
G O V E R N A D O R A

DIRETRIZES

MOVIMENTO 
PERNAMBUCO 

NA VEIA



Quando olhamos para a história do nosso estado, sempre surge uma 

constatação: Pernambuco sempre foi a vanguarda da afirmação do Brasil 

como um país livre, independente, soberano.

 

Expulsão dos holandeses. Guerra dos Mascates. Revolução Pernambucana, 

Confederação do Equador e a Revolução Praieira.

Em 1964, mesmo diante da violência da ditadura militar, Miguel Arraes 

resistiu e disse não às pressões para que renunciasse ao Governo do 

Estado. Ele não desistiu da nossa terra e nem de nosso povo. Arraes fez 

a voz de Pernambuco ecoar para o Brasil e o mundo. Essa é a nação 

pernambucana!

Mas, como está o Pernambuco de hoje?

O povo pernambucano está cabisbaixo. E não é à toa. Somente no ano 

passado, tivemos o maior aumento da pobreza do Brasil. Hoje são mais de 

4 milhões de pernambucanos abaixo da linha da pobreza. Fomos o estado 

com o maior número de desempregados em todo o Brasil no ano passado, 

com 19,9% da população economicamente ativa sem trabalho. A média 

nacional foi de 14%. Também alcançamos a infeliz taxa de 35 homicídios 

por 100 mil habitantes, a 5a mais alta do país. E até junho deste ano, 1.858 

pessoas foram assassinadas. É uma guerra! 

Temos um índice de analfabetismo de 12% entre a população com mais 

de 15 anos, praticamente o dobro da média nacional. São quase 900 mil 

pessoas que não sabem ler ou escrever! Mais de 56% da nossa população 

com mais de 25 anos não concluiu a educação básica. 

Há motivos para se orgulhar?



No Nordeste, Pernambuco é um dos estados que menos realiza investimentos: 

apenas 5% da receita corrente líquida. Isso corresponde a menos da metade 

do que investem Maranhão, Ceará, Piauí e Bahia. 

Nossas estradas estão abandonadas! 90% das rodovias estaduais 

pernambucanas estão ruins ou péssimas, de acordo com a Confederação 

Nacional dos Transportes! Nosso déficit habitacional chega a 330 mil 

unidades. Sem um programa eficiente de moradia popular, esse número 

podea chegar a 600 mil moradias até 2030! 

A Saúde está na UTI. A maioria dos 33 hospitais estaduais tem problemas 

graves de infraestrutura. Falta de um tudo. Grande parte dos serviços 

públicos de saúde fica no Grande Recife, o que provoca uma imensa 

disparidade. Essa realidade é vista todos os dias, nas ruas e avenidas da 

capital, onde ficam estacionadas centenas de ônibus e vans, que trazem os 

pacientes do interior em busca de atendimento. Para ter acesso a consultas 

e exames, nossa gente é obrigada a esperar meses, às vezes até anos. E 

nisso vai perdendo a saúde, a capacidade de trabalho, a dignidade, e, 

muitas vezes, a própria vida.

Basta! Pernambuco merece mudar. Pernambuco precisa mudar. 

É hora de virar a página! E isso só depende de nós.

Pernambuco vai resgatar o protagonismo que sempre teve no Brasil e no 

mundo afora. E é para isso que nós, que fazemos a Coligação Pernambuco 

na Veia, convidamos você, pernambucana e pernambucano, a conhecer 

as diretrizes de nosso Programa de Governo.

A partir de janeiro de 2023, Pernambuco vai ver nascer o Novo Chapéu de 

Palha: um programa amplo, moderno, humano e tecnológico, para cuidar 

de nossa gente, na cidade e no campo. É com ele que vamos gerar renda e 



emprego, combater a pobreza, garantir crédito, capacitação e assistência. 

Vamos incentivar e apoiar a economia criativa, os empreendedores, as 

micros e pequenas empresas, desenvolver e valorizar a agricultura familiar 

e desburocratizar o ambiente de negócios. É por causa da burocracia que 

a corrupção prospera. Pernambuco vai ser tecnologia na veia!

Nossas raízes culturais voltarão a dialogar com o Brasil e o mundo. 

Resgataremos e atualizaremos os princípios do Movimento de Cultura 

Popular (MCP), tratando a educação e a cultura popular como agentes 

transformadores que são! Levaremos a Cultura para as escolas. Vamos 

investir no fim do analfabetismo, na educação profissionalizante, na 

ampliação e qualificação da rede de ensino integral com compartilhamento 

digital. Vamos fazer da Universidade de Pernambuco uma nova referência 

acessível, popular e integrada e aberta a toda a sociedade.    

Inspirados no que Lula já fez no Brasil, vamos ter um programa que vai 

acelerar e alavancar o crescimento de Pernambuco e o desenvolvimento 

das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam. Através dele, 

retomaremos os investimentos em infraestrutura, energia, comunicações, 

tecnologia e o que mais for preciso.

