
GOVERNO
PLANO DE
POR UM RIO GRANDE DO NORTE 
SUSTENTAVEL E PROSPERO



Estimados Rio Grandenses do Norte,  

É com imenso entusiasmo que lhes apresento o nosso Programa de Governo, resultado 

do trabalho do Partido da Mobilização Nacional (PMN 33), em diálogo com a 

sociedade, com os movimentos sociais, com especialistas do segmento empresarial e 

de diversas áreas da gestão pública. 

Esse programa não é uma carta de promessa, tampouco um programa de projetos 

inatingíveis, mas um instrumento de transformação social com propostas dos mais 

diversos segmentos da sociedade, que servirá de base para os debates no período 

eleitoral e para a construção de um governo verdadeiramente representativo, honesto 

e comprometido com o povo potiguar.   

O desejo de ingressar ativamente como candidato nasce do objetivo de agregar ao 

cenário político do Rio Grande do Norte, mais eficiência, transparência e maior 

desenvolvimento, não apenas do estado, bem como de toda sua população.  

 

Como Potiguar, acredito que durante toda minha vida me preparei para hoje trazer 

mudanças significativas ao nosso estado, pois para ele é necessário ter honestidade, 

conhecimento, disposição de trabalhar pelo povo e disponibilidade para governar 

um estado. Com esses quatro requisitos buscarei nas eleições de Governador do Estado 

do Rio Grande do Norte. Filiado ao Mobilização Nacional – PMN, apresentar as 

oportunidades que irão oferecer ao estado, não apenas de um nome novo no governo, 

mas de alguém que se sente preparado para administrar e levar ao estado todo grandes 

melhorias. 

 

Sempre pensando em me aprofundar em políticas sociais morei no Vale Silício, 

Califórnia, EUA, região que abriga diversas empresas globais e instituições focadas 

em tecnologias em busca de aprimorar meus conhecimentos. Sou pioneiro no Rio 

Grande do Norte no setor de energias renováveis, com mais de 25 anos de experiência 

na área, buscando soluções sustentáveis para levar amparo ao nosso estado e ao nosso 

país.  

 

Acredito que atualmente faz-se necessário a criação de modelos de economia aplicados 

regionalmente para o desenvolvimento econômico, pretendo sempre apresentar 

soluções para os problemas do estado.  

 

De minha experiência e vivências dentro da política, elaborei novas possibilidades e 

desenvolver esse olhar voltado para a sustentabilidade, igualdade, compromisso e 

responsabilidade para com o povo do Rio Grande do Norte. Certo que farei uma 

campanha positiva, eu acredito que podemos construir um futuro melhor para o nosso 

estado e para o Nosso Brasil. 

          

 

NAZARENO NERIS 



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – MOBILIZA 33 

 

 

PLANO DE GOVERNO 

 

 

O nosso programa de governo apresenta uma síntese, a respeito dos pontos de vista do 

Partido da Mobilização Nacional, MOBILIZA 33, versa sobre os principais princípios 

e ideias que norteará as ações administrativas, políticas e institucionais que o candidato 

ao governo NAZARENO NERIS e o Vice-governador FERNANDO LUIZ, o que 

buscaram executar. 

  

O modelo econômico do Rio Grande do Norte baseado exclusivamente nas plantações 

de cana-de-açúcar no litoral, e algodão no interior, e nos últimos tempos a presença da 

Petrobras, que alavancou bastante nosso crescimento, inclusive diretamente com a sua 

intervenção econômica, além dos famosos royalties do petróleo, que na nossa avaliação 

não consegue chegar no povo. 

 

A dinâmica que ora colocamos, vai na direção propor organizar o Rio Grande do Norte, 

prepará-lo para uma oportunidade de iniciar um plano de desenvolvimento, aplicando 

medidas simples para alcançar as condições mínimas e elementares no sentido de dotá-

lo das bases necessárias ao crescimento, e acompanhar o desenvolvimento do Brasil, 

portanto entrar em sintonia com o novo tempo de progresso, crescimento e sobretudo 

oferecer melhores condições dignas ao povo do Rio Grande do Norte. 

