






Governar um Estado não deve ser um simples exercício de poder. Governar deve ser um ato de se administrar 
verdadeiramente para as pessoas, para o cidadão que depositou sua confiança em uma proposta de trabalho 
e em um modelo de gestão que se propõe cumprir compromissos com a sociedade.

É com essa intenção que me coloco como candidato a Governador: a de administrar o Estado para as pesso-
as, para o cidadão. Quero administrar o Estado para aqueles que mais precisam. Mas quero administrar 
buscando resolver de forma cabal os problemas do cidadão, da população e dos municípios, ouvindo suas 
demandas, suas angústias e seus sonhos, criando um modelo de gestão que entrega resultados, que atende 
plenamente aquilo que realmente importa para as pessoas.

Eu me sinto credenciado e preparado para essa missão pelas experiências anteriores que tive administrando 
importantes entidades da sociedade civil, do setor produtivo, e também, por exercer cargo no governo 
estadual como secretário de estado de gestão estratégica e de infraestrutura. É minha primeira eleição e, 
portanto, quero estabelecer, de forma dialogada e democrática, um modelo diferenciado de se fazer política. 
Um modelo pautado na gestão eficaz do dinheiro público, na entrega dos resultados pactuados com a socie-
dade, no apoio integral aos municípios e na atenção plena às pessoas.

Me proponho a fazer um governo que cuide de cada cidadão, que gere as mais diversas oportuniddes para 
que as pessoas melhorem suas vidas, um governo que transforme a biodiversidade na nossa maior riqueza e 
que nos proporcione um salto transformador para o futuro.

Quero fazer uma gestão onde cada centavo de impostos pago pelo cidadão seja devolvido na forma de servi-
ços de qualidade nas áreas de educação, saúde, segurança, na forma de obras de infraestrutura urbana e 
infraestrutura de apoio à produção, que tenhamos um Estado ágil, capaz de solucionar os problemas sociais 
e que devolva aos cidadãos o bem viver na forma da defesa intransigente de seus direitos e na promoção da 
sua cidadania.

Cada área do governo merecerá uma atenção especial, mas nossas prioridades passarão pela educação e 
pela qualificação profissional, por entender que é aí que a sociedade pode dar saltos em direção ao desen-
volvimento pleno; a saúde será tratada de forma ampla, sob o conceito de saúde única, onde a saúde 
humana, a saúde animal e a conservação do meio ambiente serão determinantes para se estabelecer uma 
qualidade de vida adequada para todos. Ao mesmo tempo, priorizaremos projetos portadores de futuro que 
nos garantam a mudança da nossa matriz econômica, que permitam um Estado enxuto e com alta capaci-
dade de entrega de resultados para a sociedade.

O desafio está posto e tenho a determinação de enfrentá-lo, pois estou ao lado de pessoas e lideranças que, 
assim como eu, querem a transformação do nosso Estado, querem um novo modo de fazer política, querem 
cidadãos sendo plenamente atendidos com uma ampla gama de serviços públicos de qualidade e que, 
enfim, querem colocar Mato Grosso do Sul definitivamente no século 21.

Muito prazer, eu sou Eduardo Riedel!



DIMENSÃO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ATENÇÃO PLENA ÀS PESSOAS

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

MORADIA E URBANIZAÇÃO

SAÚDE ÚNICA E QUALIDADE DE VIDA

ESPORTE, LAZER E ENTRETENIMENTO

SEGURANÇA PÚBLICA

CULTURA DE CIDADANIA

INCLUSÃO SOCIAL, PRODUTIVA E DIGITAL

ASSITÊNCIA SOCIAL

DIMENSÃO TRANSFORMÇÃO E NOVOS PARAFIGMAS

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

LIBERDADE ECONÔMICA
E LIBERDADE INDIVIDUAL

NOVOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS

ESG, ECONOMIA CIRCULAR
E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

PROJETOS PORTADORES DE FUTURO GOVERNO DIGITAL

DIMENSÃO GOVERNANÇA, EFICIÊNCIA E GESTÃO DE RESULTADOS

PLANEJAMENTO, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO
COMPARTILHADA DE RESULTADOS

TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS

CAPACITAÇÃO, QUALIFICACÃO 
DO SERVIDOR SIMPLIFICAÇÃO DE PROCESSOS TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

DIMENSÃO OPORTUNIDADES, DESENVOLVIMENTO E COMPETIVIDADE

ATENÇÃO AOS MUNÍCIPIOS
E GESTÃO COMPETITIVA

INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E LOGISTICA

TURISMO ECONOMIA CRIATIVA

OPORTUNIDADE, EMPREGO E RENDA

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SETOR PRODUTIVO, AMBIENTE DE NEGÓCIOS
E DINAMISMO ECONÔMICO

INOVAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E EMPREENDEDORISMO

INTERNACIONALIZAÇÃO PRODUTIVAADRICULTURA FAMILIAR, PEQUENO PRODUTOR
E SEGURANÇA ALIMENTAR

MATO GROSSO DO SUL INCLUSIVO, PRÓSPERO, VERDE E DIGITAL: O SALTO PARA UM NOVO FUTURO



Meu compromisso
está em atender
plenamente
as pessoas, o cidadão...
Está em criar 
oportunidades
para uma vida
melhor para todos
(Eduardo Riedel)

“
”

Nosso plano de governo está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, por entender que eles expressam um esforço global para 
criar uma sociedade onde as pessoas possam viver dignamente, com qualidade 
de vida e meio ambiente conservado. Destacam-se as parcerias, em especial, 
como o setor privado para que esses objetivos possam ser alcançados.

“Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desen-
volvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, composta 
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esse é um esforço 
conjunto, de países, empresas, instituições e sociedade civil. Os ODS buscam 
assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigual-
dade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de 
mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar 
outros dos maiores desafios de nossos tempos. O setor privado tem um papel 
essencial nesse processo como grande detentor do poder econômico, propulsor 
de inovações e tecnologias influenciador e engajador dos mais diversos públicos 
– governos, fornecedores, colaboradores e consumidores”. (Pacto Global Rede 
Brasil)

Dessa forma, precisamos realizar ações que transformem o Mato Grosso do Sul, 
mas não de forma isolada, ao contrário, umbilicalmente conectado com as 
necessidades de transformações mundiais. Assim, podemos proporcionar que o 
nosso Estado seja referência em boas práticas sociais, ambientais e econômicas 
e seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Se conseguirmos mudar para 
melhor a vida do cidadão nos municípios do Mato Grosso do Sul, oferecendo 
uma educação transformadora, uma saúde única e criando oportunidades para 
uma vida melhor, então seremos exemplo de boa gestão e definiremos um 
novo paradigma de gestão pública, moderno, eficaz e focado nos resultados 
que a sociedade deseja. E esse alinhamento do nosso plano de governo aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU é necessário por se tratar de 
um esforço global para “acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o 
clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz 
e de prosperidade”. Esses objetivos serão um guia para a condução transversal 
das políticas públicas no Mato Grosso do Sul.



OS 17 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL SÃO OS SEGUINTES:SUSTENTÁVEL SÃO OS SEGUINTES:

E, dessa forma, vinculamos cada um dos eixos estratégicos do nosso plano de 
governo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mostrando assim, que 
o atingimento desses objetivos será tratado com transversalidade, ou seja, abor-
dados por várias políticas públicas simultaneamente.



Acabar com a pobreza em
todas as suas formas,
em todos os lugares

• Inclusão social, produtiva e digital
• Transparência e responsabilidade fiscal
• Atenção aos municípios e gestão territorial competitiva
• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Agricultura familiar, pequeno produtor e segurança alimentar
• Projetos portadores de futuro
• Planejamento, controle social e gestão
  compartilhada de resultados
• Assistência social

• Inclusão social, produtiva e digital
• Atenção aos municípios e gestão territorial competitiva
• Oportunidades, emprego e renda
• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Agricultura familiar, pequeno produtor e segurança alimentar
• Projetos portadores de futuro
• Planejamento, controle social e gestão
  compartilhada de resultados
• Assistência social

Acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura
sustentável

• Saúde única e qualidade de vida
• Segurança pública
• Esporte, lazer e entretenimento
• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Meio ambiente e sustentabilidade
• Turismo
• Economia criativa

Assegurar uma vida saudável e
promover o bem-estar para todas e
todos, em todas as idades

ODS         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ODS        EIXOS DO MAPA ESTRATÉGICO



Assegurar a educação inclusiva e
equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida
para todas e todos

• Educação e qualificação profissional
• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Projetos portadores de futuro
• Cidades inteligentes
• Planejamento, controle social e
  gestão compartilhada de resultados

• Segurança pública
• Assistência social
• Esporte, lazer e entretenimento
• Cultura e cidadania
• Liberdade econômica e liberdade individual

Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas

• Infraestrutura, saneamento e logística
• Meio ambiente e sustentabilidade
• Cidades inteligentes

Assegurar a disponibilidade e
gestão sustentável da água e
saneamento para todas e todos

ODS         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ODS        EIXOS DO MAPA ESTRATÉGICO



Assegurar o acesso confiável,
sustentável, moderno e a preço
acessível à energia para todas e
todos

• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Infraestrutura, saneamento e logística
• Meio ambiente e sustentabilidade
• Projetos portadores de futuro
• Cidades inteligentes

• Setor produtivo, ambiente de negócios e
  dinamismo econômico
• Agricultura familiar, pequeno produtor e segurança alimentar
• Internacionalização produtiva
• Governo digital
• Liberdade econômica e liberdade individual

Promover o crescimento
econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para
todas e todos

• Setor produtivo, ambiente de negócios
  e dinamismo econômico
• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Infraestrutura, saneamento e logística
• Internacionalização produtiva
• Governo digital
• Cidades inteligentes
• Liberdade econômica e liberdade individual

Construir infraestruturas
resilientes, promover a
industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação

ODS         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ODS        EIXOS DO MAPA ESTRATÉGICO



Governar um Estado não deve ser um simples exercício de poder. Governar deve ser um ato de se administrar 
verdadeiramente para as pessoas, para o cidadão que depositou sua confiança em uma proposta de trabalho 
e em um modelo de gestão que se propõe cumprir compromissos com a sociedade.

É com essa intenção que me coloco como candidato a Governador: a de administrar o Estado para as pesso-
as, para o cidadão. Quero administrar o Estado para aqueles que mais precisam. Mas quero administrar 
buscando resolver de forma cabal os problemas do cidadão, da população e dos municípios, ouvindo suas 
demandas, suas angústias e seus sonhos, criando um modelo de gestão que entrega resultados, que atende 
plenamente aquilo que realmente importa para as pessoas.

