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Orlando Sulz de Almeida Neto, mais conhecido como Neto Carletto, 
reside em Eunápolis desde o seu nascimento, em 28 de maio de 
1996. Filho do hoteleiro Orlando Sulz Almeida Filho e da empresária 
Mariza Carletto, e sobrinho do deputado federal Ronaldo Carletto, 
cresceu sob a educação de duas famílias tradicionais do Extremo Sul 
da Bahia, cercado por valores de comprometimento e 
responsabilidade com a sociedade baiana.

Neto formou-se em Direito, com a pretensão de lutar e garantir os 
direitos dos cidadãos. Para tanto, conhecendo a importância do 
papel político na reivindicação dos direitos do povo, deu início a sua 
carreira política em outubro de 2015, quando se filiou ao Partido 
Progressista e, alçando maiores voos, tornou-se Presidente da 
Juventude Progressista da Bahia. Em 2016, em parceria com a 
Fundação Milton Campos, deu início a um ciclo de palestras pelo 
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Estado da Bahia, com o principal objetivo de convocar os jovens baianos a fazerem a diferença pela sua 
comunidade. No ano de 2019, em 25 de abril, diante da sua forte atuação, foi escolhido para ser o 
presidente nacional do Movimento Jovens Progressistas.  

Através dos cursos, palestras e seminários oferecidos pela Fundação Milton Campos e ministrados por 
ele, diversas cidades já foram beneficiadas por suas apresentações. Estudantes de nível médio e técnico 
são os públicos-alvos das ações realizadas. Entre os projetos apresentados por Neto Carletto 
destacam-se o Workshop de Liderança, o Workshop Juventude de Atitude, a Palestra “Bebida: Lazer 
com Responsabilidade”, o Worshop de Inteligência Emocional e o Seminário “Formação de Gestores: 
Conversa, Debate e Ação Progressista”.

Atualmente Neto também é chefe de gabinete da presidência da Companhia de Engenharia Hídrica e de 
Saneamento da Bahia (CERB) e pré-candidato a prefeito de Eunápolis, cidade que tanto ama. Com 
apenas 24 anos, Neto Carletto carrega em seu discurso a luta incansável por um país melhor. As 
conquistas diárias e a busca constante em despertar a juventude para assumir o protagonismo na 
mudança que o país tanto precisa fazem de Neto Carletto uma novidade inteligente, que atravessa uma 
política de novas ideias. O jovem possui a ousadia de interação e de compromisso com o povo, em 
especial com a juventude, e é sinônimo de inovação, trabalho e compromisso!



O modelo de escolas cívico-militares proposto pelo Ministério da Educação é parcialmente inspirado no 
padrão dos colégios militares do Exército, das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares. Em escolas 
militares, a organização didático-pedagógica e financeira é exclusiva dos oficiais de segurança.

Diferentemente, nas escolas cívico-militares, a gestão é híbrida. Isso significa que, enquanto 
professores e demais profissionais da educação são responsáveis pela área didático-pedagógica, as 
forças de segurança pública atuam na gestão administrativa e formação disciplinar dos alunos. Como 
diz o MEC, eles serão responsáveis pela "melhoria do ambiente escolar".

O modelo tem o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e se 
baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares. 
Os militares atuarão no apoio à gestão escolar e à gestão educacional, enquanto professores e demais 
profissionais da educação continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico.
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IMPLANTAÇÃO DE

ESCOLAS
CÍVICO-
MILITARES



Unidade de Pronto Atendimento, abreviadamente UPA ou UPA 24h, é uma espécie de posto de saúde 
instalada em diversas cidades do Brasil. As UPAs são responsáveis por concentrar os atendimentos de 
saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a 
atenção hospitalar. As unidades também possuem o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros 
dos hospitais, evitando que casos de menor complexidade sejam encaminhados diretamente para as 
unidades hospitalares, além de ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, visando acolher e atender a todos os usuários 
que buscam assistência médica. Também são capazes de resolver grande parte das urgências e 
emergências, sendo que, nas localidades que contam com pelo menos uma unidade, cerca de 97% dos 
casos são solucionados no próprio local. Quando um paciente chega a uma UPA, os médicos prestam 
socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Também é feita a análise da necessidade de 
encaminhamento do paciente a um hospital ou de mantê-lo em observação por 24 horas.

As UPAs oferecem atendimento a urgências pediátricas, clínicas e odontológicas. Elas têm capacidade 
de realizar o primeiro atendimento ao trauma, estabilizando o paciente até a transferência para uma 
unidade de maior porte. As UPAs também fazem acolhimento, classificação de risco, exames 
laboratoriais e de raio-X e observação individual. Cada unidade possui salas vermelhas, voltadas ao 
atendimento de casos mais graves, e leitos de observação pediátrica e clínica, sendo que, em algumas 
unidades, também há salas de medicação e de nebulização.
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ABERTURA DE 
2 UPAS
24 HORAS



Construção do primeiro Hospital Público Veterinário da cidade com atendimento aos cães e gatos, com 
prioridade de atendimento para os animais de pessoas inscritas em algum programa social, como o 
Renda Mínima e o Bolsa Família, além de protetores de animais cadastrados e pessoas sem condições de 
pagar atendimento particular.

