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APRESENTAÇÃO 

 

Jardim Alegre em Boas Mãos 

 

 O Partido dos Trabalhadores de Jardim Alegre, com a premissa de ouvir 

as pessoas, iniciou no ano de 2019 reuniões para uma construção coletiva que 

inicialmente foi colhendo sugestões e propostas para a elaboração do Plano de 

Governo de 2021 a 2024, que desde o início almejando aproximação de outras 

agremiações a partir do campo das ideias para a superação das deficiências 

das políticas públicas. Uma ação proativa neste ano de 2020, em especial 

desde o início do período da pandemia da covid-19, apresentamos uma nova 

ferramenta intitulada de Governo Participativo e disponibilizamos um acesso 

pelo site www.programadegovernopt.com.br/jardim-alegre. Mesmo distantes, 

neste momento, os cidadãos e cidadãs de Jardim Alegre, seja do campo ou da 

cidade, continuaram contribuindo e sugerindo ações para uma política pública 

que contemplam a vida e o dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, em 

especial pelas nossas crianças, jovens e idosos. 

 À frente desta grande coleta pretendemos para o Governo de Jardim 

Alegre, sob o slogan JARDIM ALEGRE DE TODOS, que este é um primeiro 

passo para honrar o seu voto de confiança. E para isso será necessário 

continuar reunindo as comunidades, em especial às urbanas da periferia, as 

comunidades rurais e os segmentos organizados e assim definir as prioridades. 

Conforme os recursos e Programas Estaduais e Federais disponíveis, 

caminharemos para um futuro promissor onde as pessoas sejam vistas acima 

de contribuintes de tributos e atendidas a altura das necessidades que 

precisam ser melhoradas e às que, com certeza, vão surgir. Certamente, é 

preciso diante de um bom Planejamento e da Administração dos recursos, que 

não são muitos, priorizar coletivamente o atendimento à Saúde, Educação, 

Agricultura, Funcionalismo Público, Indústria-Comércio e Serviços, Serviços 

Públicos Urbanos e Rurais, Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Lazer, Políticas 

de Desenvolvimento Social, Redes Digitais e Sociais, Segurança, Habitação e 

Juventude. No entanto a decisão dos eleitores de Jardim Alegre, no dia 15 de 

novembro dará um norte favorável para o que esperançamos coletivamente.  

   

 

PLANEJAMENTO: 

A gestão de um município é muito semelhante com uma associação, pagamos 

por todo o serviço ofertado. No entanto, vamos à busca de recursos externos a 

fim de ofertar o melhor serviço possível com baixo custo a quem precisar. 



Trabalhar uma politica de arrecadação que não seja onerosa às pessoas em 

situação de vulnerabilidade, ou seja, aquelas políticas de responsabilidade 

exercida pelo Estado público. 

Pretendemos implantar o IPTU Inteligente e justo, ou seja, nos bairros e 

lugares que tem menos serviço público, implantar tarifas e impostos 

subsidiados. 

Viabilizar as parcerias com os programas Estaduais e Federais para programar 

as diversas políticas públicas municipais, em todas as áreas, não apenas em 

programas de asfalto, cessão de veículos, mas sim, com todas as políticas que 

visem a melhor qualidade de vida da população.  

Empenhar esforços no sentido de adequar a Capela Mortuária com maior 

espaço para que as famílias possam realizar o ato de despedida no mesmo 

local e, ampliar os espaços para estacionamento, bem como viabilizar a 

construção de outras nos bairros mais distantes da sede. 

 

ADMINISTRAÇÃO: 

Vamos primar para que não haja corrupção em nossa gestão, para que 

este desejo se torne realidade à população que será convidada e deve 

participar de ações de gestão através dos conselhos municipais, e da 

comunidade civil organizada, estando presente nas licitações públicas de 

compra de produtos e serviços públicos, visando sempre adquirir o melhor 

produto ou serviço, isto é vamos comprar o produto ideal pelo melhor e 

vantajoso preço, desprezando o antigo costume, velha máxima do produto 

mais barato.  

Criar mecanismos que apoie e contribua com o bom funcionamento das 

entidades organizadas, tais como: Associações, ONGs, Cooperativas e 

similares. 