 

Arrumar a casa é a primeira medida, racionalizando as despesas administrativas, como 

governo do estado buscaremos melhorar as receitas, reduzir os gastos e investir em 

parcerias para geração de renda e aumentar o volume da economia, sistematizando 

modelos com a participação de empresas privadas e trabalhadores, criar e incentivar 

fontes de financiamento, investir na infraestrutura para de modo permanente sejam 

criadas as condições para os agentes econômicos possam cumprir melhor as suas 

funções. 

 

 Estabelecer como prioridade a educação de maneira a modernizar e equipar com 

dispositivos tecnológicos as escolas. Investimento na educação, investir eficientemente 

no ensino, ampliando o acesso das crianças à escola. É vital reestruturar a rede pública, 

tanto no nível fundamental quanto no médio e nas universidades, valorizando 

principalmente a qualidade. 

 

 O setor de serviços e turismo terá no nosso governo um olhar generoso, para isto 

é fundamental cuidar da infraestrutura das cidades, da mobilidade social, entendendo 

como este setor gerador de renda e impostos. Rio Grande do Norte tem potencial e 

nosso governo vai impulsionar o turismo como uma indústria avançada. Com a 



diversidade da costa potiguar e dos ecossistemas do interior, é mais do que justificável 

estimular e atrair investimentos para o turismo, explorando as vocações locais. 

 

 O Rio Grande do Norte possui um enorme potencial energético, sejam as torres 

eólicas implantadas no estado, e a energia solar, neste sentido temos o projeto “Cidades 

Solar Sustentável” que utilizará usinas onde as prefeituras através de financiamentos 

de bancos estatais, a juros baixos, implantará usinas que produzem energia elétrica com 

placas solares, a custo baixo, sendo previsto a gratuidade para pessoas de baixa renda, 

inclusive com a implantação de um pequeno fogão elétrico, em substituição do gás de 

cozinha. 

  

Nosso governo estimulará a produção voltada para o mercado interno, sem descuidar 

da agricultura voltada para a exportação, como é caso das frutas, tomará medidas na 

direção da Reforma Agrária e a agricultura familiar, por entender que necessita 

implementar a produção de alimentos, de forma a baratear os preços, e dá acesso a 

população de proteínas e demais produtos agrícolas, para manter a nutrição adequada, 

por fim equilibrar e garantir menor volume de doenças decorrentes da fome. 

 

A proposição de incentivo a produção de alimentos, principalmente milho, feijão, arroz 

e mandioca e outros produtos básicos agrícolas, divididos em áreas de produção, 

semelhantes ao modelo implantado no SEALBA, região próxima ao litoral, cerca de 

80 km, formada pelos estados de Sergipe /SE, Alagoas /AL e Bahia /BA, onde 

desenvolvem a produção em escala de produtos agrícolas, entretanto a implantação 

deste modelo conta com a participação da EMBRAPA, fornecendo tecnologias 

agrícolas; sementes adequadas ao solo e ao clima, bem como todo um planejamento 

das secretarias de agricultura dos estados, além das parcerias com o setor privado no 

setor de adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas, fabricantes de máquinas e 

equipamentos agrícolas, financiamento de bancos, e infraestrutura geral, inclusive 

estradas. 

  

Um tema relevante do nosso programa de governo, trata-se da segurança pública, um 

direito da população, que recai de forma sob a ótica policial, entretanto outros fatores 

são tão relevantes; tais como a educação, o lazer dos jovens, a política de inclusão, o 

combate ao desemprego, o abandono das comunidades carentes, portanto cuidar da 

segurança da população diz respeito a existir creche em quantidade e qualidade para 

que as famílias possam trabalhar. 

 

O desenvolvimento do nosso Rio Grande do Norte, requer um enorme esforço de toda 

a sociedade, uma unidade se faz necessária, um plano onde a individualidade seja 

menor que a solidariedade, deixando de fora os interesses individuais, prevalecendo os 

interesses coletivos para vencermos os grandes óbices da sociedade. 