O hospital oferecerá serviços de consultas, cirurgias, exames laboratoriais e de imagem, medicação e 
internação. No total serão nove especialidades: clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, 
dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia.

Entre os serviços laboratoriais que serão ofertados estão Hemogramas, Glicemias, Urinálise, Creatinina, 
Uréia,  ALT,  Fosfatase alcalina, Teste de compatibilidade, Albumina e Proteína Total. Já entre os exames 
de imagem estão radiografias digitais e ultrassonografias.

Deverão ser ofertados também Castração de cães e gatos fêmeas e machos, e o procedimento de 
Eutanásia para abreviação do sofrimento de animais em casos terminais, assistido por medicações 
analgésicas e anestésicas, caso esta seja a vontade do proprietário.
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CRIAÇÃO DO 
HOSPITAL
PÚBLICO 
VETERINÁRIO



Ação que oferta gratuitamente uma série de serviços, consultas e atendimentos à população mais 
carente, e de forma itinerante, indo diretamente aos bairros.

Dentre os serviços estão corte de cabelo com cabeleireiro, consultas com médicos, realização de 
exames, atendimento com dentista no Odontomóvel, orientação jurídica com advogados. 

O objetivo é garantir o acesso da população a serviços importantes e sem qualquer custo.
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PROJETO AÇÃO E

CIDADANIA
NOS BAIRROS

2X NA SEMANA



(O secretário de Saúde do estado já disponibilizou ajudar e 
se empenhar para implantar esse serviço que é de extrema 
importância e vai salvar muitas vidas)

A UTI Neonatal é um local do hospital preparado para 
receber recém-nascidos que nasceram prematuros, antes 
das 37 semanas, com baixo peso ou com problemas 
respiratórios, hepáticos ou cardíacos, por exemplo. Logo 
após o nascimento o bebê é encaminhado para a UTI 
Neonatal, recebendo atenção e tratamento adequados de 
acordo com o motivo pelo qual foi encaminhado para a 
unidade.
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IMPLANTAÇÃO DE

UTI NEONATAL

 
A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é constituída por uma equipe multiprofissional constituída por 
neonatologista, pediatra, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e 
fonoaudiólogo que promovem a saúde e o desenvolvimento do bebê 24h por dia.

Cada UTI Neonatal é composta por equipamentos que auxiliam o tratamento do bebê, como:

      Incubadora, que mantém o bebê aquecido;
     Monitores cardíacos, que verificam a frequência cardíaca do bebê, informando qualquer alteração;
    Monitores respiratórios, que indicam como está a capacidade respiratória do bebê, podendo ser 
necessário que o bebê fique em ventilação mecânica;   
      Cateteres, que são utilizados principalmente para promover a nutrição do bebê.

A equipe multiprofissional avalia o bebê periodicamente para que possa verificar a evolução do bebê, ou 
seja, se os batimentos cardíacos e a frequência respiratória estão normais, se a nutrição está adequada 
e o peso do bebê. 



Melhorias que se tornam benéficas tanto para a estrutura do hospital, quanto para o bem-estar e 
cuidado dos pacientes, com foco no aperfeiçoamento na qualidade de serviços prestados, além de 
aumentar a segurança do paciente. São eles:

- Segurança: Evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los;

- Efetividade: Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que dele possam se beneficiar, evitando 
seu uso por aqueles que provavelmente não se beneficiarão (evita subutilização e sobre utilização, 
respectivamente);

- Foco no paciente: Cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais dos 
pacientes, e que assegura que os valores do paciente orientem todas as decisões clínicas;

- Acesso/Oportunidade: Redução do tempo de espera e de atrasos potencialmente danosos tanto para quem 
recebe como para quem presta o cuidado;

- Eficiência: Cuidado sem desperdício, incluindo o desperdício associado ao uso de equipamentos, suprimentos, 
ideias e energia;

- Equidade: Qualidade do cuidado que não varia em decorrência de características pessoais, como gênero, etnia, 
localização geográfica e condição socioeconômica.