Honrar os pagamentos com nossos fornecedores, visto que o Poder público 

não pode gerar prejuízo ao ente privado.   

 

SAÚDE: 

Esta pandemia é com certeza a maior crise sanitária vivida pela humanidade 

nos últimos séculos, portanto políticas que estejam de acordo com os preceitos 

da Organização Mundial de Saúde – OMS, tais como a higiene e o 

distanciamento social, é um de nossos compromissos em defesa da vida. 

Atenção Primária em Saúde Preventiva, a fim de evitar que as doenças surjam 



ou se agravem, bem como atingir as metas de vacinação, é um dos exemplos 

do que será proposto como eixo fundamental de nossa gestão. 

Incrementar e Reestruturar o Programa Médico da Família, tornando ele o eixo 

estruturante da politica pública de saúde do município. 

Incrementar e reestruturar a Vigilância em Saúde, visando buscar as causas 

das doenças e proporcionar ações de saúde que se pautem por uma ação 

preventiva ocupando cada vez mais o espaço da saúde curativa, que age na 

consequência.   

Incrementar e reestruturar o Programa Saúde Bucal, ofertando um programa 

preventivo, conscientes de que diversas doenças começam pela via oral 

(boca). 

Incrementar e reestruturar o Programa da Saúde da Terceira Idade, pois 

sabemos que nossa população está vivendo cada vez mais, e precisa de uma 

atenção especial. 

Saúde em nosso país, como em tantos outros, é um negócio, portanto temos 

que prover saúde com menos custos, ou seja, vamos trabalhar sempre em 

colegiados ou consorciados com outros municípios, visando ofertar maior 

número de serviço pelo menor preço, algo que só consórcios e boa gestão 

podem proporcionar. 

Valorizar e incentivar o efetivo funcionamento do Conselho Municipal de 

Saúde, participando e respeitando as deliberações do CMS. 

Garantir uma frota de veículos seguro para o transporte sanitário. 

Verificar a possibilidade de manter um radiologista de plantão em nosso 

hospital municipal, principalmente em finais de semana e feriados. 

Procurar viabilizar médico anestesista para cirurgias no hospital municipal, 

ampliar centro cirúrgico para cirurgias de baixa e média complexidade 

(atualmente nosso hospital municipal só realiza cirurgia de cesariana). 

Verificar a possibilidade de contratar médico pediatra para atender as crianças 

do nosso município e também para receber os recém-nascidos. 

Agilizar e modernizar o modelo de encaminhamentos e atendimentos para 

reduzir as filas no posto de saúde e do setor de encaminhamento de exames 

de média e alta complexidade. 

Capacitar e Estruturar equipe que atende as comunidades rurais (ESF), 

inclusive fazer o transporte de qualidade dos mesmos. 

Implantar academias nas pracinhas e ao ar livre também nas comunidades 

rurais. 



EDUCAÇÃO: 

Implementar uma política de educação inclusiva, verificando a possibilidade de 

implantar a educação em tempo integral e com participação social, buscando 

investir na pré escola, metodologias tecnológicas e de línguas, pois sabemos 

que é nos anos iniciais que os alunos desenvolvem melhor o processo de 

aprendizagem.  

Valorizar os servidores efetivos municipais, aproveitando o conhecimento e a 

experiência de anos de trabalho. 

Uma gestão escolar coletiva e democrática, garantindo a participação da 

comunidade em que a escola está inserida.  

Respeitar e valorizar os Conselhos Municipais ligados a Educação, tornando 

estes pilares das tomadas de decisões da politica municipal de Educação. 

Garantir Merenda com produtos preferencialmente orgânicos e adquiridos da 

agricultura familiar preferencialmente local e regional. 

Para as escolas do campo é fundamental que a Educação do Campo seja 

garantida como política pública, como direito. Conforme estabelece a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 9394/96, as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução 

CNE/CEB n.1, de 3 de abril de 2002) e as Diretrizes Curriculares da Educação 

do Campo. Que respeite e valorize os sujeitos do campo, os quais têm direito a 

uma educação pensada, desde o lugar onde vivem e com a sua participação, 

uma educação que seja vinculada a sua cultura, as suas necessidades sociais 

e humanas.  

