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Pedro e João Pedro

Já mudou.
Vai mudar

mais.
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Que cidade você quer?

Pensar a cidade e aquilo que desejamos talvez seja o primeiro passo para, depois, 
pensar o mundo. As mudanças acontecem nos pequenos passos. Por isso, convido 
você a olhar para Passo Fundo com esse intuito: já mudou, mas vai mudar mais! O 
que ainda precisa mudar?

As mudanças fazem parte da vida, sempre na perspectiva de que até nas 
dificuldades podemos aprender algo de bom. Uma eleição em época de pandemia 
é um caminho desconhecido para a maioria das pessoas. Como pensar política 
neste momento? Como debater ideias sem se esgotar pela falta de diálogo? 
Penso que pela política é que podemos mudar o cenário e buscar ações que serão 
necessárias quando tudo isso passar.

Estamos vivendo uma sociedade de exaltação e polarização. Ou é tudo ou é 
nada. Vamos pensar em um debate em que todas as vozes são ouvidas, mas que 
também há espaço para a escuta? É uma construção: política, ao meu ver, se faz 
assim, ouvindo as pessoas. A solidariedade e a empatia com o outro trazem a 
consciência de que é preciso unir forças. Passo Fundo tem sido exemplo de união, 
de gestão responsável e de uma comunidade solidária. Tenho orgulho da nossa 
cidade!

João Pedro e eu estamos juntos e acreditamos que existem alguns caminhos que 
podem ser assertivos para este grande desafio. Cuidar das pessoas é algo que já 
falamos há algum tempo, uma marca do nosso trabalho, e que se aproxima da 
humanização, ou seja, o que mais importa são as pessoas. Uma das formas de 
fazer isso é a gestão inteligente das cidades.

Olhar para a cidade de maneira a integrar suas complexidades permite 
que políticas públicas possam nascer de uma visão local para o global, com 
planejamento para curto, médio e longo prazos. Essa visão também faz com que 
as ações cheguem até as pessoas de maneira mais universal. Usar da tecnologia 
e das facilidades que dispomos é desafiador, mas também democrático para 
alcançar a todos. Já imaginou ter a cidade na palma da mão?

Para oportunizar o desenvolvimento de uma cidade ainda mais humana, inclusiva 
e desenvolvida temos três grandes eixos.
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Aqui o foco é que os serviços públicos da prefeitura possam ser mais ágeis e conectados, 
sem tanta burocracia, respeitando as normas e simplificando o acesso das pessoas. A 
desburocratização que já foi iniciada na gestão atual será ampliada.

A ciência e tecnologia possuem papel fundamental e estratégico no desenvolvimento 
humano, sendo elemento balizador para uma gestão pública moderna, orientada para 
o futuro e que tenha condições de acelerar e potencializar o desenvolvimento de Passo 
Fundo, além de sua atratividade para novos negócio e soluções. Uma prefeitura mais ágil 
e conectada, que permita ao cidadão ter a cidade na palma da mão, agilidade e respostas 
assertivas por parte do poder público, habilita Passo Fundo a fazer parte do futuro. 

Para isso, vamos propor uma modernização administrativa, com quadro funcional 
renovado através de concurso público; manter a gestão técnica e qualificada de 
profissionais; informatização e modernização dos processos; entre outros tópicos. A 
grande aposta é tornar a cidade mais virtual e acessível e o poder público mais ágil.

I. CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E GESTÃO PÚBLICA DE 
RESULTADO
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II. QUALIDADE DE VIDA 
E CUIDADO COM AS 
PESSOAS

Humanizar a cidade para as pessoas, este é o verdadeiro cuidado. Quando falamos em 
qualidade de vida e humanização da cidade estamos falando diretamente de melhorar a 
vida das pessoas. Foco em saúde, educação, espaços públicos, mobilidade e transporte. 
Qualidade de vida envolve uma série de ações que tem como objetivo criar uma cidade 
com condições para que o cidadão se desenvolva enquanto indivíduo, em um local de 
oportunidades de trabalho, justiça social, sustentabilidade ambiental e econômica. 

SAÚDE

Na saúde, a busca é por manter a qualidade do que já foi feito e focar em pontos que 
precisam melhorar para simplificar o acesso e tornar menos demorado o atendimento. 
Vamos ampliar a capacidade de atendimento da saúde básica, favorecendo o diagnóstico 
precoce de enfermidades, bem como estruturar um novo organograma na saúde do 
município, dando ao Hospital Municipal Dr. César Santos o protagonismo no atendimento 
público de urgência e emergência, inclusive na área pediátrica e odontológica. 

Também propomos trabalhar na saúde preventiva através de programas que incentivem 
o cuidado na gravidez de risco, acompanhamento à saúde dos idosos, incentivo à 
mobilidade ativa e qualificação dos espaços de lazer e atividade física. 