Eu me sinto credenciado e preparado para essa missão pelas experiências anteriores que tive administrando 
importantes entidades da sociedade civil, do setor produtivo, e também, por exercer cargo no governo 
estadual como secretário de estado de gestão estratégica e de infraestrutura. É minha primeira eleição e, 
portanto, quero estabelecer, de forma dialogada e democrática, um modelo diferenciado de se fazer política. 
Um modelo pautado na gestão eficaz do dinheiro público, na entrega dos resultados pactuados com a socie-
dade, no apoio integral aos municípios e na atenção plena às pessoas.

Me proponho a fazer um governo que cuide de cada cidadão, que gere as mais diversas oportuniddes para 
que as pessoas melhorem suas vidas, um governo que transforme a biodiversidade na nossa maior riqueza e 
que nos proporcione um salto transformador para o futuro.

Quero fazer uma gestão onde cada centavo de impostos pago pelo cidadão seja devolvido na forma de servi-
ços de qualidade nas áreas de educação, saúde, segurança, na forma de obras de infraestrutura urbana e 
infraestrutura de apoio à produção, que tenhamos um Estado ágil, capaz de solucionar os problemas sociais 
e que devolva aos cidadãos o bem viver na forma da defesa intransigente de seus direitos e na promoção da 
sua cidadania.

Cada área do governo merecerá uma atenção especial, mas nossas prioridades passarão pela educação e 
pela qualificação profissional, por entender que é aí que a sociedade pode dar saltos em direção ao desen-
volvimento pleno; a saúde será tratada de forma ampla, sob o conceito de saúde única, onde a saúde 
humana, a saúde animal e a conservação do meio ambiente serão determinantes para se estabelecer uma 
qualidade de vida adequada para todos. Ao mesmo tempo, priorizaremos projetos portadores de futuro que 
nos garantam a mudança da nossa matriz econômica, que permitam um Estado enxuto e com alta capaci-
dade de entrega de resultados para a sociedade.

O desafio está posto e tenho a determinação de enfrentá-lo, pois estou ao lado de pessoas e lideranças que, 
assim como eu, querem a transformação do nosso Estado, querem um novo modo de fazer política, querem 
cidadãos sendo plenamente atendidos com uma ampla gama de serviços públicos de qualidade e que, 
enfim, querem colocar Mato Grosso do Sul definitivamente no século 21.

Muito prazer, eu sou Eduardo Riedel!

Reduzir a desigualdade
dentro dos
países e entre eles

• Assistência social
• Turismo e economia criativa
• Segurança pública
• Cultura e cidadania
• Oportunidades, emprego e renda
• Liberdade econômica e liberdade individual

• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Infraestrutura, saneamento e logística
• Meio ambiente e sustentabilidade
• Turismo
• Economia criativa
• Agricultura familiar
• Pequeno produtor
• Segurança alimentar
• Projetos portadores de futuro
• Cidades inteligentes

Tornar as cidades e os
assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis

• Setor produtivo, ambiente de negócios
  e dinamismo econômico
• Agricultura familiar, pequeno produtor e segurança alimentar
• Meio ambiente e sustentabilidade

Assegurar padrões de produção e
de consumo sustentáveis

ODS         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ODS        EIXOS DO MAPA ESTRATÉGICO



Tomar medidas urgentes para
combater a mudança climática e
seus impactos

• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Meio ambiente e sustentabilidade
• Agricultura familiar, pequeno produtor e segurança alimentar
• Parcerias Estratégicas
• Projetos portadores de futuro
• Cidades inteligentes
• Planejamento, controle social e gestão
  compartilhada de resultados

• Meio ambiente e sustentabilidade
• Infraestrutura, saneamento e logística
• Parcerias Estratégicas
• Saúde e qualidade de vida

Garantir a segurança hídrica e a
conservação dos recursos hídricos
sul-mato-grossenses

• Setor produtivo, ambiente de negócios
  e dinamismo econômico
• Inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo
• Agricultura familiar, pequeno produtor e segurança alimentar
• Meio ambiente e sustentabilidade
• Parcerias Estratégicas
• Projetos portadores de futuro

Proteger, recuperar e promover o
uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater
a desertificação, deter e reverter a
degradação da terra e deter a
perda de biodiversidade

ODS         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ODS        EIXOS DO MAPA ESTRATÉGICO



Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso
à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis
e inclusivas em todos os níveis

• Segurança pública
• Cultura e cidadania
• Parcerias Estratégicas
• Novos arranjos institucionais
• Liberdade econômica e liberdade individual
• Planejamento, controle social e gestão
  compartilhada de resultados
• Capacitação, qualificação e valorização do servidor
• Simplificação de processos
• Transparência e responsabilidade fiscal

• Parcerias Estratégicas
• Novos arranjos institucionais
• Governo digital
• Planejamento, controle social e
  gestão compartilhada de resultados
• Capacitação, qualificação e valorização do servidor
• Transparência e responsabilidade fiscal

Fortalecer os meios de
implementação e revitalizar a
parceria global para o
desenvolvimento sustentável

ODS         OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ODS        EIXOS DO MAPA ESTRATÉGICO





