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conheça nosso plano de 
governo para transfor-
mar amparo!

saúde para todos
Temos um conjunto 
de projetos focados 
em investimentos na 
área de infraestrutura 
da Rede Municipal de 
Saúde. Todas as 
propostas foram ela-
boboradas por meio de 
estudos e de conver-
sas com a população.

FOCO NO EMPREGO
Nós temos um projeto de de-
senvolvimento econômico e 
geração de emprego para a 
nossa cidade.

14 MOTIVOS
PARA VOTAR EM EDUARDO CANINA



foco no emprego
CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS geração de empregos
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A geração de empre-
go já vinha sendo um 
problema em Amparo 
mesmo antes da pan-
demia. A chegada do 
coronavírus só piorou 
a situação, com pais e 
mães de família per-
dendo seu sustento e 
o trabalho informal 
crescendo. Confira 
nosso projeto de ge-
ração de emprego e 
desenvolvimento eco-
nômicoo

• Criação do Centro de 
Apoio ao Empreendedor 
(CAE): espaço voltado 
para dar suporte comple-
to a empreendedores in-
dividuais, micros e pe-
quenos empresários;

• Manutençao de incen-
tivos fiscais para atração 
de mais indústrias e 
comércios, para a fomen-
tação da agricultura e for-
mação de mais coopera-
tivas, gerando mais 
prego;

• Apoio  a microempre-
sas e ao pequeno em-
preendedor, não só para 
a geração de mais postos 
de trabalho como 
também de renda;

• Planejamento de es-
tratégias para a ativação 
do Distrito Industrial;

• Amparo tecnológica: 
CCriação de um programa 
para a atração e apoio de 
empresas e projetos de base 
tecnológica, com apoio a 
empresas de economia cria-
tiva e a feiras tecnológicas.

nós temos um projeto de
desenvolvimento econômico

e geração de emprego
para a nossa cidade

“ “



SAÚDE PARA TODOS
CONHEÇA NOSSAS PROPOSTAS PARA A SAÚDE
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Temos um conjunto 
de projetos focados 
em investimentos na 
área de infraestrutura 
da Rede Municipal de 
Saúde. Todas as 
propostas foram ela-
boboradas por meio de 
estudos e de conver-
sas com a população. 
Vamos conferir? 

• Construção da UPA São 
Dimas, para des-
centralizar e melhorar o 
atendimento na cidade;

• Garantir recursos para a 
manutenção dos hospi-
tais de Amparo, propocio-
nando atendimento de 
qualidade e humanizado;

•• Capacitação, treina-
mentos e garantir  equi-
pamentos e EPI’s ade-
quados para o trabalho 
de todos os profissionais 
da saúde;

• Se a saúde começa pela 
boca, o atendimento odon-
tológico em Amparo será 
melhorado e ampliado.

• Ampliar o fornecimento 
de fralda geriátrica, ali-
mento enterais, suple-
mentos nutricionais, son-
das nasientéricas, entre 
outros ítens específicos 
aos usuários que, com-
provadamente, não 
tenham condições;

• Ampliar o acesso da popu-
lação às varias especiali-
dades e com equipe multi-
displinar, como oftalmologia, 
psicologia, fisioterapia, as-
sistência social, pediatra, 
entre outros.

• Diminuir os altos índices 
de suicídio em Amparo, con-
tratando mais psiquiátras e 
realizando campanhas de 
conscientização sobre 
doenças da mente, como de-
pressão, ansiedade, entre 
outras.

• Investir nos departamen-
tos de combate às epidemi-
as e em vacinas para que a 
cidade e a população esteja 
mais preparada.

• Revitalizar as unidade de 
saúde e farmácias de nossa 
cidade;

•• Assistência completa a 
pacientes oncológicos. 
Nosso governo se compro-
mete a dar todo o suporte 
tanto ao paciente quanto 
ao acompanhante.