Para que a execução de um sistema tenha sucesso são necessárias algumas mudanças estruturais da 
organização, começando por treinamentos de gestores e da equipe. O método atua diretamente no 
mecanismo de gestão, para que desta forma as falhas ocorridas não voltem a acontecer. Uma mudança 
estrutural pode parecer ter alto custo, no entanto não é necessário um investimento com custo elevado.  
As alterações acontecem aos poucos, conscientizando, fornecendo um método de melhoria na saúde 
para que todos vejam como realizar o trabalho de forma mais sustentável.
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MELHORAMENTO DO 
HOSPITAL 
REGIONAL 
PARA ZERAR A FILA DE CIRURGIAS DO SUS



A construção de campos society trará maior qualidade de vida à população que terá um local 
apropriado para realizar atividades esportivas, contribuindo também para a melhoria na saúde e 
bem-estar das pessoas, além de envolver jovens e crianças em atividades esportivas e de lazer, 
afastando-os da violência e marginalidade.

O esporte se destaca como elemento também de integração social, portanto viabilizar o incentivo a 
prática esportiva colabora na valorização da autoestima pessoal de cada cidadão, incentiva a educação 
e melhoria da formação pessoal.

Portanto, o objetivo da construção de campos society é fazer com que as crianças, jovens e adultos das 
comunidades possam praticar esporte, provendo assim a recreação e a formação esportiva.
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CONSTRUÇÃO DE

CAMPOS SOCIETY 
EM GRAMA SINTÉTICA

NAS COMUNIDADES MAIS CARENTES



As feiras do Pequi, Juca Rosa e Bueiro são importantes espaços de sociabilidade e de atividade 
econômica. Fazem parte do cotidiano das pessoas e movimentam o setor do comércio e serviços nestes 
bairros.

 Justamente por estes motivos, as feiras devem ser preservadas e, ao mesmo tempo, dispostas de forma 
organizada, de modo a resguardar o direito de ir e vir dos cidadãos e a convivência saudável com a 
comunidade local.

Pensando nisso, as feiras devem ser sinalizadas, com ruas interditadas pelo órgão competente; barracas 
devem ser padronizadas e divididas em setores de acordo com o tipo de produto comercializado; e os 
feirantes devem usar fardamento. Por sua vez, a gestão municipal deve dotar as feiras com 
equipamentos de higiene e de abastecimento de água e energia, bem como dos sistemas necessários 
para distribuição, utilização e medição de consumo, além de instalações sanitárias.

Além disso, firmaremos também uma Parceria Público-Privada, que pode proporcionar aos feirantes, 
devidamente cadastrados, a otimização da prestação dos serviços, com aquisição de mobiliário e 
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REQUALIFICAÇÃO 
DAS FEIRAS LOCAIS

equipamentos, tais como bancas, coberturas, 
balanças, câmaras frigoríficas, coletores de resíduos, 
entre outros.

Propomos ainda o desenvolvimento de programações 
culturais que valorizem as feiras e incentivem uma 
maior e melhor utilização por parte da comunidade, 
beneficiando tanto feirantes, quanto o público que 
frequenta as feiras.



Unidade de Pronto Atendimento, abreviadamente UPA ou UPA 24h, é uma espécie de posto de saúde 
instalada em diversas cidades do Brasil. As UPAs são responsáveis por concentrar os atendimentos de 
saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e a 
atenção hospitalar. As unidades também possuem o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros 
dos hospitais, evitando que casos de menor complexidade sejam encaminhados diretamente para as 
unidades hospitalares, além de ampliar a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, visando acolher e atender a todos os usuários 
que buscam assistência médica. Também são capazes de resolver grande parte das urgências e 
emergências, sendo que, nas localidades que contam com pelo menos uma unidade, cerca de 97% dos 
casos são solucionados no próprio local. Quando um paciente chega a uma UPA, os médicos prestam 
socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Também é feita a análise da necessidade de 
encaminhamento do paciente a um hospital ou de mantê-lo em observação por 24 horas.

As UPAs oferecem atendimento a urgências pediátricas, clínicas e odontológicas. Elas têm capacidade 
de realizar o primeiro atendimento ao trauma, estabilizando o paciente até a transferência para uma 
unidade de maior porte. As UPAs também fazem acolhimento, classificação de risco, exames 
laboratoriais e de raio-X e observação individual. Cada unidade possui salas vermelhas, voltadas ao 
atendimento de casos mais graves, e leitos de observação pediátrica e clínica, sendo que, em algumas 
unidades, também há salas de medicação e de nebulização.
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IMPLANTAÇÃO DE
SANEAMENTO
BÁSICO E ESGOTO
Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente 
com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e 
a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um 
direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, 
infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

Embora, atualmente, se use no Brasil o conceito de Saneamento Ambiental para os quatro serviços 
citados acima, é recorrente que o saneamento seja visto apenas como os serviços de acesso à água 
potável, à coleta e ao tratamento dos esgotos.

Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os 
serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na 
expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e 
preservação dos recursos hídricos, etc.

Para se ter uma ideia, em 2017, segundo o Ministério da Saúde (DATASUS), foram notificadas mais de 
258 mil internações por doenças de veiculações hídricas no país.

