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APRESENTAÇÃO 

 
Há décadas Pernambuco se desencontrou com o desenvolvimento, com isso vem 

vivendo tempos difíceis. A imensa crise social, fiscal e econômica foi agravada nos últimos 
tempos pelo modelo de governo que se implantou no estado, assim como em alguns 
municípios. A total ausência de programas de desenvolvimento, faz com que haja queda de 
arrecadação e o aumento da demanda por serviços públicos cresça cada vez mais nos 
municípios pernambucanos. O fato é que a principal coroa da criação que é o ser humano não 
tem sido colocada em primeiro lugar na visão da maioria de nossos governantes, com isso o 
estado se estagnou de forma a se encontrar em pleno declínio institucional. 

 Portanto, é de suma importância assumir a responsabilidade e fazer desse novo governo 
uma representatividade voltada ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas também 
trazer de volta as oportunidades devolvendo assim a esperança ao povo pernambucano.   

Neste cenário, apresentamos um Programa de Governo para Pernambuco, para o  
período 2023-2026, com um projeto de gestão diferente onde priorizaremos as pessoas para 
que em decorrência disso, possamos trazer uma melhor qualidade de vida, entendemos 
também que o ser humano valorizado em todas as suas circunstâncias teremos um estado mais 
forte e mais ativo, seja, na educação, atendimento à saúde, na segurança pública, na cultura e 
no turismo e em todas as outras demais áreas  no âmbito da administração pública. 

Em virtude dessa dinâmica, nosso Programa de Governo, está sendo apresentado com a 
visão inovadora, onde promoveremos com todos os nossos esforços uma reconstrução social 
de forma a devolver a todo nosso povo a alegria de ser Pernambucano, fazendo um governo 
amigo e junto das pessoas proporcionando leveza, proteção, sobretudo seriedade e honestidade 
que tanto necessita toda administração pública do governo do estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÉ REQUISITOS FUNDAMENTAIS DO 
PROGRAMA DE GOVERNO 

 

Trazer de volta um modelo educacional priorizando a verdadeira educação básica por 
méritos onde os alunos são testados e preparados para que haja um verdadeiro 
desenvolvimento intelectual. 

Assegurar a saúde básica para todos pernambucanos, dentro do projeto saúde em 
primeiro plano, onde será proporcionado em maior demanda um trabalho de prevenção para 
que possamos inibir as doenças de mais alta complexidade, fazendo com isso uma diminuição 
nas filas de atendimento e garantindo ao povo pernambucano maior qualidade de vida e 
longevidade. 

Garantir as pequenas, médias e grandes empresas a desburocratização de suas criações, 
para que com isso possamos garantir o agigantamento das vagas de emprego, 
concomitantemente a diminuição do número de desempregados. 

Garantir que todas as regiões tenham acessos a todos os planos de desenvolvimento do 
estado para que possamos gerar oportunidades em todas as áreas e forma igualitária.  

Fomentar a cultura em nosso estado para que não percamos a nossa originalidade, 
expandindo todos os trabalhos culturais de acordo com cada região para que possamos garantir 
a manutenção de toda nossa história. 

Desenvolver o turismo com a criação de novas rotas para que com isso possamos alargar 
a empregabilidade, sobretudo mostrar todas as nossas riquezas naturais, culturais e históricas. 

Valorizar a segurança pública através da qualidade de vida de todos nossos policiais, 
seja salário, logística e saúde para que possamos garantir um estado seguro e com isso atrair 
turistas e garantir o desenvolvimento em todas as demandas no estado de Pernambuco. 

 Priorizar que todas as secretarias responsáveis pela administração estadual sejam 
comandadas por profissionais específicos de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIXOS DE TRABALHOS E PROPOSTAS 

 
1. Eixo Educação 

 

* Desenvolver um conjunto de ações de maneira a proporcionar uma melhor didática no 
fornecimento do ensino.  

* Inserir um profissional de cultura a depender da região para incentivar e intensificar a 
qualificação profissional;  

* Valorização dos professores e melhoria na logística do trabalho; 

* Garantia da segurança nas escolas para gerar o melhor conforto para funcionários, 
professores e alunos; 

* Desburocratizar abertura das escolas particulares, para com isso fomentarmos o 
mercado de trabalho e valorizar educação em todas as suas dinâmicas; 

* Construir um modelo educacional para incentivar crianças, adolescentes e os jovens 
alunos a conquista dos tão sonhados objetivos a base de todo mérito e esforços 
desempenhados. 