Que seu currículo esteja vinculado com a vida dos sujeitos no campo, a fim de 

que os/as estudantes consigam aprender através da sua realidade, aspectos 

articulados com a apropriação de conhecimentos científicos construídos 

historicamente pela humanidade, a produção dos conhecimentos em relações 

que se dão entre a ciência e a vida cotidiana. 

Construiremos um projeto em parceria com universidades e outras instituições 

para um plano de formação continuada, que atenda a educação do campo, 

bem como, poderá contemplar o ensino regular. 

Garantir uma frota de veículos seguros para o transporte Escolar. 

AGRICULTURA: 

Incentivar a Agricultura com ênfase nas famílias que produzem e vivem no 

campo, pois é sabido que é a agricultura familiar que produz o alimento básico 

para o povo, tais como arroz, feijão, frango, verdura e cereais. Neste sentido 

vamos trabalhar para manter as estradas sempre em boas condições para o 



escoamento da produção e, também, buscar programas que proporcionem 

condições dignas de moradia a esses trabalhadores. 

Estimular a organização dos produtores rurais em associações e cooperativas 

em sintonia com o Conselho de Desenvolvimento Rural. Proporcionar 

assistência técnica para melhorar a produção. Porém, temos a ciência de que 

hoje não basta o plantio, é preciso buscar meios que possibilitem a 

transformação e comercialização dos produtos, desta forma agregando valor à 

produção primária. 

Garantir que as compras públicas sejam preferencialmente dos produtores 

locais, notadamente das aquisições para os programas de merenda escolar, 

saúde e das politicas sociais. 

Implementar programas que incentivem a manutenção das famílias no campo, 

levando tecnologia ao meio rural, como internet rural subsidiada e de 

qualidade. Estas ações devem ter em conta a participação, inclusão e 

manutenção dos jovens no campo.  

Dialogar com os agricultores e recolher as demandas para fazer um programa 

de desenvolvimento para a agricultura familiar, promovendo desenvolvimento e 

a ampliação da produção (de hortifrutigranjeiros, a sericultura, produção de 

mel, dentre outras) por meio da agroindústria de processamento e a 

comercialização de alimentos. 

Estimular desenvolvimento de programa que estimule as inovações na 

agricultura desde que leve em conta a preservação do meio ambiente e o 

estimulo ao processo de transição agroecológica, ao associativismo e ao 

cooperativismo.  

Fortalecer a secretaria de agricultura no sentido de poder disponibilizar 

assistência técnica, apoio no desenvolvimento de projetos para produção, 

incentivo na comercialização e apoio agro industrialização. 

Priorizar os pequenos e médios agricultores fazendo as melhorias necessárias 

nas estradas rurais para que eles consigam transportar seus produtos até a 

cidade e facilitar o acesso às estufas de tomates, aos resfriadores de leite, 

granja de frangos e suínos, bicho da seda e outros.  

Contratar equipe de Assistência Técnica e capacitada para contribuir no 

desenvolvimento e ao atendimento ao cultivo dos hortifrutigranjeiros orgânicos. 

Incentivar o funcionamento de um fundo municipal de agricultura, com 

orçamentos pré-fixado e obrigatório, onde tenha um conselho municipal com 

poder deliberativo. 

Incentivar a produção e garantir aquisição para a merenda escolar. 



FUNCIONALISMO PÚBLICO: 

Primar pelo estatuto dos servidores e priorizar para que novas contratações de 

servidores sempre sejam por meio de contratação de fundações universitárias 

que garantem a transparência em todo o processo desde o concurso até a 

seleção final dos aprovados. 

Valorizar o funcionário público, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

no que tange ao índice de pessoal, proporcionando sempre um salário digno, 

inclusive garantindo que preferencialmente os cargos de chefia sejam 

ocupados por funcionários de carreira. 

Oferecer capacitação e auxílios estruturais para que todos os funcionários 

possam fazer curso de especialização em sua área, assim melhorar os 

currículos e contribuir para fazer uma ótima administração municipal.  

Valorizar os funcionários públicos por meio da implantação um plano atualizado 

de cargo e salários com valores compatíveis com os demais municípios 

circunvizinhos. Funcionários valorizados é funcionário motivado, o município só 

tem a ganhar quando os funcionários têm o seu valor reconhecido pela gestão 

municipal. 