Educação e qualificação profissional

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Promover ações de fortalecimento da educação como mola propulsora da inclusão e transformação do 
 indivíduo e da sociedade.
• Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades
 de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos.
• Implantar o Voucher Qualificação para ampliar as oportunidades de conexão
 das pessoas com mercado de trabalho.
• Transformar a escola em promotora da aprendizagem com qualidade, que ofereça um ambiente seguro,         
  longe da violência e das drogas, um espaço moderno e acolhedor, onde nossos estudantes possam   
  seguir seus estudos com dignidade e com um projeto de vida que lhes
  permita progredir na vida.
• Garantir o acesso a uma merenda de qualidade e a kits pedagógicos e
  uniformes sempre dentro dos prazos compromissados.
• Oferecer ao jovem uma educação que lhes prepare bem para concorrer
  ao ENEM e aos vestibulares, mas que também abra espaço no mercado de trabalho através de cursos  
  técnicos alinhados ao que o mercado de trabalho necessita, garantindo
  renda e aumentando as oportunidades de emprego.
• Oferecer ao jovem uma escola segura e moderna, com parque tecnológico moderno,
  com internet de qualidade, com laboratórios interessantes e atuais.
• Oferecer aos estudantes adultos e idosos, uma educação ao longo da vida,
  com professores preparados para atuarem no universo deles, com valorização de suas experiências e    
  uma qualificação para progredirem no mercado de trabalho.
• Ampliar as Escolas de Tempo Integral.



Saúde única e qualidade de vida

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Promover políticas que assegurem vida saudável e bem-estar à toda população.

•  Fortalecer o Hospital Regional como referência em ensino e pesquisa e criar um núcleo de ensino para

   capacitação, formação, educação continuada para atender pro�ssionais e servidores da área da saúde dos municípios.

•  Fortalecer o Hospital Regional como referência para os hospitais microrregionais

   e toda a rede estadual hospitalar.

• Implantar o Programa Acolhe MS visando o atendimento da população LGBTQI+, sistema prisional, população

  indígena, quilombolas, ribeirinhos, moradores em situação de rua, ciganos, população da �oresta, população do

  campo, população negra.

• Implantar Programa de Saúde Única visando proporcionar às pessoas melhores condições de vida e saúde.

•  Priorizar a estruturação da atenção primária à saúde em parceria com os municípios visando estabelecer

   um sistema de saúde forte e resolutivo.

• Implementar a vigilância em saúde, fortalecimento da vigilância genômica, em parceria com os municípios.

• Fortalecer a regionalização da saúde, com Rede Estadual de Atenção Hospitalar Ampliada e em conjunto

  com os municípios aumentar a complexidade dos hospitais de referência microrregionais.

• Ampliar o uso da telemedicina, medicina bioeletrônica e inteligência arti�cial fortalecendo

  a interface entre Saúde e Ciência.

• Implantar o Programa POLICLÍNICAS MS por meio da criação de Policlínicas nas quatro regiões de saúde com

  serviços de imagens e bloco de atenção multipro�ssional para apoio neuropsicomotor voltados às doenças

  genéticas, crônicas, degenerativas, transtornos intelectuais (autismo).



Segurança pública

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Promover ações de segurança integrada com as áreas de educação, esporte, desenvolvimento e

  outras que contribuam para a criação de cidades seguras.

• Fortalecer as ações de combate a crimes.

• Manter e melhorar as estruturas físicas das forças de segurança.

• Equipar, quali�car e valorizar os pro�ssionais das forças de segurança.

• Combater a criminalidade nas regiões de fronteira e na Rota Bioceânica.

• Ressocializar o adolescente e jovem em con�ito com a lei com foco no seu retorno a sociedade

  como cidadão consciente de seu papel social.

• Ampliar as oportunidades de oferta de projetos voltados ao atendimento socioeducativo das medidas

  privativas e restritivas de liberdade.

• Implantar o Programa Observatório social – inteligência de dados no combate ao crime.

• Intensi�car o combate ao feminicídio, às práticas de assédio, ao racismo e a todas as formas de violência.

• Consolidar o Programa Campo + Seguro (patrulha rural).

• Fortalecer e interiorizar o Programa de Obtenção de Capacidade Operacional Plena (OCOP).

• Intensi�car ações de prevenção e combate a crimes ambientais.

• Fortalecer projetos sociais do Corpo de Bombeiros Militar (Bombeiro do Amanhã, Jovem Bombeiro, Bombeiros

   Voluntários, Canil, Bombeiro Amigo da Amamentação).

• Promover adequações na legislação que acarretem em melhorias para acesso do

   cidadão à carteira de identidade.

• Manter a emissão de carteira de identidade on line nos Postos de Identi�cação do Estado e

  ampliar o número de atendimento nas cidades de maior população.

• Criar e operacionalizar o Centro de Estudos e Pesquisas de Polícia Cientí�ca.

• Fortalecer as políticas de proteção infanto-juvenil.



Inclusão social, produtiva e digital

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Ampliar o valor do Mais Social para R$ 450,00.

• Prorrogar o prazo de benefício da conta de luz zero.

• Ampliar o benefício da CNH MS Social.

• Promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, de�ciência,

   raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra.

• Implementar o plano de políticas públicas para as comunidades indígenas.

• Intensi�car as ações de atendimento às comunidades quilombolas, ribeirinhos e demais populações tradicionais.

• Reduzir a pobreza por meio da adoção de políticas sociais adequadas.

• Adotar políticas que promovam o uso de tecnologias para ampliar o acesso do cidadão aos serviços públicos.

• Buscar parcerias para ampliar a oferta der oportunidades de quali�cação e capacitação para o

  mercado de trabalho.

