
PLANO DE GOVERNO PARA LAGOA GRANDE 
2017/2020 

 

Coligação Partidária: “Construindo Um Novo Futuro” PV – PCdoB – PP – PSC.  
 
META: Geração de emprego e renda para toda população. 
 
Ênfase: Administração Participativa 
 
Eixos principais que servirão de norte para o desenvolvimento econômico, 
ambiental, político e social, a partir da reestruturação do Plano Diretor e projetando 
a cidade para as próximas quatro décadas: 
 

1. Centro de Logística do Nordeste 
2. Centro de Comercialização Regional de Hortifrutigranjeiros 
3. Polo de Ensino Tecnológico 
4. Polo Regional Agroindustrial 

 
CENTRO DE LOGÍSTICA DO NORDESTE 
 

1. Estruturar através de licitação pública, uma área na sede do município, para 
implantação de micros, pequenas, médias e grandes empresas, do segmento 
de transporte, indústria, montadora, centro de distribuição, broker logístico, 
comércio e serviços, que possam gerar emprego e renda para o município; 

2. Implantar empresa pública de controle dos transportes coletivos: taxi, 
mototaxi, vans, ônibus e demais elementos essenciais para proporcionar uma 
oferta de transporte coletivo adequado para atender as diversas 
comunidades do município. 

 
CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO REGIONAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
 

1. Construir na sede do município, um pátio de comercialização de frutas e 
hortaliças padrão CEASA, a ser ocupado através de licitação pública, na 
modalidade de concessão de uso, proporcionando oportunidades 
principalmente para a agricultura familiar, através das associações e 
cooperativas de produção e também para os empresários de todos os portes,  
tornando assim o município um forte entreposto comercial que receberá os 
produtos de interior do município e de várias cidades circunvizinhas, 
vendendo para todas as regiões do Brasil; 

2. Criar Programa de Agente de Desenvolvimento para atender a agricultura 
familiar da área ribeirinha e de sequeiro, na orientação específica da 
produção; 

3. Incentivar a implantação de áreas irrigadas de pequeno porte, 
principalmente nas áreas dos assentamentos; 

4. Trabalhar junto à CODEVASF no sentido de retomar a ideia de implantar o 
Projeto de Irrigação da Barra Bonita; 

5. Construir o açougue municipal e o novo pátio de feira livre; 
6. Instalar o matadouro público municipal; 



7. Fortalecer o comércio e empresas de serviços locais, através do foco na 
aquisição de produtos e serviços das empresas do lugar; 

8. Revitalizar a feira de animais em Jutaí; 
9. Fortalecimento da agricultura do tomate, na região de Açude Saco, através da 

melhoria dos barreiros e construção de novas barragens; 
10. Aquisição de caminhão com máquina perfuratriz para atender a todas as 

necessidades de poços artesianos no interior do município; 
11. Apoio a produção de peixes, principalmente no Açude Saco, através da 

Associação da Colônia de Pescadores; 
12. Reestruturação de toda malha de estradas do município, fazendo o 

patrolamento das vias e construção de benfeitorias nas passagens de águas 
como bueiros, dutos, mata-burros e passagens molhadas. 

 
POLO DE ENSINO TECNOLÓGICO 
 

1. Implantar Instituto Tecnológico de Ensino, voltado para área de logística e 
agroindústria; 

2. Implantar a faculdade de agronomia a funcionar no Assentamento Agroisa; 
3. Implantar de Escola Militar PM, em convênio com a Polícia Militar, na sede 

do município; 
4. Implantar Escola Militar em regime de internato, através de convênio com o 

Exército Brasileiro, na Fazenda Tanque de Ferro; 
5. Implantação do curso de graduação de gestão de lojas de varejo, em parceria 

com a Associação Nacional de Material para Construção – ANAMACO e a 
Universidade ANAMACO, com a chancela da Universidade Santana – 
UNISSANTANA/SP; 

6. Implantar Escola de Aplicação no Distrito de Vermelhos, em convênio com o 
Governo do Estado. 

 
POLO REGIONAL AGROINDUSTRIAL 
 

1. Recuperação do título de Capital da Uva e do Vinho do Nordeste, através de 
incentivos à produção de vinhos e da meta de implantar no mínimo uma nova 
vinícola durante os próximos quatro anos; 

2. Colocar em funcionamento a Viniteca; 
3. Implantar pequenas agroindústrias de doces, sucos e outros derivados das 

frutas locais, nos Assentamentos Catalunha, Jatobá, Ouro Verde, Madre 
Paulina e na comunidade de Malhada Real, construindo uma identidade única 
de produção, através do trabalho coletivo das associações, com apoio do 
SENAI-CERTA e SEBRAE; 

4. Desenvolver o turismo na região agroindustrial, assim como nas regiões de 
Riacho do Recreio, Açude Saco e Fazenda Tanque de Ferro. Esse último, em 
convênio a ser firmado com o Exército Brasileiro. 