Viabilizar a criação de um auxílio alimentação, implantado por meio de cessão 

de um cartão de credito, o qual poderá ser utilizado em todo o comercio local. 

 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS: 

Realizar diagnóstico sobre a necessidade de ampliar ou adquirir áreas a serem 

destinada para parque industrial, agroindustrial e de serviços. 

Diante das dificuldades que os micros e pequenos empresários estão 

passando para tentar acessar financiamento neste momento de pandemia, e 

considerando o número de empregos que geram às micro e pequenas 

empresas, propor um programa de apoio a estas empresas, no sentido de que 

possam garantir manutenção de emprego e a sobrevivência destes que são o 

maior gerador de emprego e garantem a arrecadação nas pequenas cidades.  

Dar apoio aos nossos comerciantes e microempreendedores individuais para 

que haja incentivo ao desenvolvimento de novos empregos, principalmente 

capacitando e incentivando a participar das licitações, a qual seguirá todos os 

trâmites que favoreça o comércio local.  

Buscar parcerias com instituições públicas e privadas, de nível estadual e 

federal, para a oferta de cursos técnicos profissionalizantes nas escolas, tanto 

na zona urbana, quanto na zona rural, voltadas para a necessidade de cada 

comunidade, assim manter os jovens no município e dar condições para 



buscarem uma vaga no mercado de trabalho, e no caso da zona rural, manter 

esses jovens no campo, com capacitação e condições de produzir e agregar 

renda, e de permanecerem no campo. 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS: 

Pretendemos implementar um sistema de limpeza pública municipal, dentro 

dos ditames das Leis Ambientais, desta forma dando destino legal aos resíduos 

urbanos e rurais, através de uma coleta, transportes e destino final adequado. 

Manter um sistema de conservação de vias públicas, ou seja, as estradas, ruas 

e avenidas sempre conservadas. 

Prover a cidade de meios de acessibilidade adequado, no que diz respeito as 

rampas de acessibilidades e sinalização visual. 

Melhorar as condições de acesso intensificando o planejamento no sentido de 

manter as vias de acesso em boas condições (cascalhamento e projetos com 

calçamento com pedras irregulares). 

Melhorar a infraestrutura na sede das comunidades rurais, por meio de 

construção de meio fio, adequação das ruas e implantação de galerias de 

aguas pluviais. 

Inserir lombadas e sinalizações de trânsito nos novos bairros, a fim de que se 

possam evitar eventuais acidentes. 

Manter em perfeitas condições de trafegabilidade a estrada que possibilita a 

ligação entre Jardim Alegre e Grandes Rios, viabilizar a profissionalização da 

travessia na Balsa do Marolo, pois essa ação fará com que diminua a distância 

de acesso entre os municípios, facilitando assim que o cidadão de Grandes 

Rios, Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí possam conhecer melhor o comércio 

de Jardim Alegre, além de que passar por esta região é um verdadeiro turismo 

ambiental. 

Propor parcerias entre os municípios de Godoy Moreira, Arapuã e Ivaiporã para 

defender um projeto para um asfalto que saindo de Godoy Moreira, passe pelo 

Assentamento Oito de Abril com acesso em Arapuã. Isso ajudará a melhorar de 

forma significativa o transporte na região, melhorando o acesso para o 

transporte escolar e nos casos emergenciais da saúde, também do transporte 

de mercadorias, seja para transportadoras que trazem produtos, seja para 

escoamento da produção. 

 

 



MEIO AMBIENTE: 

Entendemos o Meio Ambiente, como o lugar onde vive as pessoas, e com elas 

inseridas, portanto o ser humano deve ser o eixo central, onde o homem e a 

mulher devem ter os benefícios da politica ambiental, portanto a ótica e garantir 

meios de vida saudável a toda população. 

Planejamento e acesso de água para todos. Contratar equipe especializada 

para fazer um diagnóstico e propor um programa para o acesso à água (Poços 

artesianos, proteção de fontes e distribuição de água), também verificar os 

principais locais que necessitam fazer o reflorestamento em matas ciliares, das 

áreas de APP e proteção ás nascentes de água. 