Moradia e urbanização

• Garantir o acesso de todos à habitação segura e aos serviços urbanos básicos.

• Reduzir o dé�cit habitacional.

• Fortalecer os programas de regularização fundiária.

• Ampliar as parcerias com os governos federal e municipal para construção de moradias.

•  Buscar novas parcerias e arranjos institucionais para ampliar a oferta de moradia.



Esporte, lazer e entretenimento

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Promover políticas públicas de esporte, lazer e entretenimento associadas às políticas 

  de educação, saúde, segurança pública e meio ambiente.

• Implantar o Programa de Atividade física e Saúde nos municípios (orientação de caminhada,\

  alongamento, controle de peso, pressão arterial, glicemia e outros).

• Incentivar e apoiar os esportes amadores como forma de inclusão, socialização, combate à

  violência e promoção da dignidade humana.

• Fortalecer as práticas esportivas locais: escolinhas de futebol, ginásios, terrão, rotas de caminhada;

  academias ao ar livre, ciclismo e outras.

• Implantar centros regionais de esporte para atendimento de crianças, adolescentes,

   pessoas com de�ciência e idosos.

• Promover políticas de estímulo aos esportes de alto rendimento e para os esportes amadores.

• Resgatar e fortalecer as atividades nos clubes esportivos.

• Manter e ampliar o investimento em reforma de espaços esportivos.

• Incentivar a revitalização e requali�cação das praças públicas urbanas.

• Incentivar a prática de esportes nas universidades.



Cultura e cidadania

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Ampliar o fomento ao setor cultural fortalecendo o Fundo de Investimentos Culturais (FIC).

• Apoiar o lançamento de editais para projetos culturais.

• Descentralizar ações com municípios.

• Revisar o Plano Estadual de Cultura e a Lei da Cultura.

• Incentivar e valorizar as manifestações culturais das populações tradicionais assim como as

  manifestações contemporâneas.

• Promover políticas públicas que combatam a discriminação, o preconceito e a intolerância.

• Manter e requali�car espaços culturais buscando o uso de prédios em desuso ou subutilizados.

• Promover a transformação social por meio da ampliação do acesso da população aos espaços

  culturais e às novas tecnologias digitais.

• Promover políticas culturais que consolidem o conceito e prática do desenvolvimento sustentável e neutralidade de carbono.

• Ofertar capacitação e quali�cação aos trabalhadores dos segmentos artísticos e culturais.

Assistência Social

• Garantir gestão técnica na Política de Assistência Social, assegurando a gestão única dessa política pública.

•  Promover políticas de valorização dos trabalhadores do SUAS do Estado.

•  Modernizar a Escola do SUAS (MS) “Mariluce Bittar”, tornando-a autônoma e potencializando sua capacidade de

   pesquisa e formação no âmbito da Educação Permanente do SUAS.

• Ampliar os investimentos no Fundo Estadual de Assistência Social e no co�nanciamento dos municípios destinado

   à rede de atendimento do SUAS, pública e privada.

• Ampliar a cobertura dos Programas Sociais do Estado, como o Programa da Primeira Infância no SUAS, Mais Social,

   Vale Universidade, Vale Universidade Indígena, Passe Livre Intermunicipal, dentre outros.

• Modernizar as ferramentas tecnológicas, integrando os Sistemas de Informação das Políticas Públicas Sociais.

• Cumprir as metas estabelecidas no Pacto de Gestão pelo SUAS MS.

• Respeitar as instâncias de deliberação e pactuação do SUAS de Mato Grosso do Sul.

• Apoiar a implantação do Curso de Serviço Social presencial em parceria com a UEMS.





Atenção aos municípios e gestão
territorial competitiva

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Priorizar a interiorização do desenvolvimento e ampliar as ações de apoio aos municípios.

• Construir uma agenda estratégica de desenvolvimento territorial com os municípios.

• Atrair empresas alinhadas às vocações, às potencialidades e às dinâmicas econômicas de cada município.

• Apoiar a implantação de infraestrutura econômica e urbana nos municípios como estratégia

  de atração de empreendimentos.

• Criar e fortalecer novos modelos de governança territorial visando melhoria do ambiente

  de negócios e dinamização econômica.

• Fortalecer os pequenos negócios, a pequena produção agropecuária e a agricultura familiar.

• Incentivar os municípios a descobrirem novos potenciais de geração de riqueza associados

  a novos modelos de governança.

• Incentivar as gestões municipais a adotarem a cultura do planejamento orientada para resultados.

Oportunidades, emprego e renda

• Promover políticas de capacitação e quali�cação em massa como estratégia de criar

  oportunidades para as pessoas e dinamizar a economia estadual.

• Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno

  e produtivo e trabalho decente para todas e todos.

• Atrair novas empresas e fortalecer as existentes.

• Incentivar e apoiar o desenvolvimento e a prosperidade dos negócios dos microempreendedores individuais.

• Promover a compra de produtos industrializados no Mato Grosso do Sul.

• Disseminar a cultura do empreendedorismo.

• Promover políticas e projetos de ampliação das ações de capacitação e quali�cação

  pro�ssional associados à diversi�cação das cadeias produtivas estratégicas.

• Estimular e promover o aumento da empregabilidade de mulheres e jovens.

• Usar a tecnologia das mídias sociais para ampliar as oportunidades de capacitação e quali�cação pro�ssional.



Setor produtivo, ambiente de
negócios e dinamismo econômico

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação tecnológica.