A pandemia do coronavírus 
mostrou o quanto precisamos 

de um SUS mais forte e estruturado!
“ “



EDUCAÇÃO
PROPOSTAS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
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Educar nossas crianças 
deve ser prioridade não 
apenas de governos, mas da 
sociedade como um todo. 
Nosso projeto para a edu-
cação básica será focado 
em investimentos em infra-
estrutura e na capacitação 
permanente de nossos pro-
fessores.

• Ampliação das vagas 
de creche. Um local 
seguro para deixar o seu 
filho quando vai tra-
balhar é importante para 
a tranquilidade e o sus-
tento da família. Nosso 
projeto prevê diminuir o 
déficit de vagas em 
creche em Amparo;

• Escola aberta aos finais 
de semana, com ativi-
dades culturais e recrea-
tivas para os alunos e 
toda a população;

• Distribuição gratuita de 
uniforme e kits de mate-
rial escolar aos alunos da 
rede municipal de edu-
cação;

• Manter transporte es-
colar gratuito aos alunos 
de áreas rurais;

• Realizar parceria com 
produtores locais para 
compor a merenda esco-
lar aos alunos

• Atenção especial a alunos 
com deficiência ou mobili-
dade reduzida, adequando as 
escolas e instituições de 
ensino do município;

• Combate ao analfabetismo 
de jovens e adultos;

•• Proporcionar condições aos 
alunos de baixa renda a 
chegar a uma universidade, 
como Bolsa Faculdade e 
transporte universitário gra-
tuito;

• Incorporar ferramentas tec-
nológicas no ensino do aluno, 
fornecendo ao professor trei-
namentos e capacitações 
para utilizá-las da melhor 
forma;

• Valorizar os professores 
revendo o plano de carreira e 
vencimento. Mantendo o 
bônus de assiduidade e pro-
gressão acadêmica na base 
de 5%, garantindo o piso na-
cional para todos os níveis;

• Flexibilizar a formação e ca-
pacitação à distância;

As crianças são o amanhã. 
Investir em uma educação 
pública de qualidade é a 

certeza de um futuro melhor

“ “



segurança
amparo mais segura
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Sentir-se seguro ao 
andar na rua ou 
mesmo estando em 
casa não deveria ser 
um privilégio, mas 
sim uma regra. Temos 
um projeto para de-
vvolver a tranquilidade 
ao povo de Amparo, 
que passa por investi-
mentos e qualificação 
e valorização de 
nossos profissionais.

• Investimento em 
câmeras e tecnologia: 
serão instaladas câmeras 
com reconhecimento 
facial e com reconheci-
mento de carros rouba-
dos ou furtados.

• Valorizar o guarda mu-
nicipal, investindo em ca-
pacitação e treinamentos 
periódicos e exames 
médicos e psicológicos 
semestrais.

• Melhoria de frotas e 
readequação de equipa-
mentos da Guarda Mu-
nicipal.

• Intensificação de 
rondas escolares e rurais 
para garantir a segurança 
de nossos estudantes e 
população rural.

•• Integração de todas as 
forças policiais do mu-
nicípio;

• Implantar a “Operação De-
legada”, aumentando o efe-
tivo de polícia em Amparo.

O fortalecimento  de nossa 
segurança é a garantia 
de um amanhã melhor.

“ “



TRANSPORTE
renovação no transporte público
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Longa espera por um ônibus, 
num sistema público de 
transporte reconhecida-
mente de baixa qualidade. 
Nosso projeto de mobilidade 
urbana terá como foco princi-
pal investimentos no sistema 
de transporte coletivo.

• Tarifas baixas: nosso 
governo irá se comprome-
ter a manter as tarifas das 
linhas municipais num 
preço acessível para a 
população e melhorar os 
pontos de ônibus;

• Melhorar o aproveita-
mento do Terminal da Ro-
doviária do São Dimas, 
para atender de forma 
mais completa a popu-
lação dessa região;

• Implantar uma base per-
manente da Guarda Mu-
nicipal no Terminal Ro-
doviário Central, para pro-
porcionar mais segurança 
aos usuários;

• Melhorias no transporte 
público de Amparo, com 
veículos mais novos e vias 
bem cuidadas;

• Aumentar o número de 
linhas e ampliar o horário 
das já existentes. • Instalar câmeras nos ônibus para dar mais segu-

rança à população.

