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Conceitos básicos: Cuidar, Inovar e Avançar 

O programa de governo do candidato Paulo Alexandre Barbosa está baeado em três 
palavras-conceito: cuidar, inovar e avançar. Pensar na cidade é em primeiro lugar 
CUIDAR dela, cuidar da sua gente. Santos é uma cidade privilegiada. Possui uma gente 
alegre, trabalhadora. Possui uma história de causar inveja. Possui uma infraestrutura 
consolidada e um nível cultural elevado.  

O que a cidade precisa agora em primeiro lugar éque o novo prefeito cuide disso tudo. E 
que CUIDE nos detalhes. 

Mas não é só isso. O prefeito de Santos precisa INOVAR. E para INOVAR é preciso 
em primeiro lugar Educar.Se na cidade da gente há um compromisso de vida com todas 
as formas de Educar, nos tornamos cidadãos melhores, com um futuro mais promissor e 
uma vida mais feliz. Afinal, a Educação reflete na Saúde e na Economia de cada um de 
nós. A Educação é o principal caminho para a felicidade.  

Temos que ser estimulados a sonhar, a imaginar o futuro e a agir sobre ele. Temos que 
pensar se isso tudo que está acontecendo (petróleo e gás, expansão do porto, boom 
imobiliário) vai nos beneficiar. Temos que pensar como podemos aproveitar esse 
momento. Mais ainda. Como impedir que Santos perca qualidade de vida. Como 
impedir que sejamos expulsos da nossa própria cidade, por causa do alto custo de vida e 
da moradia. 

Criar é INOVAR. E inovar depende da disposição de mudarmos e, portanto, de 
criarmos alternativas novas. De trabalho, de negócios, de estudo. Depende de 
despertarmos e estimularmos nossa criatividade. E para isso temos que possuir a 
ferramenta chamada Educação, Capacitação, Qualificação. 

Hoje, as cidades mais bem sucedidas no mundo são as cidades criativas, um processo 
que deve ser liderado pelos governantes mas realizado por todos. As ideias têm que ser 
partilhadas por todos, na criação e na decisão.  

É um processo de despertar a criatividade em todas as pessoas, em todas as instituições, 
em todos os grupos profissionais, em todas as instâncias. 

INOVAR nas atividades econômicas é um dos objetivos da Cidade Criativa para atrair 
novas empresas de novos segmentos como também estimular a formação de 
cooperativas de trabalho e de microempresas. 

Quando um prefeito pensa como cidadão exemplar, CUIDA da sua cidade e INOVA 
sempre. Com isso a cidade AVANÇA pra valer. Gera mais que crescimento. Gera 
desenvolvimento, que traz trabalho, renda e qualidade de vida. AVANÇAR, nosso 
terceiro conceito-compromisso, é portanto CUIDAR mantendo e conservando tudo que 
já temos de bom e INOVAR nas soluções e na criação de novas alternativas. 



CINCO EIXOS PARA AÇÃO DE GOVERNO 

Nosso programa de governo para Santos parte desses conceitos para todas as propostas 
de Paulo Alexandre Barbosa, que visam: 

SANTOS EFICIENTE 

A cidade deve ter sua suficiência na gestão pública, com funcionalismo bem 
remunerado, motivado e capacitado. Afinal o funcionalismo é fundamental para 
realização de nossa proposta. 

Suficiência também financeira, e isso depende de uma perfeita gestão, uma política de 
captação de recursos, de controle fiscal, sistemas modernos para administrar esses 
recursos e, acima de tudo, uma ação inovadora de atração de novos negócios, gerando 
empregos e renda para todos.  

SANTOS INOVADORA  

Para atingir essa suficiência, a cidade precisa avançar, seja nas áreas de Ciência e 
Tecnologia, seja na criação de novos polos econômicos (moda, tecnologia...), seja no 
estímulo e fomento ao empreendedorismo, ao trabalho qualificado e às atividades de 
turismo, porto, petróleo e gás, pesca e aquicultura. Isso requer muito planejamento e 
muita ação, buscando contatos e exemplos mundo afora e estabelecendo parcerias com 
os governos Federal e Estadual. 

SANTOS SAUDÁVEL 

Cuidar é garantir qualidade de vida – presente e futura. Para isso vamos assegurar 
qualidade nos serviços de saúde, buscando eficiência compatível com os recursos 
aplicados. Vamos lutar pela segurança em parceria com o Governo do Estado, vamos 
desenvolver políticas modernas para a questão das drogas, vamos assegurar educação de 
alto padrão e vamos privilegiar os setores de Cultura e Esportes. Cultura é fundamental 
numa Cidade Criativa e Esporte essencial para preservação da saúde física e mental. 
Não bastasse isso tudo, Cultura e Esporte são importantes segmentos para 
desenvolvimento do turismo. 