A Lei nº 11.445/07, que instituiu as diretrizes do Saneamento Básico, trouxe uma nova perspectiva de 
atenção para o setor no cenário nacional, cujo maior objetivo centra-se na universalização do acesso a 
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toda a população aos serviços e ações de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
drenagem das águas pluviais e limpeza urbana e resíduos sólidos. Ao poder público, titular dos serviços, 
incumbe o planejamento, regulação, execução e fiscalização das ações e serviços.

No que tange aos sistemas de esgotamento sanitário, a Lei traz uma priorização para a adoção dos 
sistemas coletivos, rede separadora absoluta, de forma que, implantada, incumbe ao proprietário ou 
responsável pela edificação fazer a conexão da sua edificação ou economia à rede existente, 
possibilitando que o esgoto sanitário possa ser coletado, transportado, tratado e disposto de forma 
adequada no meio ambiente. A obrigação de ligar-se à rede existente vem expressa na Lei.

Por outro lado, não existindo rede coletora, a solução técnica adequada para tratamento dos esgotos é 
determinada pelos chamados sistemas individuais, constituídos pelo tanque séptico, filtro e 
sumidouro, incumbindo ao proprietário da edificação ou seu responsável instalá-los conforme as 
normas técnicas (ABNT, NBR 7229/93 e 13.969/97), assim como promover a remoção periódica do lodo 
da fossa, de acordo com o projeto técnico ou determinação legal, valendo-se de serviços (públicos ou 
de terceiros) para tanto.

A ausência de ligações das edificações à rede de esgoto implantada ou a falta de gestão eficiente das 
soluções individuais agrava ainda mais o deficitário quadro do saneamento básico no Brasil .

Os dois cenários são tão relevantes que o Instituto Trata Brasil, em recente estudo , constatou, nos 47 
maiores municípios do Brasil, 687.268 economias ociosas, ou seja, economias que possuem disponível 
na via a rede coletora e não fazem a devida ligação, destinando irregularmente seus esgotos sem 
tratamento ao meio ambiente. O problema em relação às soluções individuais é ainda mais sombrio, 
visto que pelo menos 26% da população, conforme dados do IBGE lançados no PLANSAB , utilizam 
fossa rudimentar, ou seja, irregularmente implantada, sendo que 3% não têm banheiro e 6% usam 
vala, rio, lago, mar ou outro destino para seus esgotos.

A falta de saneamento básico traz impactos negativos no desenvolvimento econômico e humano de um 
país. Segundo aponta o mesmo Instituto Trata Brasil, o inexistente ou deficiente acesso interfere no 
IDH, reflete no aumento da mortalidade infantil e no aumento do custo com saúde pública, 
notadamente pelo aumento de internações hospitalares frente a doenças diarreicas.

Diante do aqui exposto, é fundamental a expansão dos sistemas de abastecimento de água e coleta e 
tratamento de esgoto no município, sobretudo nos bairros mais afastados do centro e na zona rural.
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ENXUGAMENTO
E EFICIÊNCIA
DA MÁQUINA
PÚBLICA
Os cargos costumam servir de moeda de troca para presidente, governadores e prefeitos conquistarem 
apoio no Legislativo e isso custa muito caro aos cofres públicos, além de tornar a máquina pública 
ineficiente. As mudanças a cada nova gestão impedem a continuidade de projetos de longo prazo e a 
eficiência, para não falar no problema mais óbvio: o incentivo à corrupção.

Como resolver o problema?

- Implantação de critérios de competência para o preenchimento das vagas;

- Reduzir ao mínimo necessário as indicações políticas;

- Redução no quadro de servidores com cargos comissionados;

- Realização de concurso público;

- Buscar maior eficiência dos servidores concursados;

- Maior fiscalização nas licitações para evitar fraudes;

- Garantir pagamentos em dia dos fornecedores e funcionários.
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IMPLANTAÇÃO DE
AR-CONDICIONADO
EM TODAS AS SALAS DE
ESCOLAS DO MUNICÍPIO
Na faculdade ou na escola o ar-condicionado se tornou muito importante para o desempenho nos 
estudos. Isso acontece porque o conforto do ambiente escolhido (e isso inclui a temperatura ambiente) 
influencia muito no humor, na concentração e até mesmo na saúde dos alunos. A climatização em sala 
de aula se tornou tão necessária quanto em casa, já que muitos estudantes passam horas do seu dia 
nesses locais.

Estudar já exige naturalmente um maior esforço intelectual, atenção e foco. Sem conforto térmico o 
nosso corpo “reclama” da temperatura, transpiramos em excesso, podemos sentir cansaço, tontura, 
sono, indisposição e até mesmo falta de ar, sem falar em problemas como pressão alta ou baixa que se 
intensificam no calor.