Com o Programa Água para Todos, vamos melhorar a gestão da água, 

reduzindo o desperdício, investindo em barragens, adutoras e poços, e 

terminando todas as obras que estão paradas há muito tempo. As estradas 

serão cuidadas de forma permanente, com planejamento, qualidade e 

inteligência.

Para garantir moradia segura e digna traremos uma experiência que 

Lula já provou que dá certo. Em parceria com os municípios, Pernambuco 



contará com, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para a construção 

de habitações populares.

A Saúde terá prioridade, de verdade. Vamos expandir os serviços de 

saúde no interior do estado e melhorar a qualidade dos já existentes. 

Fortaleceremos o SUS, através da descentralização dos atendimentos e 

da interiorização da rede de hospitais e das Upas Especialidades. Com o 

Programa Restaurar, vamos recuperar toda a rede de hospitais públicos e 

concluir os que foram prometidos e nunca construídos. O Brasil já conheceu 

o Mais Médicos, que mudou a vida de milhões de pessoas. Aqui teremos o 

Mais Médicos Pernambuco, levando os profissionais para o interior.

Faremos um governo com a responsabilidade das mulheres. Com um 

projeto focado na atenção integral à mulher, as pernambucanas terão 

acesso a serviços de saúde integral, inclusive de saúde mental, nutrição, 

capacitação profissional, apoio, orientação social e muito mais.

As mães, que hoje sofrem muito para dar à luz aos seus filhos, muitas vezes 

tendo que passar horas e até dias sofrendo uma verdadeira humilhação 

e risco de vida, contarão com centros de parto natural, com segurança, 

conforto e respeito! Para as que precisarem de centros hospitalares, haverá 

um sistema de regulação eficiente.

Pernambuco vai combater a violência e a criminalidade com eficiência, 

firmeza, inteligência e integração. As Polícias e seus efetivos serão 

valorizados, equipados e terão treinamento permanente. O crime será 

combatido como deve ser, com estruturas físicas modernas, tecnologia de 

ponta para investigação, perícia e montagem de estratégias.

Nosso litoral belíssimo, nossas cidades históricas, nossas matas, nossas 

serras, nossa gastronomia, nossa arte, nossa cultura, nossa história e tantos 

atrativos, voltarão a ter a atenção necessária. O Turismo trará de volta 



empregos, incentivos, oportunidades e o sorriso de milhares de visitantes 

de dentro e fora do Brasil. E tudo isso vai acontecer com respeito ao meio 

ambiente. Nossa terra, nossos biomas e tudo o que neles existem serão 

cuidados, recuperados e permanentemente protegidos.

Nosso estado será de todas as cores, de todas as pessoas! Igualdade de 

gênero, raça, direito à diversidade de pensamento e crença, serão tratados 

como garantias constitucionais, conquistas do estado brasileiro. 

Para governar Pernambuco nos inspiramos no que há de melhor em nossa 

história. E foi revisitando essas fontes e, ao mesmo tempo, dando passos 

largos rumo ao futuro, que estamos trabalhando para construir um projeto 

avançado e eficiente.

E no pulsar dos nossos corações, te convidamos para que, juntas e juntos, 

possamos viver um novo momento, uma nova história, com Pernambuco na 

Veia. Com fé em Deus, fé na vida, fé no que virá. Até a vitória, sempre, viva 

Pernambuco, viva o Brasil!



PRINCÍPIOS QUE FUNDAMENTAM
O PROGRAMA DE GOVERNO

Combate à pobreza, à fome e desenvolvimento de políticas públicas para 

a geração de emprego e renda para toda a população pernambucana.

Garantir um modelo de desenvolvimento para o Estado com justiça 

socioambiental, combate às desigualdades e foco nas pessoas excluídas.

Assegurar às pernambucanas e pernambucanos acesso a direitos sociais 

básicos, como saúde, educação, cultura, transporte, segurança, água, 

moradia digna e oportunidades.

Combater as desigualdades, especialmente aquelas estruturadas pelo 

racismo, o machismo e a discriminação de classe.

Estabelecer um modelo de gestão transparente e democrática, que 

estimule e garanta a participação democrática de todas e todos.

Resgatar o protagonismo regional e nacional que Pernambuco sempre 

teve historicamente.

EIXOS PROGRAMÁTICOS – PERNAMBUCO NA VEIA

DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA VEIA

Combate à Pobreza - Reforço emergencial do Fundo Estadual de Combate 

à Pobreza, garantindo segurança alimentar das pernambucanas e 

pernambucanos, sobretudo das gestantes, crianças e estudantes da rede 

pública de ensino - da creche ao ensino médio. 



Aquisição de alimentos - Regulamentação do Programa de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar, que prevê uma cota de ao menos 30% 

das compras governamentais de alimentos aos produtos da agricultura 

familiar.

Novo Chapéu de Palha - Ampliação e modernização do programa, que 

passará a atender também trabalhadoras e trabalhadores urbanos, com 

foco em ações integradas para criação de emprego e geração de renda. 