 
 
 
 
 
 



GRADE DE SUSTENTANÇÃO 
(Educação – Saúde – Trabalho – Moradia – Alimentação) 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

1. Permanente preocupação com a inclusão social da população em situação de 
risco, vulnerabilidade e pobreza, objetivando erradicar a pobreza, através da 
conexão com as oportunidades oferecidas pelos eixos de desenvolvimento e 
pelas políticas sociais da saúde, educação, trabalho e segurança pública; 

2. Fortalecer os conselhos sociais e criar conselhos empresariais, a fim de criar 
uma nova modalidade local de gestão efetivamente participativa; 

3. Construção de um trabalho social forte, em parceria com todas as igrejas do 
município, visando fortalecer os seus projetos sociais voltados para 
erradicação das drogas, do alcoolismo e todos os males que assolam a 
sociedade;  

4. Ampliação do atendimento da Cozinha Industrial; 
5. Planejar as aço es de assiste ncia social, tendo como centro a famí lia e a 

comunidade; 
6. Atendimento priorita rio das aço es da Assiste ncia Social aos beneficia rios dos 

programas de transfere ncia de renda, visando a  emancipaça o das famí lias; 
7. Adequar a rede de Centros de Refere ncia da Assiste ncia Social (CRAS) para 

atender a demanda do municí pio nas regio es de maior vulnerabilidade; 
8. Efetivar os Centros de Refere ncia Especializados da Assiste ncia Social 

(CREAS); 
9. Criar o Centro de Refere ncia da Pessoa em Situaça o de Rua (CRPSR); 
10. Estabelecer polí tica social especial, em parceria com o Governo Federal, para 

a comunidade quilombolas; 
11. Estabelecer diretrizes para prestaça o de serviços so cio assistenciais, definir 

padro es de qualidade e implementar mecanismos de controle e avaliaça o dos 
serviços das entidades parceiras da Prefeitura; 

12. Aumentar a oferta de programas complementares, como microcre dito, 
capacitaça o profissional, alfabetizaça o de adultos, cooperativismo, 
associaço es e aço es de educaça o, cultura, esporte e lazer para famí lias em 
situaça o de vulnerabilidade social; 

 

Criança e Adolescente 

 

1. Promover aço es integradas nas a reas da Assiste ncia Social, Cultura, 
Educaça o, Esportes, Lazer e Sau de, enfocando prioritariamente a prevença o 
e a atença o a  famí lia; 

2. Promover articulaço es com o governo federal e o estadual para aplicaça o de 
recursos financeiros na cidade, ampliando a oferta de serviços a  criança, ao 
adolescente e a s suas famí lias; 

3. Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento dos programas contra 
todas as formas de viole ncia decorrentes de neglige ncia, abuso, maus-tratos, 
exploraça o sexual e crueldade em relaça o a  criança e ao adolescente; 

4. Privilegiar atividades socioeducativas em meio aberto para crianças e 
adolescentes em situaça o de vulnerabilidade, com destaque para as aço es 
voltadas a  permane ncia e ao sucesso na escola; 



5. Implantar no municí pio o Plano Nacional de Convive ncia Familiar e 
Comunita ria, com a participaça o de entidades que realizam o atendimento a s 
crianças e aos adolescentes em situaça o de abrigamento, Conselhos de 
Direitos e Tutelares e Assiste ncia Social; 

6. Aderir ao Programa de Promoça o e Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, para fomento e apoio a planos, programas e projetos 
municipais/regionais de atendimento protetor a  criança e ao adolescente 
ví tima de viole ncia e ao adolescente em conflito com a lei, em parceria com a 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

 
Terceira Idade 

1. Ampliar as condiço es de utilizaça o, pelos idosos, dos espaços existentes, com 
ofertas de serviços e atividades de convive ncia, incluindo o atendimento 
especí fico aos que esta o em situaça o de vulnerabilidade; 

2. Ampliar o programa Pontos de Encontro, sobretudo nos bairros com maior 
concentraça o de pessoas idosas; 

3. Incentivar o setor privado e as ONGs a gerarem alternativas de moradia para 
pessoas idosas sem proteça o familiar; 

4. Incentivar a produça o cultural e de lazer para as pessoas idosas; 
5. Estimular as atividades das Universidades Abertas da Terceira Idade; 
6. Promover a valorizaça o da pessoa idosa e a conscientizaça o familiar quanto 

a s suas necessidades e direitos; 
7. Ampliar, por meio de parcerias, o Programa de Cuidadores de Pessoas Idosas. 
8. Ampliar e readequar o Centro Dia da Pessoa Idosa. 