É comum que muitos alunos não consigam ficar na sala de aula e precisem sair para tomar água ou 
achar um local mais fresco. No frio muitos acabam se atrasando ou nem indo para a escola de manhã e 
no fim do dia são liberados com antecedência. Todos esses fatores podem afetar a concentração e o 
rendimento dos alunos, além das constantes faltas por problemas de saúde causados pelo mal-estar 
sentido no calor.

Para se ter uma ideia da importância da climatização, a má qualidade do ar interno reduz em até 15% a 
capacidade de aprendizado, segundo informações do grupo DN Qualindoor da Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava).

Dentre os benefícios do ar-condicionado em sala de aula estão: proporcionar conforto e bem-estar; 
facilitar a concentração; garantir mais saúde; diminuir faltas; melhorar o desempenho escolar; tornar o 
momento de estudo mais prazeroso.

Não existe uma regulamentação para a temperatura em sala de aula, mas indica-se que esta seja entre 
23°C e 24°C. Há normativas trabalhistas que estipulam essa temperatura entre 20°C e 24°C, o que pode 
ajudar a definir a temperatura para beneficiar todos os alunos. Lembrando que o projeto de instalação 
de ar-condicionado em salas de aulas deve ser feito por profissionais experientes e seguindo a legislação.
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FORTALECER O 
TRABALHO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Constituição Federal de 1988 prevê um tripé da Seguridade Social do Estado Brasileiro pautado pela 
Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Já em 1993, a instituição da lei 8.742, conhecida como Lei 
Orgânica da Assistência Social, traça  os parâmetros de gestão descentralizada e responsabilidades dos 
entes federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, para com a execução dessa Política 
Pública.

Nessa lógica, os  municípios deverão, então, assumir a gestão da Política Municipal de Assistência 
Social, alinhada à Política Nacional de Assistência Social, bem como às demais orientações técnicas e 
regulamentações que dispõem sobre o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Em 2004, com a publicação da Política Nacional de Assistência Social, foi detalhada a organização da 
sua Rede Socioassistencial, de acordo com os níveis de complexidade definidos neste documento, 
considerando ainda características e especificidades dos municípios, como porte e vulnerabilidade, 
atuando dentro do SUAS.

Para implantação da Política de Assistência Social no âmbito Municipal é imprescindível a criação do 
Conselho Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal 
de Assistência Social, sem os quais a execução desta Política não pode ser organizada.

Ressalta-se ainda que, apesar de não ser um requisito para a execução da Política de Assistência Social 
no Município, é fundamental que o SUAS seja instituído e regulamentado em forma de Lei Municipal, 
assim como o Conselho e o Fundo Municipal de Assistência Social.

Entender a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado é romper com o paradigma da 
prática assistencialista e da benevolência do Estado. A concessão de benefícios eventuais, serviços, 
programas e projetos no âmbito da Assistência Social visam a efetivação e o acesso de direitos 
socialmente adquiridos por pessoas que necessitam.

O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a Proteção 
Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, 
projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda 
é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco 
e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 
drogas, entre outros.

 No Suas também há a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos de forma 
integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. Também 
gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo 
atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e concedendo 
certificação a entidades beneficentes.
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CONSTRUÇÃO 
DE CICLOVIAS
Na decisão de apoiar ou se opor à construção de ciclovias, deve-se pesar os pontos abaixo:

1 Construir ciclovias significa preservar vidas, pois a bicicleta é frágil frente ao tamanho e velocidade dos 
demais veículos nas ruas. Queremos uma cidade onde idosos e crianças possam ocupar as ruas sem 
medo.

2 Ciclovias promovem ocupação do espaço público, tornando-o espaço de convivência e não apenas de 
passagem. Espaços ociosos, pouco frequentados e abandonados pelo poder público e pelos cidadãos 
têm maior índice de criminalidade. Por isso, investir na bicicleta aumenta a segurança pública.

3 Ciclovias são boas para o comércio, pois ciclistas são clientes potenciais que passam em baixa 
velocidade e não exigem grandes áreas de estacionamento, podendo facilmente parar em frente a uma 
vitrine, entrar numa loja, conhecer um serviço. No entorno da Ciclofaixa de Lazer, onde 100 mil pessoas 
circulam a cada domingo, comerciantes mais conectados com as tendências de mercado souberam 
aproveitar o fluxo de clientes potenciais e estão lucrando com isso. Um estudo da Portland State 
University mostrou que quem vai às compras de bicicleta visita as lojas mais vezes e, na média total, 
consome mais. Em Melbourne, na Austrália, comerciantes que investem em uma vaga de carro têm AU$ 
65 de retorno por hora, mas substituindo esse espaço por seis vagas de bicicletas o retorno é de AU$ 283 
por hora. Sem contar o quanto ajudam nas entregas.