No meio rural, o programa agregará também ações de formação técnica 

voltada à atividade agropecuária (como beneficiamento da produção), 

economia criativa, empreendedorismo e cooperativismo. Já no meio 

urbano, o programa vai se dedicar ao incentivo, treinamento e formação de 

microempresas que atuarão de maneira integrada, em sistemas produtivos, 

com empresas que cuidarão da parte burocrática.

EMPREENDEDORISMO NA VEIA

Empreendedorismo - Apoio à abertura e ampliação de empresas com 

capital pernambucano e crédito para a aquisição de equipamentos, 

insumos, matéria-prima e demais despesas correntes iniciais.

Desburocratização - Simplificação dos processos e interações entre o 

governo e as empresas, reduzindo exigências e tempo para obtenção de 

documentos, licenças e alvarás. Prazo rigoroso para concessão de licenças 

e demais autorizações do Estado.

Microempresas  - As micros e pequenas empresas e microempreendedores 

individuais terão prioridade nas compras governamentais, inclusive com 

com modalidade exclusiva de compras.



EDUCAÇÃO NA VEIA

Ensino Infantil  e Fundamental - Criar mecanismo de incentivo à abertura 

de creches e CMEIs pelas prefeituras e ampliação da rede de escolas 

integrais no ensino fundamental, alcançando ao menos 50% dos alunos 

nos próximos quatro anos.

Ensino Médio - Consolidar a universalização do ensino integral e melhorar 

desempenho no Saeb e universalização do ensino de Informática no ensino 

médio, com foco em lógica dos algoritmos e programação.

Ensino Superior - Em parceria com as prefeituras, ampliar os postos 

de ensino à distância da UPE, ampliando a capacidade de formação 

universitária aos pernambucanos.

CULTURA NA VEIA

Primeiro Acesso - Assegurar, por edital específico e simplificado, a 

participação de talentos em início de carreira nos eventos da Secretaria 

de Cultura e Fundarpe. 

Menos burocracia - Simplificar o acesso de grupos e artistas da cultura 

popular aos editais do Funcultura.

Cultura nas escolas - Inclusão de aulas de línguas, literatura, teatro, dança, 

música e expressões da cultura popular, além de incentivo à revelação de 

talentos nas escolas.



SAÚDE NA VEIA

Mais Saúde - Recuperação e requalificação da rede estadual de hospitais, 

UPAS e UPAE’s e ampliação do número de médicos e de leitos nas cidades 

do interior do Estado.

Saúde Digital - Implantação da Telemedicina, prontuário único eletrônico 

e aprimoramento do sistema de regulação.

Saúde da Mulher  - Criação de centros de referência voltados à saúde 

integral da mulher, ao atendimento pré-natal, parto, pós-parto, com 

garantia de alimentação adequada para a mãe da gestação ao fim da 

amamentação.

SEGURANÇA NA VEIA

Centrais de Polícia - Criação de centrais unificadas de Polícia, que 

responderão pela coordenação das operações e  permitirão mais agilidade 

no combate ao crime..

Vizinhança Segura - Criação de núcleos de segurança comunitária em 

todo o Estado, que terão como função aproximar a Polícia da população, 

realização de rondas e solução de pequenos conflitos.

Tecnologia - Investimento em tecnologia e integração dos sistemas de 

vídeo monitoramento, visando maior eficácia na prevenção e investigação 

de crimes.



INFRAESTRUTURA NA VEIA

Estradas - Conclusão das obras iniciadas, melhoria e manutenção  

(permanente) da infraestrutura das estradas. Resgate de obras 

estruturadoras, como o Arco Metropolitano (longo prazo.

Habitação - Destinação de, no mínimo, 1% da receita corrente líquida 

para construção de habitações populares em parceria com os municípios, 

priorizando moradores que residem em áreas de risco.

Água para Todos - Melhorar a gestão da água, reduzindo o desperdício, 

investindo em barragens, adutoras e poços, e terminando todas as obras 

que estão paradas há muito tempo.

Nosso estado será de todas as cores, de todas as pessoas! Igualdade de 

gênero, raça, direito à diversidade de pensamento e crença, serão tratados 

como garantias constitucionais, conquistas do estado brasileiro. 

Para governar Pernambuco nos inspiramos no que há de melhor em nossa 

história. E foi revisitando essas fontes e, ao mesmo tempo, dando passos 

largos rumo ao futuro, que estamos trabalhando para construir um projeto 

avançado e eficiente.

E no pulsar dos nossos corações, te convidamos para que, juntas e juntos, 

possamos viver um novo momento, uma nova história, com Pernambuco na 

veia. Com fé em Deus, fé na vida, fé no que virá. Até a vitória, sempre, viva 

Pernambuco, viva o Brasil! 



M O V I M E N T O  P E R N A M B U C O  N A  V E I A

G O V E R N A D O R A
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