EDUCAÇÃO

Na educação, dar sequência para aquilo que foi aprovado pela população, além de 
ampliar a oferta da educação para crianças, jovens e adultos e implementar processos 
com dois principais alicerces: inovação e tecnologia.
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A educação será alvo de um amplo processo de retomada em 2021 e nossa proposta 
é trabalhar lado a lado das equipes gestoras nas escolas. Queremos implantar novas 
metodologias que permitam ampliar a capacidade de ensino através de plataformas 
digitais e estabelecer uma proposta de educação integral, que prepare nossas crianças 
para participar do futuro como protagonistas. A compreensão de que a educação de 
qualidade é direito das crianças nos guia em busca de propor políticas para a educação 
integral, aliando esporte, cultura, criatividade, ciência e tecnologia ao seus itinerários 
formativos durante as aulas e em turno inverso. 

Desta forma, é estratégico e urgente construir coletivamente um modelo educacional 
orientado ao futuro, que valorize os profissionais de educação, que integre todos os níveis 
educacionais, que crie oportunidades reais de desenvolvimento para todos os envolvidos 
no processo e que se oriente para as demandas do mundo contemporâneo.

ESPAÇOS PÚBLICOS

A recuperação e estruturação de espaços públicos na cidade de Passo Fundo nos últimos 
oito anos mostrou o quanto essas áreas são fundamentais para o desenvolvimento 
social e humano, bem como para reduzir níveis de estresse, pleno desenvolvimento das 
crianças e prevenção em saúde, entre outros. 

Nós daremos sequência à implantação de equipamentos públicos sustentáveis e 
inteligentes, tais como praças e áreas de lazer em bairros sem cobertura destes serviços, 
levando a prefeitura ao maior número de cidadãos possível. Vamos buscar ainda mais 
ações de modernização de espaços públicos. 

Os espaços públicos seguirão sendo opções de lazer e pertencimento, incluindo cada 
vez mais a importância da preservação de áreas verdes, uma conexão com a natureza 
e a cidade. Seguindo na mesma linha, pensamos o meio ambiente e a sustentabilidade 
como pares que, conectados, podem mudar o dia a dia com impacto positivo. Apostar em 
educação ambiental, na coleta seletiva, na redução da produção de lixo e no cuidado com 
a flora, fauna e os animais são alguns dos pilares para isso.
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LONGEVIDADE

Cuidar dos nossos idosos é fundamental, principalmente, porque vemos que o número 
de idosos vem aumentando cada vez mais, como resultado dos avanços da ciência e da 
saúde. Por isso, vamos implantar ações que qualifiquem ainda mais Passo Fundo como 
uma boa cidade para envelhecer, unindo estratégias de saúde, bem-estar, cultura e 
desenvolvimento humano. 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vamos fortalecer as políticas de assistência social já implementadas no município, 
visando a proteção social, proteção das populações em vulnerabilidade e promoção da 
vida. 

HABITAÇÃO

Os bairros informais são uma realidade urbana das cidades brasileiras e um dos maiores 
desafios da urbanização nos últimos anos. Vamos trabalhar nas questões de regularização, 
entendidas para além do título de posse, como uma ação de melhoria da qualidade de 
vida. Com o programa Minha Casa é Legal, vamos fazer o diagnóstico de regularização 
e projetos para revitalizar essas áreas com implantação de urbanização adequada, luz, 
água, saneamento, lazer, escola e saúde.

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

O cuidado com o meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento das cidades. 
A atenção à preservação com o fomento do desenvolvimento sustentável deve nortear 
as políticas públicas. A ideia é trabalhar com o fortalecimento das ações ambientais, 
garantindo que nossa geração transmita ao futuro uma cidade com melhores índices de 
arborização, preservação das águas e cuidados ambientais. 
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MOBILIDADE 

A mobilidade urbana é um dos temais mais relevantes no dia a dia da cidade. Uma 
boa mobilidade permite menos tempo no trânsito e mais tempo usado em atividades 
de lazer, trabalho e convívio familiar. Neste sentido, vamos dar sequência ao trabalho 
desenvolvido de forma técnica para as tomadas de decisão de mobilidade. 

Uma cidade com mais mobilidade e alternativas para se locomover, incluindo o 
transporte público, também passa por uma cidade mais segura. Vamos implementar 
estratégias inteligentes para gestão da mobilidade e também dar sequência à licitação 
do transporte público e à implantação de ciclovias e compartilhamento de bicicletas. 

Outro aspecto importante é a mobilidade do pedestre, vamos trabalhar para melhorar a 
acessibilidade universal e a caminhabilidade em nossa cidade, incentivando a mobilidade 
ativa, mais saudável e sustentável. 
 