• Incentivar investimentos em produtos de alto valor agregado, como fármacos, cosméticos e bioinsumos.

• Incentivar investimentos em novas cadeias produtivas (indústria da defesa, logística e equipamentos).

• Promover o adensamento das cadeias produtivas e aumentar a integração das pequenas indústrias e outros  

  pequenos negócios em cadeias de valor e mercados.

• Fortalecer e diversi�car a matriz econômica do Estado.

• Elaborar políticas que promovam o aumento da produtividade das cadeias produtivas do agronegócio por meio

  da diversi�cação, modernização tecnológica e inovação.

• Avaliar e revisar as leis de incentivos e benefícios �scais objetivando a transversalidade entre as políticas de

  desenvolvimento, políticas de sustentabilidade e políticas sociais.

• Promover ações de fortalecimento do setor de comércio e serviços.

• Buscar alternativas tributárias visando o aumento da competitividade dos setores econômicos.

• Implementar medidas que aumentem a produtividade do agronegócio e, ao mesmo tempo, proporcione o uso

 e�ciente da terra e dos recursos hídricos.

Inovação, ciência, tecnologia e
empreendedorismo

• Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação visando a diversi�cação

  industrial e a agregação de valor às commodities agrícolas e minerais.

• Promover o setor da bioeconomia baseado no uso intensivo de Ciência, Tecnologia e Inovação.

• Promover a aproximação das instituições de pesquisa com o setor produtivo.

• Ampliar o investimento na geração, validação e difusão de novas tecnologias agrícolas

  para os pequenos produtores e agricultura familiar.

• Fomentar políticas de ciência, tecnologia e inovação no ensino básico.

• Fortalecer os ecossistemas de inovação.

• Apoiar projetos em setores estratégicos (defesa, agronegócio, fármacos, cosméticos, bioinsumos e bioeconomia)

  e em laboratórios de análise da qualidade da produção.

•  Fortalecer as ações de ensino, pesquisa cientí�ca e extensão realizadas pela UEMS.



Infraestrutura, saneamento e logística

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Universalizar a pavimentação asfáltica das ruas e avenidas nos municípios.

• Desenvolver infraestrutura de qualidade, con�ável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e

  transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano.

• Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.

• Apoiar os municípios na recuperação das estradas vicinais e nos assentamentos rurais.

• Priorizar os investimentos em obras que facilitem o escoamento da produção.

• Consolidar a universalização do saneamento.

• Implantar o programa Rede de Conexão Produtiva visando a melhoria das pistas e estruturas de aeroportos.

• Ampliar as ações de saneamento nas comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e outras comunidades rurais.

• Elaborar o plano estadual de ciclovias.

• Incentivar a multimodalidade na logística estadual visando facilitar o escoamento dos produtos regionais.

• Implantar e melhorar a infraestrutura viária na região do Pantanal.

• Consolidar projetos de infraestrutura, transporte e logística na Rota Bioceânica, ao longo do traçado das ferrovias

implantadas e em implantação e em outros pontos estratégicos de escoamento da produção.

• Articular com o Governo Federal a duplicação e/ou implantação de terceiras faixas das rodovias federais no Estado.

Meio ambiente e sustentabilidade

• Apoiar a agenda climática internacional e promover ações e políticas de redução das emissões de carbono.

• Implementar políticas públicas de boas práticas de sustentabilidade.

• Promover ações que garantam a segurança hídrica e energética.

• Construir uma agenda ambiental comum entre o Governo do Estado e os municípios.

• Rever a legislação de pesca no Estado visando criar um marco jurídico que crie oportunidades de conservação da 

  biodiversidade e de desenvolvimento sustentável para todas as modalidades de pesca.

• Combater o desmatamento ilegal e outros crimes ambientais.

• Fortalecer as políticas de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

• Intensi�car ações de educação ambiental e de conservação da biodiversidade dos biomas

  Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica.

•  Apoiar os municípios nas ações de conservação dos parques urbanos.

•  Incentivar a produção e a utilização de energia solar, de biocombustíveis e outras fontes de energias renováveis.

•  Expandir o programa Estrada Viva.



Agricultura familiar, pequeno
produtor e segurança alimentar

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Promover a segurança alimentar da população assegurando a oferta de produtos nutritivos e em quantidade adequada.

• Criar o programa estadual de boas práticas de sustentabilidade.

• Desenvolver ações de fortalecimento da agricultura familiar e ampliar ações de assistência técnica e extensão rural.

• Promover o aumento da produtividade das pequenas propriedades e assentamentos rurais por meio da pesquisa

  aplicada e das inovações.

• Criar programa de estímulo das compras governamentais da agricultura familiar.

• Apoiar a ampliação dos processos de regularização fundiária.

• Estimular a pesquisa cientí�ca para culturas tradicionalmente produzidas pela agricultura familiar

  e por pequenos produtores.

• Estimular a adoção de práticas associativas e do cooperativismo.

• Elaborar e implantar o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Estadual).

• Ampliar a construção de centrais de comercialização de produtos da agricultura familiar e do pequeno produtor.

• Estimular a agroindústria familiar como oportunidade de geração de renda e agregação de valor à pequena produção.

• Facilitar o acesso dos pequenos produtores e dos agricultores familiares aos serviços de telefonia e internet.

• Apoiar o transporte de insumos e da produção da pequena propriedade e da agricultura familiar.

• Disponibilizar máquinas e implementos agrícolas para os agricultores familiares.