 

Pessoas com Deficiência 

1. Implantar polí ticas e programas desenvolvidos pelo Governo Federal de 
forma integrada a s polí ticas e programas locais para pessoas com deficie ncia, 
descentralizando a oferta dos serviços; 

2. Garantir o cumprimento da legislaça o voltada ao segmento das pessoas com 
deficie ncia, pelo pro prio poder pu blico e pela iniciativa privada; 

3. Reestruturar o Centro Recreativo Esportivo Especial Bairro Assunça o 
(CREEBA), ampliando suas atividades; 

4. Aprimorar as aço es da Escola de Educaça o para pessoa com deficie ncia; 
5. Estabelecer parcerias e conve nios com entidades que tenham trabalho com 

este segmento; 
6. Estimular o trabalho volunta rio de assiste ncia a s pessoas com deficie ncia; 
7. Assegurar o esporte para pessoas com deficie ncia nas diversas modalidades, 

como basquete, futebol de cinco e atletismo, entre outras; 
8. Desenvolver campanhas educativas sobre os direitos das pessoas com 

deficie ncia; 
9. Assegurar a acessibilidade das pessoas com deficie ncia promovendo a 

adaptaça o de calçadas e acessos a pre dios pu blicos, o transporte especial, o 
acesso a o rteses e pro teses e a capacitaça o de familiares para a reabilitaça o 
baseada na comunidade, de acordo com o Decreto Federal 5296/04. 
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COMUNIDADE E SEGURANÇA 
 

1. Implantação da Guarda Municipal para proteção da vida e do patrimônio 
público e comunicação permanente com a Polícia Militar e Polícia Rodoviária 
Federal, tendo em vista a cidade ser cortada por rodovia federal, para 
proporcionar maior segurança aos munícipes; 

2. Fortalecer o Conselho Tutelar, através de apoio logístico para melhor 
mobilidade; 

3. Construção em parceria com a iniciativa privada, de um terminal rodoviário 
de passageiros, consorciado com um centro de comercialização de artesanato 
e outros produtos da cidade; 

4. Reforma do cemitério e casa de velório. 
 
CULTURA E ESPORTE 
 

1. Promover o conceito de uma “Lagoa Grande Melhor Para Viver”, promovendo 
políticas públicas articuladas e transversais para aproveitamento de todas as 
potencialidade da cultura e do esporte, que venha envolver toda população e 
em particular as crianças, adolescentes e idosos; 

2. Criar projeto de lazer nos bairros, por meio de estrutura móvel (ônibus ou 
caminhão-baú), levando divertimento a todas as regiões da cidade, em especial as 
mais carentes e distantes; 

3. Instrumentalizar as escolas com laboratórios de informática e bandas 
marciais. 

 
EDUCAÇÃO 
 

1. Ampliar a qualificação dos cidadãos, através do alongamento do tempo de 
estudo médio e estímulo ao ingresso no ensino superior; 

2. Implantação de quadras de esportes, campos de futebol de areia e quadras 
de vôlei de areia, iluminados, nas áreas disponíveis da sede e do interior; 

3. Construção do estádio de futebol; 
4. Construir convênio com Governo do Estado que possibilite implantação de 

mais escolas de tempo integral; 
5. Forte incentivo ao aperfeiçoamento do quadro de professores; 
6. Criação de Creches na sede e nos principais distritos e comunidades. 

 
ESPORTE E LAZER 
 

1. Incentivar a participação de crianças e adolescentes na prática esportiva e 
possibilitando oportunidades exteriores para encaminhamentos dos que se 
destacam; 

2. Implantar o projeto em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das 
diferentes manifestaço es esportivas e construindo pistas para caminhada, 
playground, a reas para atividades corporais ao ar livre e formaça o da 
comunidade, ale m de quadras e campos esportivos; 

3. Fortalecer as pra ticas esportivas na rede de escolas municipais, começando 
pela iniciaça o esportiva, passando pela disseminaça o do esporte em larga 
escala e em diferentes modalidades, ate  a descoberta de talentos para o 
esporte competitivo; 



4. Assegurar o investimento no esporte de alto rendimento, potencializando 
parcerias com a iniciativa privada; 

5. Valorizar as demais dimensões do esporte: amador (por meio das 
respectivas ligas, clubes e demais organizaço es), recreativo, paraolí mpico e 
na o olí mpico. 

6. Valorizar o futebol de campo como espaço de convive ncia coletiva e 
democratizar o uso dos campos destinados a  sua pra tica. 

7. Resgatar o maior evento de futebol da cidade, a Copa Lagoa Grande, criada 
em 1989. 

8. Implantar um fo rum permanente entre a administraça o municipal, os clubes 
e a Liga de Futebol em parceria com a Liga Desportiva. 

9. Reestruturar e potencializa os espaço pu blico de esporte e lazer. 
10. Desenvolver o Programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas 

pu blicas nos fins de semana, realizando atividades como torneios esportivos, 
capoeira, dança de sala o, oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse 
da comunidade. 