Um transporte público de qualidade tem a força para ajudar 
a integrar e a desenvolver economicamente uma cidade“

“



cidadania
ATENÇÃO AOS QUE MAIS PRECISAM

06

Valorizar e defender 
quem mais precisa. 
Temos projetos para 
que nosso governo 
seja, verdadeira-
mente, para todos.

• Capacitação para pes-
soas em vulnerabilidade 
social: oferecer cursos 
para ampliar as chances 
de pessoas em vulnerabi-
lidade social ingressarem 
no mercado de trabalho.

• Incentivo a programas 
e campanhas de assistên-
cia social, como cam-
panhas de agasalho e ar-
recadação de alimentos.

• Fortalecimento do Con-
selho Municipal do Idoso, 
para que a terceira idade 
tenha voz em Amparo.

• Melhorar a distribuição 
e entrega de leite para 
crianças de 6 meses a 2 
anos pelo programa “Viva 
Leitee.

• Ampliar o acesso à edu-
cação inclusiva de alunos 
com deficiência física ou 
mental.

A participação de 
todos os grupos e 
a ampliação dos 

direitos da população 
mais vulnerável 

é fundamental para 
o po progresso social.

“

“



FUNCIONALISMO PÚBLICO
Valorização do Funcionário Público e mais transparência

07
O funcionalismo público é o 
coração de uma cidade. São eles 
os que verdadeiramente aten-
dem, cuidam e zelam pela popu-
lação. Valorizar o funcionário pú-
blico se reflete no bom atendi-
mento da populaçã

• Valorização dos profis-
sionais de todas as cate-
gorias, revendo planos de 
carreira

• Qualificação perma-
nente do funcionário pú-
blico, refletindo no atendi-
mento da população em 
todos os serviços presta-
dos pela prefeitura.

• Melhorar o sistema de 
ouvidoria, para otimizar o 
canal de comunicação 
com a população, ouvindo 
reclamações e propostas 
de melhorias nos serviços 
municipais.

•• Remuneração com-
patível em todas as áreas 
do funcionalismo público, 
e com um aumento anual 
igualitário para todas as 
categorias;

• Facilitar as informações 
prestadas à população 
sobre contratos e serviços, 
para que a população 
possa ela mesma fis-
calizar o governo, em uma 
cidade cada vez mais 
trtransparente.

• Flexibilizar capacitações 
do funcionalismo público 
por meio do modo EAD 
(Ensino a Distância);

Valorizar o 
funcionário público 
é valorizar o 
desenvolvimento 
de nossa cidade

“ “



MEIO AMBIENTE
luta pela preservação do meio ambiente
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Nunca se falou tanto 
na preservação do 
meio ambiente como 
nos dias de hoje. A 
preservação de nossos 
bens naturais são o 
foco de nosso governo 
papara esta área.

• Projeto Produtor de 
Água: revolucionário, 
esse projeto fará com 
que, através de incen-
tivos fiscais, os produ-
tores rurais sejam en-
corajados a conservar e 
reflorestar áreas de nas-
centes pertencentes à 
sua propriedade. O obje-
tivo é preservar a riqueza 
hídrica de Amparo. 

• Cada brasileiro produz, 
em média, 1kg de lixo por 
dia. Em uma cidade como 
Amparo, isso significa 
mais de 70 toneladas de 
lixo produzidas diaria-
mente. Por isso, iniciati-
vas de controle e cam-
panhas de conscien-
tização ambiental serão 
promovidas pelo nosso 
governo;

• Tornar a cidade de 
Amparo referência em 
relação a recursos hídri-
cos e abastecimento de 
água;

• Diminuir o desperdício no 
tratamento de água realizado 
em Amparo, por meio investi-
mentos na modernização do 
SAAE

• Incentivo à criação de coope-
rativas para a geração de renda 
em comunidades locais,  di-
minuição da desigualdade 
social e reciclagem de materi-
ais.