Estimular sistemas de produção que proporcionam a preservação do meio 

ambiente e os processos de transição das agroecológicas, estimulando a 

implantação de agroflorestais, produção de mel, bicho da seda, entre outros. 

Manter a cidade com visual bonito, planejando uma nova arborização e poda 

de árvores obedecendo às especificações técnicas.  

Incentivar implantação de indústria que possa processar e transformar vários 

tipos de plásticos recicláveis em novos produtos, que além de proporcionar 

novos empregos, e o aumento de receita com tributos, ainda se protege o meio 

ambiente. 

Buscar empresas para implantar e instalar uma planta de usina de reciclagem, 

a qual transforma os resíduos derivado do petróleo em petróleo novamente. 

Exemplo: plásticos, pneus, borracha, tecidos sintético são derivados que 

podem retornar a sua origem e, após usinados, poderão ser destinados e 

usados na frota da prefeitura, a baixo custo, na pavimentação de ruas e, ainda 

distribuir para usos em maquinas agrícolas. 

Implantar ponto de coleta de lixo doméstica nas ruas da área comercial, isso 

agilizará a coleta e evita dificultar o tráfego de veículos, também evita que as 

sacolas de lixo doméstico sejam destruídas pelos animais que estão ruas. 

 

 

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER: 

O povo merece esporte, cultura e lazer, sob este prisma vamos incentivar os 

artistas locais, com a implementação de uso da casa da cultura, de peças 

locais teatrais que versem sobre a política de combate a violência contra a 

mulher, a política saudável do idoso e da juventude. 



Criar politicas afirmativas e culturais para que a terceira idade e a juventude 

possam fazer uma troca de experiências. 

Prover o uso dos espaços esportivos, tais como ginásio de esportes e quadras 

esportivas municipais, sejam de uso comum de toda a população, com ênfase 

a ações que envolvam a juventude e a terceira idade. 

Organizar atividades esportivas com todos os setores da comunidade. 

Incentivar a prática de esportes na cidade, pois sabe-se que o sedentarismo 

provoca doenças.  

Oferecer novos projetos para que haja estímulo aos jovens a praticar esportes 

em várias categorias como futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete, atletismo, 

judô, karatê, capoeira, tênis de mesa e xadrez. 

Desenvolver e manter um calendário esportivo anual. 

Elaborar um diagnóstico de todas as atividades esportivas desenvolvidas no 

município e proporcionar criação de bolsa atleta a aqueles que se destacam 

em suas modalidades. 

Criar mecanismo que possa vincular recursos financeiros específicos à 

secretaria de esporte e, que estes recursos sejam destinados a áreas 

previamente aprovada em um conselho deliberativo do esporte e lazer. 

Incentivar a realização de eventos cívicos, comemorativos e festivos, os quais 

possam enaltecer a memória histórica dos nossos pioneiros e do município. 

 

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

Compreender o Estado como ente municipal, como estado máximo, aquele que 

deve prover o estado de bem estar social, garantindo educação pública de 

qualidade desde a pré-escola até o até o superior. 

Promover saúde preventiva e curativa. Garantir politicas públicas para a 

população em vulnerabilidade social, como o Idoso, a criança, o Jovem e a 

mulher. 

Prover cursos de qualificação profissional. Os cursos devem ser de acordo com 

as necessidades de nossa comunidade. 

Para as famílias com vulnerabilidade social que moram no campo e tem 

espaço para plantio, estimular a organização de hortas  para produção para o 

consumo e venda do excedente. 



Devemos incrementar e efetivar a Política do Centro de Referencia da 

Assistência Social – CRAS como uma politica pública voltada a atender as 

famílias de nossa comunidade. 

Devemos valorizar as políticas previstas no Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social – CREAS  

Valorização do Conselho Tutelar – CT, visando garantir uma política que 

garanta a criança e ao adolescente direito a estudar, e ser respeitado. Garantir 

que a gramática Conselho seja aquele que orienta as crianças e o adolescente 

a viver dentro dos ditames da Lei.  

Proporcionar assistência social com mais eficiência aos menos favorecidos, 

fazendo com que os programas que o governo oferece cheguem realmente a 

quem mais precisa e buscar complementar novos projetos que possa melhorar 

a qualidade de vida dessas famílias. 

