materno  e  técnicas  para  uma  amamentação  correta  e           

sem   traumas;  

 



 

- Programa  para  identificação  precoce  de  atraso  do        

neurodesenvolvimento  e  estímulo  do  desenvolvimento  infantil,  para        

que  a  mãe  possa  acompanhar  as  etapas  do  desenvolvimento          

neuropsicomotor  de  lactentes  e  crianças,  identificando       

prematuramente  sinais  de  atraso  no  seu  desenvolvimento.  A  partir          

disso  ela  poderá  ser  orientada  e  encaminhada  para  um  atendimento           

especializado;   

- Apoio   para   mãe   de   crianças   com   necessidades   especiais;  

- Cadastramento  para  alocação  de  crianças  em  creches  conforme  a          

necessidade   da   mãe;  

- Cadastramento  para  programa  de  auxílio  maternidade  para  mães  que          

são   trabalhadoras   informais;  

- Distribuição  de  “kit  enxoval”  para  mães  com  comprovação  de  baixa           

renda.  Consiste  em  um  kit  com  itens  de  necessidade  básicos  aos            

primeiros   meses   de   vida   do   recém-nascido;  

- Programas  de  reinserção  de  mães  no  mercado  de  trabalho,  para  mães            

que  deixaram  de  trabalhar  por  muito  tempo  para  se  dedicarem  aos            

filhos;  

- Oferecimento  de  cursos  profissionalizantes  para  possibilitar  que        

mulheres  que  ainda  não  tenham  uma  profissão,  possam  trabalhar  de           

forma  autônoma.  Esse  programa  tende  a  beneficiar  inclusive  mulheres          

vítimas  de  violência  ou  em  situação  de  risco,  mantidas  em  lares            

abusivos   por   dependência   financeira;  

- Atendimento  especializado  à  mulher  trans:  Apoio  psicológico,  inserção         

ou  reinserção  no  mercado  de  trabalho,  participação  nos  cursos          

profissionalizantes   ofertados,   etc.;  

 