• Recuperação de áreas 
degradadas e incentivos ao 
reflorestamento.

• Campanhas de doação de 
animais domésticos em situ-
ação de abandono;

• Extensão do Parque Linear 
ao longo do Rio Camandu-
caia, para ajudar na preser-
vação do principal rio da 
cidade.

Devemos lutar pela preservação do meio ambiente. Nossa geração 
tem a responsabilidade de, talvez, ser a última capaz de reverter 

a degradação ambiental
“ “



SUSTENTABILIDADE
Amparo mais inteligente e sustentável
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A harmonia entre o meio ambi-
ente e os centros urbanos é fun-
damental para uma cidade mais 
saudável, feliz e valorizada. 
Tornar os bairros de Amparo 
mais verdes e funcionais trará à 
população mais qualidade de 
vida.

• Uma cidade mais arbo-
rizada: Imagine um equipa-
mento que vale por cinco 
aparelhos de ar-condiciona-
do. Possui baixos custos de 
aquisição e de manu-
tenção. Seu design é 
bonito, além de ser feito de 
material biodegradável. 
Ficou interessado? Pois é. 
Se uma única árvore possui 
tantas qualidades, imagine 
os benefícios que um plano 
dede arborização urbana não 
pode trazer para a cidade 
inteira.

•• Uma cidade mais bonita: 
Cuidar de praças e jardins, re-
vitalização de espaços públi-
cos. Tornar a cidade mais 
bonita não faz bem apenas 
para os olhos, mas também 
valoriza a cidade, atrai mais 
turismo e ajuda no desen-
volvimento econômico.
• Uma cidade mais integrada: 
a população integrada com a 
natureza. O meio ambiente in-
tegrado ao espaço urbano. 
Regiões e bairros interligados 
e com mobilidade facilitada. 
Investiremos para tornar a 
nnossa cidade cada vez mais 
inteligente.
• Colocar Amparo em desta-
que dentro do Programa Mu-
nicípio Verde Azul, captando 
recursos do governo estadual 
para mais projetos de infra-
estrutura que desenvolvam a 
cidade de forma sustentável

As chamadas ‘cidades inteligentes’, com 
preservação ambiental e desenvolvimento 

econômico trabalhando juntos, são o 
futuro da urbanização

“ “

FOMENTO AO 
TURISMO

10
O grande potencial turístico 
de Amparo deve ser explora-
do. O turismo consegue gerar 
trazer riquezas, investimentos 

e desenvolvimento para a 
cidade, além de vagas de em-
prego para a população.

• Posicionar Amparo como 
roteiro turístico estadual e 
nacional: por meio de inves-
timentos e participação em 
eventos e feiras turísticas, 
pretendemos atrair mais tu-
ristas para a nossa cidade;

• Investimento em tecnolo-
gia e em informativos para 
facilitar o acesso do turistas 
aos principais pontos de in-
teresse;

• Capacitação de mão de 
obra para o trabalho na área 
do turismo, oferecendo 
profissionais cada vez mais 
capacitados para o setor;

• Fomentar o turismo gas-
tronômico por meio da reali-
zação de festivais gastronô-
micos;

• Melhoria da sinalização 
turística tanto na área 
urbana quanto na rural;

• Criação de leis de incentivo para a atração de empreendi-
mentos do ramo hoteleiro;

O turismo transforma economias e sociedades, promove inclusão  
social e gera oportunidades  de emprego e renda

“

“



valorização da cultura local
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Teatro, cinema, dança, lite-
ratura, pintura, escultura, 
música... são inúmeras as 
formas de expressão artísti-
cas. A arte e a cultura são fer-

ramentas importantes de
desenvolvimento social e 
crítico de um povo. Confira 
as nossas propostas para a 
área da cultura em Amparo.