 

Buscando contribuir de forma positiva na construção de um Rio Grande do Norte 

próspero e sustentável, contamos com a aprovação popular descrita pelas urnas da 

eleição de 2022.    



PROPOSTAS 

 

 

1. Mandato popular inserindo as pessoas na vida política do estado, dando-lhes o 

direito e a oportunidade de participar com independência e autonomia da 

construção de uma agenda propositiva para o estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.  Promoção do desenvolvimento voltado para a inclusão e a igualdade social, com 

a garantia do emprego, da moradia, da geração de renda e a dignificação das 

condições de trabalho e remuneração do quadro de servidores públicos; 

 

 

3. O governo do estado incentivará e proporá ações que visem um planejamento 

econômico e social participativo visando o crescimento ordenado das cidades e 

do campo. Promoção do uso social da propriedade e o desenvolvimento com 

qualidade de vida, priorizando ações voltadas às camadas populares; nos 

serviços gerais em relação ao turismo, a agricultura e a produção de alimentos 

para a população. 

 

4. O governo do estado desenvolverá propostas para incentivar a agricultura. 

 

5. Executar um amplo programa de formação de cooperativas, voltado para a 

produção de hortifrutigranjeiros e outros produtos, articulada a compra pelo 

Estado de parte desses produtos, assim como, à criação de mercados populares 

para venda de alimentos e produtos do trabalho individual e cooperativo; visando 

combater a fome, desnutrição, e a saúde do povo do Rio Grande do Norte 

 

6. O governo executará um plano de zoneamento agrícola, com ampla participação 

de instituições do estado, ou seja, Emater/RN, Enparn, secretaria de Agricultura, 

em parceria com instituições federais; UFRN, Embrapa e universidade do 

semiárido (Mossoró), baseado no modelo agrícola do MATOPIBA, e SEALBA. 

 

 

7. Executar um amplo programa de alimentação popular, com restaurantes públicos 

e cestas básicas a preço subsidiado, para famílias cadastradas; abrigo e 

alimentação para a população de rua, com a utilização de imóveis do Estado para 

este fim; 

 



8. Executar um Programa de apoio econômico às famílias, com base na carência 

de cada uma e na existência de filhos e agregados matriculados e estudando nas 

escolas públicas estaduais; com financiamento a juros subsidiados pelo governo 

do estado do Rio Grande do Norte.   

 

9. Incentivo à pesquisa, à produção e à distribuição de energia a partir de fontes 

renováveis, com destaque para as energias eólica, solar e de biocombustíveis; 

políticas de estímulo ao consumo de energia gerada por fontes alternativas; 

aplicação do projeto Cidades Sustentáveis. 

 

 

10.  Executar através de audiência pública com a sociedade e as cooperativas a 

construção de usinas de reciclagem de lixo, com tecnologia apropriada; 

eliminação dos “lixões” e aterros sanitários existentes; usina de energia solar 

para o fornecimento gratuito de energia ao povo do Rio Grande do Norte. 

 

11.  Executar um amplo programa de saneamento básico e provimento de água 

potável para toda a população em todo o estado. 

 

 

 

12.  Construção de hospitais regionais e ampliação dos existentes; formar e equipar 

um grupo de aeromédicos, e programa de saúde preventiva. 

 

 

 

13.  Modernização e equipar as escolas do estado, fornecer notebook para alunos, 

reforçar a grade curricular de temas como trânsito, educação financeira, oratória, 

iniciação profissional e a Constituição do República Federativa do Brasil.  