 
2. Eixo Empregabilidade  

 

* Desburocratizar as aberturas das pequenas, média e grandes empresas para que com 
isso possamos abrir o mercado de trabalho de maneira a garantir os empregos formais no 
estado de Pernambuco; 

* Criação de um projeto de incentivo as pequenas, médias e grandes empresas para que 
haja uma diminuição nos tributos estaduais, na medida em que as empresas forem assinando 
as carteiras dos novos trabalhadores; 

* Incentivar o polo têxtil no Agreste dando apoio nas logísticas em sua malha viária, 
fomentando o turismo nessa região, aumentando com a finalidade de aumentar as compras e 
vendas neste setor; 

* Parceria público privada com empresas em prol na melhoria da qualidade de vida dos 
pernambucanos, sempre que possível e viável para administração pública para empresa 
parceira; 

 



3. Eixo Cultura e Turismo 

 

* Fomentar a cultura em todas regiões do estado instigando para a manutenção da 
historicidade local. 

* Criação de novas rotas turísticas em todas as regiões do estado; 

* Ampliação do projeto funcultura para incentivos ao teatro em todo Estado; 

* Retirada de todos os presídios de Itamaracá para transformamos a ilha em um 
verdadeiro celeiro turístico; 

* Valorizar os artistas da terra em todos os eventos culturais no estado de Pernambuco; 

* Promover reuniões com líderes das diversas entidades artísticas e cultural, com canal 
aberto para podermos ampliar em todas as modalidades gerando assim desenvolvimento em 
todas as artes; 

 

4. Eixo Funcionalismo Público 

 

* Valorização do servidor Público no que concerne: salário, logística de trabalho, 
cuidado com a saúde para podermos prestar o melhor serviço à população; 

* Canal aberto para ouvir os diversos seguimentos da administração pública para ouvir 
seus pleitos no que tange a plano de cargos e carreiras, aumento salarias e melhoria na logística 
do trabalho; 

* Reestruturação do Hospital do Servido do Estado para melhor atendimento a todos os 
funcionários; 

* Criação de mecanismo incentivadores para os funcionários públicos e elevação do 
moral para garantia de uma boa prestação de serviço. 

 

5. Eixo Saúde 

 

* Valorização dos profissionais de saúde, no aumento de salário, e logística de trabalho; 

* Contratação imediata de profissionais para sanar as demandas dos hospitais e postos 
de saúde do estado; 

* Criação de novos laboratórios em todas as regiões do estado para por em pratica o 
projeto de saúde preventiva (saúde em primeiro plano); 

* Criação de dois novos hospitais oncológicos sendo um no agreste e outro no sertão; 



* Cuidar da saúde psicologia de todos os funcionários para melhoria de atendimento ao 
público; 

 

6. Eixo Segurança Pública 

 

* Valorização dos profissionais de segurança pública em seus planos de cargos e 
carreiras e melhoria na logística de trabalho; 

* Analise do orçamento do estado e para imediata regulamentação dos subsídios policias 
militares e bombeiros militares de Pernambuco; 

* Canal aberto para ouvir todas entidades dos profissionais de segurança pública do 
estado; 

* Repasse de 50% das arrecadações relacionadas ao corpo de bombeiro para melhoria 
na logística de trabalho da corporação; 

* Reestruturação do Hospital do CMH (Hospital do Militares do Estado) para melhor 
atendimento a todos os funcionários. 

* Abrir parcerias após analisadas estáticas com os municípios que tenham os mais altos 
índices de criminalidade para que com a competência municipal podermos policiar os guardas 
municipais e com isso fazermos parecerias de segurança pública dentro dos municípios 
concomitantemente fortalecendo a segurança do estado. 

* Abertura imediata de concursos para todas as áreas da segurança pública, com a 
finalidade de proporcionar através da ostensividade, segurança para todos os pernambucanos 
e seus visitantes. 

 

7. Eixo Malha Viária 

 

* Proporcionar expansão da malha viária e melhoria em todas as vias estaduais tendo 
em vista que o estado precisa escoar todas as produções assim como receber produtos e 
serviços de outros estados; 

* Conclusão de todas as obras inacabadas nas vias estaduais; 

 

8. Eixo Transporte Público 

 

* Garantir aos passageiros de transporte público sempre o maior conforto e menor 
valores das passagens 

* Reanalisar a questão da relação dos valores das passagens e integrações  



 

9. Eixo Esporte e Lazer 

 

* Criação de dois Ginásios e dois centros poliesportivo para atletas de auto rendimento 
no estado; 

* Está sempre com o canal aberto para com os profissionais que promovem esporte e 
lazer no estado para garantirmos uma melhor qualidade de vida para os pernambucanos. 

* Apoiar os projetos do conselho de educação física para garantirmos que nossos 
professores e atletas no estado, tenham ambientes dignos e propícios para práticas de esportes 
no estado. 

* Fazer parcerias público privada, assim como buscar recursos federais para promoção 
de diversos eventos esportivos e também de incentivos a prática dos esportes; 

* Incentivar os esportes nas escolas públicas com a finalidade de proporcionar melhor 
qualidade de vida aos alunos; 

* Melhorar os incentivos do bolsa atleta do estado de Pernambuco com critérios a serem 
definidos; 

 

 



 