Internacionalização produtiva 

• Ampliar relações comerciais com mercados externos.

• Prospectar novos mercados para produtos sul-mato-grossenses.

• Buscar de forma ativa a ampliação de parceiros comerciais para os produtos sul-mato-grossenses.

• Promover o aumento das exportações de produtos sul-mato-grossenses.

• Fortalecer as cadeias produtivas com potencial de inserção mercadológica internacional.

• Promover ações que consolidem a Rota Bioceânica como alternativa de escoamento de produção e rota turística.



Turismo

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Implantar política que gere convergência entre as áreas do turismo, cultura, esporte, meio ambiente e desenvolvimento.

• Apoiar, técnica e �nanceiramente, os destinos e regiões turísticas visando a inovação, novos produtos turísticos e

   experiências nos nossos atrativos e empreendimentos.

• Apoiar ações de melhoria e pro�ssionalização da gestão as instâncias de governança das regiões turísticas do estado.

• Apoiar, por meio de editais, instituições governamentais e não-governamentais na realização de eventos geradores de �uxo turístico,     

  bem como demais ações que visem o aumento do �uxo para os municípios.

• Articular junto às companhias aéreas e parceiros e implementar incentivos para o aumento da conectividade dos

  principais emissores nacionais e internacionais com nossos destinos.

• Implementar ações, de forma sistemática, nos principais veículos de promoções, especialmente utilizando as

  redes sociais e mídias eletrônicas, de forma a consolidar a imagem do Mato Grosso do Sul nos mercados nacional e internacional.

•  Realizar e apoiar ações voltadas para o mercado B2B e B2C e dar suporte aos estados e empresas em promover e

   comercializar nossos destinos.

•  Criar programa de atração de investimento para o turismo do estado visando a vinda de novas empresas

   e grupos de turismo e hotelaria para dar maior competitividade ao setor.

•  Melhorar a pavimentação e a sinalização nas rodovias e estradas de acesso a rotas e atrativos turísticos.

Economia criativa

• Implantar políticas de apoio aos setores de economia criativa.

• Criar um ambiente favorável aos pequenos empreendimentos de economia criativa.

• Estimular a criação de um ambiente empreendedor para o setor cultural e de entretenimento.

• Ampliar a oferta de capacitação e quali�cação de pro�ssionais para os setores de economia criativa.

• Fomentar a criação, produção, distribuição e consumo de produtos culturais e criativos.





Parcerias Estratégicas

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil e�cazes.

• Ampliar o alcance da ação do governo estadual aos que mais necessitam.

• Construir uma agenda com países vizinhos em temas como meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia, turismo e segurança.

• Intensi�car as parcerias com o Sistema S, universidades e instituições de pesquisa para fomentar projetos em áreas estratégicas.

• Buscar parceria com as forças nacionais de segurança para atuação nas regiões de fronteira.

• Realizar acordos de cooperação internacional visando o desenvolvimento de tecnologias para a saúde, educação,

  meio ambiente, energias renováveis e agronegócio.

• Estimular a realização de ações conjuntas com as lideranças comunitárias, associações, sindicatos e outras

  organizações da sociedade civil e do setor produtivo.

Novos arranjos institucionais

• Adotar contratos voluntários de gestão do Estado com os municípios.

• Criar novos modelos de gerenciamento de setores estratégicos.

• Estimular e apoiar os consórcios intermunicipais.

• Promover a participação da sociedade nos processos decisórios públicos.

• Avaliar as possibilidades de reforma do Estado e da gestão pública visando o estabelecimento da transversalidade

  das políticas públicas.

• Adotar mecanismos de coordenação entre o governo e as mais diversas entidades do setor produtivo e da

   sociedade civil visando a efetividade das políticas públicas. 



Projetos portadores de futuro

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Elaborar políticas de estímulo aos setores agroalimentar, economia criativa, turismo, esporte e lazer e, bioeconomia.

•  Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação,

   adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

•  Avaliar a implantação de usina de energia renovável para uso dos órgãos de governo.

• Implantar políticas públicas de promoção do bem-estar de animais domésticos.

• Incentivar a ampliação da oferta de energia para competitividade do setor produtivo.

• Estimular o uso de inovações para desenvolver a economia das regiões do Estado.

• Incentivar a criação de starups, agritechs e novos negócios digitais.

• Apoiar os municípios em projetos de desenvolvimento para cidades inteligentes.

• Estimular startups, agritechs e outras entidades do ecossistema de inovação na busca de soluções para

  problemas nos municípios.

• Garantir a implantação de internet wi-� gratuita e videomonitoramento com câmeras em praças públicas nos 

   municípios do Estado.

Governo digital

• Ampliar a oferta de serviços públicos digitais objetivando facilidade de acesso e economia de recursos.

• Criar mecanismos, canais e serviços de simples acesso e operação.

• Promover a integração digital dos serviços públicos.

• Implantar projeto de big data para elaboração e execução de políticas públicas e�cazes.

• Avaliar o uso de recursos de inteligência arti�cial na prestação de serviços públicos.

• Reduzir a máquina pública por meio de processos digitais visando reduzir o custo do Estado no bolso do cidadão.

• Incentivar e apoiar o surgimento das govtechs.



Liberdade econômica e liberdade
individual

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades na distribuição de resultados, inclusive por meio da eliminação

  de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.

• Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais.

• Implantar a lei de liberdade econômica visando impulsionar a economia.