SANTOS SOLIDÁRIA 

A cidade é de todos. Cidade moderna, criativa, é a cidade que não exclui. Ao contrário, 
é a cidade que dá oportunidade para todos. Oportunidade de acesso ao mercado de 
trabalho, à educação, aos serviços básicos. E mais que isso: oportunidade de acesso ao 
sonho! Vamos olhar com carinho, apoiar e incentivar os esforços do terceiro setor, dos 
grupos de pessoas que pensam como a gente. Vamos dar espaço à juventude, a 
renovação para um futuro melhor. Vamos valorizar e cuidar da terceira idade. O homem 
e a mulher mais velhos têm que estar integrados ao processo de construção do futuro. 
Vamos da mesma forma garantir a participação no mercado de trabalho e na rotina da 
cidade às pessoas com deficiência. Vamos garantir e valorizar a igualdade racial e 
respeitar todas as etnias. 

SANTOS SUSTENTÁVEL 



Cidade moderna é a cidade que planeja e aplica as melhores soluções. O planejamento 
urbano tem que ser permanente, fortaleceremos a estrutura técnica da Prefeitura e, mais 
que isso, manteremos um permanente diálogo em busca das melhores soluções. Os 
arquitetos e urbanistas, os especialistas em mobilidade urbana, os ambientalistas, a 
todos será dada oportunidade de formularem propostas e projetos. Cidade de sucesso é a 
cidade em que todos pensam e decidem juntos! Vamos melhorar ainda mais a 
mobilidade urbana apostando no uso da bicicleta, do VLT, do transporte público e do 
uso das ruas e avenidas.  

E tão ou mais importante que isso tudo: vamos acelerar os projetos de macrodrenagem, 
e desenvolver projetos habitacionais que não se limitem à construção de pequenos 
prédios de baixa renda, mas à implantação de verdadeiras polos de convivência, em que 
as pessoas sintam bem estar e conforto no próprio bairro onde vivem.  

PRINCIPAIS PROPOSTAS PRÁTICAS: 

� Túnel interligando as Zonas Leste e Noroeste; 

� Eliminação do gargalo do trânsito na entrada de Santos; 

� Remodelação e modernização da Rodoviária de Santos;  

� Aceleração dos projetos de macrodrenagem na Zona Noroeste; 

� Programa habitacional nas áreas recuperadas da Zona Noroeste, na Vila Nova e 
Paquetá; 

� Efetivo programa de reinserção na sociedade dos moradores de rua; 

� Concretização da revitalização do porto histórico; 

� Reativação da Incubadora de Empresas, dentro do conceito de Economia Criativa; 

� Criação da Universidade Livre de Cultura de Santos; 

� Alvará Instantâneo para agilizar e facilitar a abertura de novas empresas; 

� Atividades esportivas, culturais e de lazer em praças e demais espaços públicos; 

� Abertura de novos cursos do Via Rápida Emprego para capacitação profissional; 

� Valorização dos educadores e melhoria da infraestrutura das escolas;  

� Criação da Agência de Desenvolvimento de Santos englobando o Invest Santos; 

� Instalação de escolas técnicas nos Morros e na Zona Noroeste; 

� Desenvolvimento de programas de esportes olímpicos nas escolas; 



� Jovens Acolhedores para orientação e humanização do atendimento em unidades de 
saúde; 

� Fábrica Verde de Santos para confecção de produtos com resíduos para geração de 
renda; 

� Centro de Ensino Profissionalizante Sustentável; 

� Faixas de segurança para motociclistas; 

� Implantação de novas ciclovias e de bicicletários, bem como oferta de bicicletas de 
aluguel; 

� Semáforos inteligentes nos principais corredores de tráfego; 

� Acessibilidade nas ruas e praças para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida; 

� Centro-Dia – espaço para atividades esportivas, culturais e de lazer à pessoa idosa; 

� Centro de Atendimento ao Dependente Químico Morador de Rua; 

� Código Municipal de Defesa do Contribuinte; 

� Incentivos fiscais para a abertura de novos negócios na Zona Noroeste; 

� Centro de Referência da Mulher; 

� Delegacia de Defesa da Mulher; 

� Aumento do número de médicos na rede municipal de saúde; 

� Ficha médica eletrônica; 

� Câmeras de monitoramento no entorno das escolas e em todas as regiões da cidade;  

� Sistema eletrônico de venda de cartão de estacionamento; 

� Mais policiais militares para segurança, fiscalização e ações comunitárias, mediante 
convênio; 

� Centro de Desenvolvimento do Terceiro Setor; 

� Plano de Marketing para o Turismo e desenvolvimento de amplo calendário cultural e 
esportivo para incrementar o turismo; 

� Projeto de ecoturismo, turismo de aventura e de parque turístico na área continental 
de Santos; 



� Implantação pra valer do RG Animal com adoção de chip, e do programa de 
castração na Sevicoz e mediante convênios, bem como severo controle de zoonoses; 

� Programa de padronização de calçadas; 

� Consolidação do parque tecnológico. 

 