4 Há demanda pelo uso da bicicleta em São Paulo. Pesquisa de Mobilidade da Região Metropolitana, 
realizada pelo Metrô em 2012, registrou 333 mil viagens diárias em bicicleta durante os dias úteis, 
mesmo com a infraestrutura ainda reduzida, deficiente e desconectada. Vale ressaltar que esse número 
já representava, naquele ano, mais do que o dobro das viagens de táxi, contabilizadas em 158 mil/dia.

5 Em locais onde ciclovias foram implantadas na cidade, o uso da bicicleta cresceu espantosamente: na 
avenida Faria Lima, onde quase não passavam ciclistas, o contador instalado na ciclovia contabiliza hoje 
2500 viagens diárias; na Consolação, contagens indicam aumento de 227% no fluxo de bicicletas após a 
implantação da ciclofaixa. Estrutura cicloviária induz demanda.

6 Grande parcela da população só adotará a bicicleta a partir da proteção oferecida por áreas 
segregadas. Na pesquisa sobre Mobilidade Urbana realizada pela Rede Nossa São Paulo e Instituto 
Ibope, em 2012, entre as pessoas que afirmaram não utilizar nunca a bicicleta, 63% afirmaram que 
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passariam a usar havendo melhores condições. Dentre essas pessoas, 27% traduziram essa falta de 
segurança expressamente em necessidade de ciclovias.

7 A mesma pesquisa apontou que uma em cada quatro pessoas já usa a bicicleta, ainda que 
eventualmente. Entre os jovens de 16 a 24 anos, esse número saltava para 47%. A quantidade de pessoas 
que utilizava a bicicleta “todos os dias” ou “quase todos os dias” também é bem maior do que se 
imagina: 7%. Somados, os ciclistas habituais e eventuais representavam, em 2012, 32% da amostra, 
praticamente um terço da população entrevistada e o dobro da parcela de pessoas que usava frequente 
ou eventualmente a moto (16%).

8 O uso da bicicleta é benéfico à saúde dos cidadãos, pois o simples fato de usar a bicicleta como 
transporte os afasta do sedentarismo e de todos os problemas de saúde dele decorrentes. A atividade 
física regular previne doenças cardíacas e AVCs, hipertensão, ajuda a prevenir e a controlar o diabetes, 
aumenta a resistência aeróbica, reduz a obesidade, ativa a musculatura de todo o corpo, diminui a 
ocorrência de doenças crônicas, faz bem para a saúde do idoso e aumenta o tempo de vida.

9 O uso da bicicleta melhora a qualidade de vida de quem a utiliza, não só pelo ganho em saúde mas 
também pela diminuição do stress, melhorando os relacionamentos interpessoais e humanizando o 
trânsito e a cidade.

10 As ciclovias proporcionam uma retomada do uso das ruas pelas crianças, sendo uma opção de lazer 
que resgata uma faceta da infância há muito esquecida nas regiões mais urbanizadas da cidade. Já 
temos crianças utilizando as ciclovias junto a seus pais e, conforme sua aceitação, abrangência e 
conectividade aumentarem, esse fenômeno tende a crescer, com o potencial de permitir que pedalem 
sozinhas até a escola.

11 Quem opta pela bicicleta economiza tempo, sobretudo nos horários de pico, quando a velocidade 
média dos automóveis chega a meros 6,9 km/h em alguns casos – a mesma de alguém caminhando 
com pressa. Os Desafios Intermodais realizados desde 2006 comprovam que a bicicleta é bem mais 
rápida que o carro nesses horários – em um deles, chegou antes até mesmo do helicóptero, que 
necessita aguardar autorização para decolagem e tráfego.

12 A bicicleta traz economia em dinheiro, pois os custos com compra, utilização e manutenção são 
muito menores que o do automóvel, representando redução de gastos até para quem a utiliza em 
substituição ao transporte público. Além de ser um fator importante para as camadas sociais mais 
baixas, o valor economizado pode ter destino em consumo, aquecendo comércio e serviços.

13 O uso da bicicleta é benéfico à cidade, por ser um meio de transporte não poluente. Conforme 
pesquisa do Instituto Saúde e Sustentabilidade, nos próximos 16 anos a poluição atmosférica matará 
256 mil pessoas no Estado (quase 44 pessoas por dia) e a concentração de partículas poluentes no ar 
levará a internação de 1 milhão de pessoas e um gasto público estimado em mais de R$ 1,5 bilhão, com 
pelo menos 25% das mortes (59 mil) ocorrendo na capital. Construir ciclovias, portanto, preserva vidas 
também de forma indireta e diminui o gasto público com o sistema de saúde e o da população com 
medicamentos para tratar doenças causadas pela poluição.