ESG, economia circular e negócios
sustentáveis

• Promover a adoção de políticas que criem oportunidades de transição para uma economia circular.

•  Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

•  Incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis.

•  Promover práticas de compras públicas sustentáveis.

• Estimular a atração de negócios sustentáveis.

• Promover a produção sustentável, a cultura, o turismo, a infraestrutura e a conservação do Bioma Pantanal.





Planejamento, controle social e gestão
compartilhada de resultados

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Formular políticas públicas transversais.

• Revisar a estrutura organizacional do estado identi�cando oportunidades de ganhos de e�ciência.

• Estimular a participação da sociedade civil por meio da quali�cação e fortalecimento dos conselhos e fóruns,

   visando o engajamento e controle social.

• Implantar o PPA on-line – Ferramenta de transparência no planejamento e execução do PPA.

• Criar o Conselho de Estado e o Conselho de Governança.

• Aprimorar a governança do Estado objetivando a melhoria da entrega de serviços públicos ao cidadão e do

  ambiente de negócios.

• Aperfeiçoar os contratos de gestão com as secretarias e autarquias de governo.

Capacitação, qualificação e valorização
do servidor

• Manter diálogo permanente com todas as categorias de servidores.

• Avaliar a implantação de jornadas de trabalho �exíveis baseadas em produtividade, possibilitando o teletrabalho,

  banco de horas e outras modalidades.

• Oportunizar a realização de cursos de graduação e pós-graduação aos servidores do Estado por meio de parcerias.

• Implantar o programa Saúde do Servidor voltado para a saúde física e mental, ergonômica e prevenção de acidentes.

• Avaliar a adequação dos planos de cargos e carreiras visando a estruturação das carreiras de Estado.

• Convocar candidatos aprovados em concurso.

• Fortalecer a sistema de previdência estadual.

• Otimizar a gestão do patrimônio imóvel do Estado.

•  Promover melhorias contínuas nos prédios públicos do Governo do Estado.



Simplificação de processos

EIXO                   DIRETRIZES E AÇÕES

• Avaliar a implantação das Centrais de Gestão Integrada como apoio à direção de escolas, centros de saúde e

  esportes (compras/licitações, contratações, contabilidade, prestação de contas).

• Adotar tecnologias que facilitem o acesso do cidadão aos serviços públicos.

• Implantar plataforma integrada de processos administrativo eletrônicos.

• Integrar as Cartas de Serviços aos serviços virtuais.

• Estabelecer gestão de processos voltada para resultados para o cidadão.

• Simpli�car os processos de licitação e de compras.

Transparência e responsabilidade fiscal

• Desenvolver instituições e�cazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.

• Promover a quali�cação da gestão dos recursos e responsabilidades das prefeituras. 

• Aperfeiçoar os mecanismos de transparência. 

•  Incentivar ações de inteligência de dados para ferramenta de gestão. 

•  Fortalecer e ampliar ações de compliance em todas as áreas de gestão.

Transversalidade das políticas

• Promover a implantação de políticas públicas articuladas entre as áreas garantindo a transversalidade, otimização de recursos e e�cácia.

• Articular as políticas de esporte, saúde e educação.

• Articular as políticas de cidadania e garantias de direitos nas mais diversas áreas do governo estadual.

• Articular as políticas de meio ambiente, saúde humana e saúde animal.

• Articular as políticas de turismo, esporte, lazer, entretenimento e cultura.

• Articular as políticas de atração de investimentos, quali�cação pro�ssional e infraestrutura.





Nosso plano de governo se pauta no diálogo com os mais 
diversos segmentos da sociedade, na inovação, na 
modernidade, na sustentabilidade e na entrega de 
resultados por entender que precisamos avançar em saltos 
para um novo futuro. Mato Grosso do Sul é novo, equilibrado 
fiscalmente, com inúmeros potenciais e que uma gestão 
eficaz dos recursos públicos pode proporcionar avanços 
significativos no seu desenvolvimento econômico, social e 
sustentável.



Os saltos transformadores possíveis
podem ocorrer em diversas áreas como,
por exemplo:
• Ampliar o número de escolas estaduais em tempo integral.
• Universalizar a pavimentação asfáltica das ruas e avenidas nos municípios.
• Intensificar o uso da tecnologia para o combate à criminalidade.
• Implantar o governo eletrônico.
• Consolidar o Mato Grosso do Sul como o primeiro estado a ser carbono neutro da federação.
• Atender com qualidade o cidadão que procura o posto de saúde.
• Implantar internet rápida e de qualidade em todos os municípios do Mato Grosso do Sul a partir da infovia.
• Promover políticas de estímulo à adoção de agricultura inteligente (agricultura de precisão).
• Apoiar os municípios na implantação de projetos de cidades inteligentes.
• Buscar eficiência e eficácia das políticas públicas com o uso de ferramentas como o Big Data, internet
  das coisas, inteligência artificial.
• Intensificar a inclusão digital com atenção especial aos idosos.
• Apoiar fortemente ações de estímulo ao empreendedorismo, em especial, apoio aos
  microempreendedores individuais como alternativa à necessidade de geração de emprego.
• Promover políticas de estímulos verdes e ampliação de negócios sustentáveis.



Portanto, com gestão eficaz voltada para as pessoas e para 
os municípios, com os saltos transformadores
das políticas públicas, o futuro do Mato Grosso do Sul será 
inclusivo, próspero, verde e digital!