SEGURANÇA

A segurança pública é uma atribuição do Estado, porém, o município pode e deve 
estabelecer ações que colaborem na segurança dos cidadãos. Nós vamos continuar 
trabalhando em sintonia com os órgãos de segurança, em especial, com as polícias e 
Brigada Militar. 

Vamos melhorar a iluminação e implantar ações que tragam mais segurança para 
mulheres e crianças. Por fim, pensar a longevidade para os idosos, que também cada vez 
mais ocupam seu espaço.
 

CUIDADO COM OS ANIMAIS

Os animais de estimação hoje já são parte das famílias, mas ainda temos a questão 
dos animais abandonados que necessitam de suporte e apoio como um aspecto a ser 
melhorado. Para isso, vamos dar continuidade ao programa É o Bicho propondo maior 
apoio aos protetores independentes dos animais, com ampliação da castração e, ao 
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mesmo tempo, fomentar a adoção de animais. Também vamos implantar espaços 
públicos adequados para os animais de estimação, os parques pet, onde os donos 
poderão levar seus animais com segurança.

 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

A cultura é um ponto fundamental para o fortalecimento da identidade e economia da 
cidade. Vamos trabalhar com ações que fomentem os artistas locais, tais como música, 
teatro, dança, artes visuais, entendendo a cultura como um elemento básico para a 
economia criativa.

Trabalhar a economia criativa é fomentar os atributos, talentos e identidade locais 
como estratégia de desenvolvimento econômico e social, articulando cultura com 
desenvolvimento social e econômico, respeitando o plano de cultura já desenvolvido.

 
ESPORTE

Queremos impulsionar o esporte através de ações articuladas com escolas e grupos 
organizados de desportistas, fomentando e criando competições e eventos para 
incentivar e divulgar o esporte. Vamos implantar programas permanentes que oferecerão 
às crianças oportunidade de desenvolvimento nas diferentes modalidades esportivas, 
entendendo o esporte como estratégia fundamental para o desenvolvimento e educação 
das nossas crianças.
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Como retomar a economia durante e após uma pandemia que mobilizou o mundo? 
Vamos estar voltados para criar oportunidades, valorizar a economia e os empresários 
locais, gerando emprego, renda e desenvolvimento através de ações que assistam a 
todos os setores, da indústria ao comércio até o interior. A inovação e a tecnologia, além 
de parceiras, serão aliadas para enfrentar o período, reduzir custos e dar resultados 
positivos para recuperação da crise financeira.

Junto a isso, os conceitos de economia criativa serão utilizados em sintonia com o fomento 
do turismo e da cultura. O foco será a valorização dos profissionais que trabalham nestes 
setores, a multiplicação das artes em todas as suas formas e o fortalecimento de toda a 
potência criativa que faz Passo Fundo ter sua marca: uma mistura pulsante de culturas 
que acolhe a todos que aqui chegam.

Independente de todas as ações, a gestão pública terá que focar na criação de um 
ambiente favorável para a cidade se recuperar da crise ocasionada pela pandemia. 

A implantação de políticas públicas que valorizem e incentivem os atributos locais e 
os ativos econômicos já estruturados, tais como saúde, educação, comércio, serviços 
e agronegócios, aliados à economia criativa, irão devolver para cidade sua vivacidade, 
movimentando a economia, gerando emprego e atraindo novos investimentos. 

Para tanto, serão prioritárias as políticas de incentivos fiscais, de formação e qualificação 
de mão de obra, de incentivo às obras de mobilidade na região e, em especial, o trabalho 
continuado para a realização da reforma do aeroporto Lauro Kortz. É urgente que se 
estabeleça um processo de digitalização e agilização de serviços públicos voltados ao 

III. RETOMADA
DA ECONOMIA
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empreendedorismo e à inovação, que vão desde o apoio à modernização dos negócios, 
qualificação dos profissionais e criação de um contexto que valorize o tripé ciência, 
tecnologia e inovação.

Também, trabalharemos para valorizar o agronegócio e a agricultura familiar, que  
configuram base importante na economia e dinamismo da nossa cidade. Vamos planejar 
em conjunto ações para fomentar e qualificar a vida e a economia no interior do município. 

Nosso projeto de cidade busca valorizar as pessoas, tornar a prefeitura mais 
responsiva, facilitar o acesso aos serviços públicos e qualificar o atendimento do 
cidadão e das demandas sociais. O que queremos é fazer mais com menos, amparados 
por uma gestão técnica, criativa e inovadora que vai impactar diretamente na vida de 
cada um de nós.

Pedro Almeida
Candidato a Prefeito de Passo Fundo
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