14 A bicicleta é um veículo silencioso e sua adoção em maior escala trará uma diminuição da poluição 
sonora da cidade.



COMPROMISSOS DE NETO CARLETTO

15 A construção de vias para bicicletas tem um custo muito menor que a de vias para veículos 
motorizados. Quanto mais cidadãos as adotarem, menor será o gasto com criação e manutenção do 
viário a longo prazo, economizando o dinheiro da cidade.

16 O incentivo e a garantia de uso seguro da bicicleta democratizam o deslocamento, aumentando o 
acesso dos cidadãos às diversas áreas da cidade, ainda que as condições de transporte coletivo 
dificultem a chegada a alguns locais. Todos os cidadãos são importantes para uma cidade, não apenas 
os que se deslocam em automóveis e essa mensagem é passada claramente com a construção de 
ciclovias.

17 Ciclovias atuam no sentido de reduzir os congestionamentos e a lotação dos transportes públicos, ao 
passo que cada vez mais pessoas troquem suas opções de deslocamento pelas bicicletas, ainda que 
eventualmente.

18 O Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), que tem força de Lei Municipal, tem como uma de 
suas diretrizes a “prioridade no sistema viário para o transporte coletivo e modos não motorizados”. Isso 
significa que o uso de bicicletas deve ter prioridade sobre o uso do automóvel. Portanto, a construção de 
ciclovias cumpre uma das diretrizes dessa Lei. O PDE também determina que a cidade deve 
“desestimular o uso do transporte individual motorizado”, “adaptar as condições da circulação de 
transportes motorizados a fim de garantir a segurança e incentivar o uso de modais não motorizados”, 
“garantir o deslocamento seguro e confortável de ciclistas em todas as vias” e “implantar redes 
cicloviárias”, entre outros apontamentos.

19 Da mesma maneira que o PDE, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tem força de Lei 
Federal, tem como uma de suas diretrizes a “prioridade dos modos de transportes não motorizados 
sobre os motorizados”, determinando que o uso de bicicletas deve ter prioridade sobre o uso do 
automóvel. A construção de ciclovias cumpre, também, uma das diretrizes dessa Lei, que determina 
ainda a “dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo 
e modos de transporte não motorizados”, entre outras citações.

 



O CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) é um espaço estratégico da política de 
enfrentamento à violência contra mulheres. A situação de violência envolve violência doméstica, sexual, 
patrimonial, moral, física, psicológica, e ainda, o tráfico de mulheres, assédio sexual e moral.

O centro exerce o papel de articulador dos serviços, organismos governamentais e não-governamentais 
que integram a rede de atendimento às mulheres. A ideia é garantir o acesso de mulheres em situação 
de vulnerabilidade social, em função da violência de gênero, a serviços e atendimentos 
multidisciplinares.

O atendimento no centro é realizado por coordenadores do CRAM, psicólogos, advogados, assistentes 
sociais, educadores sociais e agentes administrativos. Os serviços do CRAM envolvem acompanhamento 
psicológico, social, jurídico, orientação, informação e prevenção contra a violência.
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CRIAÇÃO DO CRAM



Com o objetivo de aproximar e facilitar a comunicação entre sociedade e poder público, será criado 
aplicativo disponível para a população nos sistemas IOS e Android, para que, através desta ferramenta, 
a população possa registrar, solicitar, sugerir, elogiar, reclamar e denunciar, tudo na palma da mão.
 
Por meio dessa nova ferramenta será possível denunciar pontos viciados de lixo, lâmpadas queimadas 
em postes nas vias municipais, solicitar serviço de tapa buracos, poda de árvores e sinalização de 
trânsito.
 
Além disso, a população poderá acessar o Disque-Silêncio, pedir manutenção semafórica, entre outras 
ações. No caso de intensas chuvas, o cidadão também poderá registrar ocorrência pelo aplicativo, o que 
facilita o atendimento por parte da Prefeitura.
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OUVIDORIA
MUNICIPAL

VIA APP



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no Brasil, é uma instituição de educação superior, 
básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 
tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos 
e tecnológicos às suas práticas pedagógicas. 

O campus de Eunápolis foi inaugurado em 1994, iniciando suas atividades em 1995, com a realização de 
cursos de extensão, Pró-Técnico (Curso Preparatório para o ingresso no IF-Bahia) e o curso de 
Pós-Graduação lato sensu em Epistemologia Genética e Educação, em convênio com a Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Prefeitura Municipal de Eunápolis.

Atualmente são oferecidos Cursos Técnicos de nível médio, modalidade integrada em Edificações, 
Informática e Meio Ambiente; Cursos Técnicos de nível médio, modalidade subsequente em Edificações, 
Enfermagem e Meio Ambiente; Cursos Superiores em Engenharia Civil, Licenciatura em Matemática e 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e uma Pós-graduação em Educação, Cultura e 
Linguagens. 