Incentivar a participação da sociedade organizada nos conselhos municipais e, 

proporcionar que o povo tenha vez e voz na administração municipal. A 

participação popular em um governo com práticas participativas fortalece o 

vínculo com os munícipes e temos muita mais possibilidade de que a gestão 

acerte muito nas suas decisões. 

Pleitear recursos e prover auxílio funeral às famílias em situação vulnerável. 

 

REDES DIGITAIS E SOCIAIS: 

A nova sociedade é plugada nas redes digitais, é através da rede que boa 

parte das pessoas se informa e se formam profissionalmente através da 

educação a distância – EAD, portanto as redes é uma ferramenta poderosa 

que dever ser utilizada na construção de saberes. 

Precisamos fortalecer e incentivar ações que incentivem o uso da Internet, e 

das redes sociais, pois o custo é muito baixo e emancipa as pessoas, 

incentivando a pesquisa na rede mundial de computadores seja nas escolas, 

seja no serviço social. 

Também devemos estimular a utilização destas redes para a comercialização 

de produtos, seja na área rural, seja na área urbana. 

 

 

 

 



SEGURANÇA: 

Cobrar incansavelmente que o governo do estado acrescente mais policiais e 

mais viaturas para que haja maior patrulhamento e com isso diminuir os roubos 

e o tráfico de drogas. 

Proporcionar a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos, 

principalmente em frente às escolas. 

Parte dos problemas relacionados à questão da segurança está vinculado ao 

momento em que estamos vivendo nas relações humanas, neste momento da 

nossa sociedade, precisamos acreditar no ser humano, no futuro, na 

solidariedade e na convivência coletiva. Neste sentido promoveremos espaços 

de debate nas escolas sobre temas, como: as consequências do uso e tráfico 

de drogas e qual o mundo que queremos para o nosso futuro. Partindo destes 

debates nas escolas, promover debate em outros setores da sociedade 

(comunidades, igrejas, associações..) para discutir além da questão das 

drogas, questões relacionado a criminalidade, violência contra a mulher, dentre 

outros. Isso servirá para irmos elaborando um programa que integre o combate 

às violências, com educação, emprego, cultura, lazer, dentre outros aspectos 

da vida humana. 

Oferecer novos projetos para que haja estímulo aos jovens a praticar esportes 

em várias categorias como futebol, futsal, handebol, vôlei, basquete, atletismo, 

judô, karatê, capoeira, tênis de mesa e xadrez. 

Desenvolver e manter um calendário esportivo anual. 

Elaborar um diagnóstico de todas as atividades esportivas desenvolvidas no 

município e proporcionar criação de bolsa atleta a aqueles que se destacam 

em suas modalidades. 

Criar mecanismo que possa vincular recursos financeiros específicos a 

secretaria de esporte e, que estes recursos sejam destinados a áreas 

previamente aprovada num conselho deliberativo do esporte e lazer. 

 

HABITAÇÃO: 

Interceder junto aos governos estaduais e federais com novos projetos para 

conseguir mais moradias a baixo custo para os mais necessitados.  

 

 

 



JUVENTUDE: 

Viabilizar criação de uma Secretaria Municipal da Juventude. 

Pensamos que as políticas públicas relacionadas à juventude dialoguem com 

quase todos os setores anteriormente descrito no nosso plano de governo (na 

área do emprego, educação, saúde, cultura, lazer, esporte), porém vamos 

Viabilizar criação de uma Secretaria Municipal da Juventude, para que ajude a 

pautar esta questões junto as demais secretarias. 

Dar apoio aos estudantes que necessitam fazer curso superior fora do 

município, proporcionando transportes e demais auxílios. 

Dar vez e voz aos jovens jardim-alegrenses junto ao poder público. 

Desenvolver programas municipais voltados a incluir a juventude nas políticas 

públicas que venham tirar os jovens que esteja em situação de rua. 

Priorizar a construção de parques e espaços poliesportivos para crianças e 

jovens. 

Em conjunto com os empresários construir a criação de um programa de 

estímulo à criação de emprego para os jovens. 

No campo dar apoio para que o mesmo amplie a produção e melhore a sua 

renda. 

 

 