• Amparo musical: 
criação da Escola Munici-
pal de Música, Orquestra, 
Banda e Coral Municipal;

• Amparo cheia de arte: 
pretendemos valorizar a 
arte por toda a cidade, 
com apoio a exposições 
de artistas plásticos e 
grupos folclóricos, criação 
de feiras de artesanato, 
feifeira permanente de arte 
e uma área apropriada 
para a realização de even-
tos culturais;

• Apoio a artistas: asses-
sorar os artistas da cidade 
sobre formas de captar 
verbas por meio de leis de 
incentivos fiscais estadu-
ais e federais;

• Fortalecer o projeto 
“Musicando” na região 
central e nos bairros;

• Difundir o projeto 
“Virada Cultural” em 
nossa cidade;

•• Elaborar um calendário 
cultural de Amparo, para 
atrair ainda mais turistas 
por meio da arte;

A arte e a cultura são 

um braço importante da 

educação. Não se constrói 

um povo sem investir 

em cultura.

“ “
esporte e 
lazer para 
todos
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Vidas podem ser transforma-
das através do esporte. E, desta 
maneira, queremos tornar 
cada vez mais acessível às 
práticas esportivas para nossa 
população. Nosso plano con-
siste em ampliação e desen
volvimento de espaços e even-
tos para a realização de ativi-
dades físicas.

• Construção de novos es-
paços de lazer, incluindo no 
bairro do São Dimas e nos dis-
tritos de Arcadas e Três 
Pontes;
• Incentivo ao esporte 
amador de Amparo, esco-
linhas e eventos esportivos;
• Tornar o esporte acessível 
para todos, priorizando o 
acesso da terceira idade e de 
crianças e jovens em situação 
de risco;
•• Elaborar um calendário es-
portivo, incluindo compe-
tições municipais e regionais;
• Apoio aos atletas: asses-
sorar os atletas da cidade 
sobre formas de captar verbas 
por meio de leis de incentivos 
fiscais estaduais e federais;

Esporte e lazer são fundamentais  para um povo mais feliz e saudável“

“



jovens com mais oportunidade

mais obras
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14
Infraestrutura, habitação, pontes, vi-
adutos e revitalização de prédios e 
áreas públicas. Uma cidade que se 
preocupa com o investimento de 

obras e modernização dos seus es-
paços facilita a vida da população, 
valoriza o município e traz investi-
mentos.

• Estágio aos universitários: im-
plantaremos o programa “Escola 
Aberta” que, além de proporcionar 
lazer e atividades culturais para a 
população, abrirá vagas de estágio 
para universitários de acordo com 
suas respectivas áreas de estudo;

• Ampliar as vagas para cursos téc-
nicos por meio de parcerias com 
escolas da cidade;

• Universidade para todos: Imple-
mentar o Programa Bolsa Facul-
dade, para que alunos de baixa 
renda e com um bom rendimento 
escolar tenham condições de estu-
dar em faculdades da região

• Transporte universitário gratuito: 
proporcionar transporte para 
alunos universitários de baixa 
renda que estudem fora da cidade 
de Amparo

• Diminuição do déficit habita-
cional:cional: o nosso governo irá ampli-
ar as parcerias por meio de pro-
gramas habitacionais estaduais e 
federais para que nossa popu-
lação realize o sonho da casa 
própria;

• Melhorar o sistema de ilumi-
nação pública com investimentos 
em tecnologias sustentáveis;

• Investimento na adequação e 
acessibilidade de espaços públi-
cos, para que todos e todas 
tenham acesso aos serviços e 
áreas de lazer;
• Obras para melhorar o fluxo no 
trânsito, como a extensão da 
avenida Francisco Prestes Maia e 
a duplicação da ponte Juscelino 
Kubitschek de Oliveira
• Recuperação e revitalização de 
calçadas, asfalto, praças e jardins;

Tornar possível o sonho do  jovem é a nossa 

obrigação“

“

Mais do que tornar nossa cidade um canteiro de obras, 
precisamos investir em melhorias que tornem a vida 

de nossa população realmente 0 melhor
“

“