Ao longo de todos esses anos, foram desenvolvidas, ainda, atividades como: Telecurso de 1º e 2º Graus, 
Incubadora Tecnológica de Eunápolis, Curso Emergencial de Auxiliar de Enfermagem, além de 
seminários e encontros na área de educação, formação profissional, ciência & tecnologia e meio 
ambiente. 

Agora, Eunápolis e a região do extremo sul baiano necessitam da qualificação e capacitação de 
profissionais de outras áreas, por isso é fundamental ampliarmos a quantidade de cursos oferecidos em 
nosso campus, incluindo formações para programador web, mecânico de automóvel, pintor, dentre 
outras especialidades.
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AMPLIAR 
CURSOS
DO IFBA
EM EUNÁPOLIS 



Grande número de atropelamentos ocorre nas proximidades de passarelas e a explicação para o fato é a 
falta de prudência do pedestre e a inadequada localização para o acesso às passarelas. A eficiência das 
passarelas está atrelada a fatores que favoreçam seu uso, considerando o deslocamento dos pedestres 
quanto à localização de pontos de ônibus, do comércio, de supermercados, igrejas, escolas e das 
moradias ao longo da via.

Além disso, para construir as passarelas é cada vez mais comum o uso de peças pré-fabricadas. A 
alternativa racionaliza mão de obra, reduz o tempo de execução das obras e permite vencer grandes 
vãos sobre rodovias, vias expressas e ferrovias.

A passarela também precisa ser atrativa ao pedestre quanto ao tempo que irá percorrer para chegar até 
ela e cruzá-la, frente à espera por uma oportunidade para driblar o tráfego de veículos para atravessar a 
pista. 
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CONSTRUÇÃO
DE PASSARELAS

A manutenção também é importante. 
Passarelas bem iluminadas e limpas são 
mais atrativas para pedestres e ciclistas 
que circulam pelos acostamentos. O Código 
de Trânsito Brasileiro prevê e regula a 
utilização dos acostamentos por esses 
usuários, mas, diante da falta de barreiras 
que impeçam a travessia, muitas vezes, 
pedestres e ciclistas preferem expor-se ao 
risco enfrentando o tráfego.
Por isso, construiremos a passarela da BR 
367, para auxiliar a travessia dos 
estudantes do CETEP e da Escola Dinah 
Borges, e outra na BR 101, nas 
proximidades da Uneb. Estas são antigas 
reivindicações de alunos, pais de alunos e 
moradores dessas regiões.



Apoiar novos empreendimentos e trazer renda para a cidade. Os sistemas de incentivos ao investimento 
das empresas são instrumentos fundamentais das políticas públicas de dinamização econômica e do 
desenvolvimento regional. Atrair novas empresas é sinônimo de novos empregos e geração de renda. 
Por isso, é importante conceder descontos e incentivos de Imposto Predial e Territorial Urbano(IPTU) e 
Imposto Sobre Serviços (ISS) para atrair novas empresas, além de outras ações e medidas que podem 
incentivar micro e pequenos empresários e colaborar na capacitação e qualificação dos profissionais.

- Elaborar um projeto de lei que conceda incentivo fiscal na forma de crédito tributário, com vistas à 
geração de novos postos de trabalho para os munícipes;

- Encontrar caminho jurídico para que as empresas fornecedoras da prefeitura contratem adolescentes 
e jovens aprendizes do município;

- Implantar aplicativo para disparar vagas de emprego existentes;

- Implantar o sistema de controle de qualificação profissional;

- Estruturar Departamento de Economia Solidária;

- Criar a incubadora de Economia Solidária para incentivar os empreendimentos populares e solidários, 
organizados por grupos sociais que não possuem oportunidades, apesar dos esforços e da capacidade 
de cada trabalhador;
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INCENTIVO ÀS EMPRESAS PARA
PROMOVER A GERAÇÃO
DE EMPREGO E RENDA
(REQUALIFICAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL, REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE IPTU E ISS) 
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- Fomentar feira de artesanato e produtos da agricultura familiar;

- Potencializar o desenvolvimento cultural, intelectual e artístico existentes nos bairros com diversas 
oficinas profissionalizantes, como: cerâmica, teatro, grafite, música, criação e produção audiovisual, e 
produção de softwares e jogos, etc.;

- Criar uma Casa do Empreendedor, para dar suporte a micro e pequenos empresários;

- Implantar a Certificação Profissional;

- Ampliar as vagas de qualificação profissional;

- Envolver mais efetivamente a participação de Senai e Senac para qualificação profissional;

- Estruturar e expandir a Orientação Profissional, inclusive, firmando parcerias com empresas e 
faculdades;

- Articular junto a outros entes federados para atrair empresas de outros estados e de outros países;

- Implantar um programa de orientação e capacitação familiar.
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