 

14.  Montar laboratórios, pesquisas científicas e tecnológicas. 

 

15.  Executar um plano de desenvolvimento científico e tecnológico em parceria 

com as universidades do estado que aponte para prioridades sociais: emprego, 

saúde, educação, habitação, transportes, defesa civil, meio ambiente, habitação 

e desenvolvimento urbano; 

 

16.  Defender a melhoria dos salários e das condições de trabalho dos profissionais 

de educação, aplicação dos planos de cargos e salários dentro de regime 



estatutário, elevação do padrão de qualificação e programas de formação 

continuada, sem discriminação em todo o estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

17.  Elaborar e apresentar projetos de geração de emprego e renda; dentro de uma 

política de turismo, como grande fonte de geração de empregos e impostos, bem 

como movimento econômico dos diversos setores de serviços. 

 

18.  Executar a recuperação do patrimônio histórico e incentivo ao turismo cultural, 

ecológico e religioso do estado; 

 

19.  Executar um programa de cadastramento, recuperação e preservação do 

patrimônio histórico e cultural das cidades; 

 

20.  Apoio à produção cultural, debatendo e propondo políticas públicas de 

incentivo às produções artísticas e culturais organizadas pela população nos 

municípios, bairros e comunidades, com a mais ampla e irrestrita liberdade de 

manifestação popular nos campos cultural, intelectual e artístico. 

 

21.  Executar alguns Programas de fomento a novos artistas, autores e grupos e de 

formação de público, garantindo o acesso amplo aos mais diversos gêneros de 

música, dança e artes; 

 

22.  Executar nos limites do mandato apresentar projeto para construção de centros 

de convivência espalhados pelo estado que contemplem salas de leitura, 

bibliotecas, áreas esportivas e instalações adequadas para promoção do 

desenvolvimento social e melhor qualidade de vida das pessoas; 

 

23.  Executar um Plano de desenvolvimento e recuperação do meio ambiente, que 

inclua recomposição da cobertura vegetal, a recuperação de rios e lagoas; tendo 

o governo na vanguarda da legislação para que contemple a proteção ambiental, 

com forte taxação e penalidades às empresas destruidoras do meio ambiente; 

 

24.  O governo do estado incentivará a criação de centros de esporte e lazer nas 

cidades; recuperação e modernização dos parques ambientais para atividades 

esportivas e de lazer; 

 

25.  Executar projetos de educação ambiental nas escolas e comunidades coleta 

seletiva do lixo; 



 

26.  Executar nos limites do mandato a expansão da rede pública de saúde com a 

construção de um hospital geriátrico, para garantir o acesso universal ao sistema 

de saúde gratuito e de qualidade, com ações integradas e preventivas de saúde; 

 

27.  O governo do estado incentivará os programas habitacionais de implantação de 

infraestrutura aliado com uma política de geração de emprego e renda; incentivo 

e organização de mutirões para construção da moradia, inclusive fornecer apoio 

e infraestrutura básica. 

 

28.  O governo do estado incentivará os programas habitacionais de implantação de 

infraestrutura aliado com uma política de geração de emprego e renda; incentivo 

e organização de mutirões para construção da moradia, inclusive fornecer apoio 

e infraestrutura básica. 

 

29.  O governo do estado incentivará a criação dos Centros de Direitos e da 

Cidadania, para prover juizados de pequenas causas, serviço de identificação e 

de orientação à população; 

 

30.  O governo do estado incentivará um programa de segurança alimentar, para a 

garantia da alimentação básica a toda a população; 

 

31.  O governo do estado incentivará o apoio a programas de combate a qualquer 

tipo de discriminação – racial, sexual, religiosa e outros, sempre com ações 

pautadas no debate público e respeito as diferenças; 

 

32.  O governo do estado incentivará as ações integradas que promovam o 

desenvolvimento social e ajudem a combater a violência nos municípios com 

ênfase na educação de jovens e adolescentes, executando programas que visem 

o lazer e a integração na sociedade. 

 

33.  O governo do estado desenvolverá propostas para incentivar a agricultura. 

 

34.  O governo do estado incentivará as ações integradas para reduzir a violência e 

promover a paz social nas comunidades carentes, executando programas sociais 

efetivos. Monitoramento por inteligência artificial, polícia investigativa para 

prevenção e combate ao crime. 

 

 