11. Assegurar a formaça o dos agentes sociais e dos servidores do Esporte e do 
Lazer, em parceria com os projetos sociais e universidades. 

12. Implantar o Projeto de Bem com a Vida para promover orientaça o e pra tica 
de atividades fí sicas no a mbito das UBS’s, como caminhadas, recuperaça o de 
cardí acos, acompanhamento de hipertensos, entre outros. 

 
GESTÃO PÚBLICA 
 

1. Criação de um laboratório permanente de elaboração de projetos para todos 
os segmentos da sociedade; 

2. Ênfase na valorização dos servidores públicos e aperfeiçoamento dos Planos 
de Cargos e Salários; 

3. Adoção de políticas públicas através de uma gestão descentralizada e 
eficiente, adotando um sistema de gestão gerencial padrão empresa privada; 

4. Criação da Casa do Empreendedor, que terá um fundo financeiro, onde o 
cidadão possa aprender a empreender, através de convênios com SEBRAE, 
SENAC, SENAI, SENAR e SENAT e receberá empréstimos para implantação ou 
melhoria do seu negócio. 

 
HABITAÇÃO 
 

1. Firmar convênios com Governo Federal, Estadual e Institutos Privados, a fim 
de construir moradias para população com renda familiar de até três salários 
mínimos; 

2. Criar um Programa Municipal de ajuda a construção do embrião da casa 
própria em regime de mutirão, fornecendo materiais básicos para que o 
cidadão que mora em casa de taipa, possa passar a ter uma moradia com as 
condições mínimas iniciais para sua proteção; 

3. Buscar junto ao Governo Federal, apoio para construção de um sistema de 
drenagem da sede do município, para que não aconteçam os alagamentos 
cíclicos; 

4. Enfrentar e reduzir o déficit habitacional, buscando diferentes linhas de 
financiamento e ações e parcerias; 



5. Promover a regularizaça o fundia ria das a reas ja  ocupadas; 
6. Garantir a funça o social da propriedade urbana definida pelo Estatuto da 

Cidade; 
7. Identificar as a reas vazias que na o cumprem a funça o social da propriedade 

para criar novas Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) e destina -las para 
produça o de habitaça o social pelo setor pu blico ou privado (Habitaça o de 
Interesse Social ou Habitaça o de Mercado Popular); 

8. Elaborar o Plano Municipal de Habitaça o, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano, que devera  definir aço es de curto, me dio e longo prazo, por meio da 
participaça o cidada , com atença o especial para as a reas de assentamentos 
subnormais, de mananciais e para as a reas conturbadas; 

9. Elaborar legislaça o especí fica para produça o de habitaça o social, 
estabelecendo condiço es de licenciamento e para metros urbaní sticos e 
edilí cios especiais para estimular sua produça o; 

10. Criar o Sistema Municipal de Habitaça o, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano; 

11. Criar as condiço es para que o municí pio possa aderir de forma plena ao 
Sistema Nacional de Habitaça o; 

12. Apoiar o Fundo Municipal da Habitaça o, promovendo o investimento 
coordenado dos recursos da a rea. 

13. Garantir prioritariamente o acesso da populaça o com renda de ate  tre s 
sala rios mí nimos aos programas habitacionais; 

14. Elaborar crite rios para o atendimento habitacional, priorizando as 
demandas. Os programas devera o incentivar a diversidade social, combinar 
soluço es habitacionais com aço es; 

15. Melhorar a qualidade do ambiente urbano e implementar uma polí tica 
habitacional compatí vel com as polí ticas de gesta o e de saneamento 
ambiental, em especial em a reas de risco e de preservaça o ambiental, como 
os mananciais; 

16. Promover a urbanizaça o, regularizaça o fundia ria e recuperaça o ambiental de 
assentamentos preca rios; 

17. Produzir novas moradias, por meio de mutira o associativo, financiamento de 
habitaça o de interesse social (HIS) e parceria empresarial, entre outros. 

 
MEIO AMBIENTE 
 

1. Focar no objetivo de sanear os bairros do Vasco e Estátua, assim como fazer 
as suas pavimentações; 

2. Reconstruir as lagoas de estabilização do Distrito de Vermelhos, bairro do 
Chafariz e Centro; 

3. Fortalecer a Agência de Defesa do Meio Ambiente – ADMA, para que ela possa 
cada vez mais ser um grande instrumento de viabilização das implantações 
das empresas e residências que serão construídas; 

4. Fortalecer as ações junto ao Consórcio de Municípios a fim de cumprir as 
exigências da Lei no sentido de tratar o lixo em forma de aterro sanitário; 

5. Implantar, através da Associação dos Catadores de Lixo, o trabalho da Coleta 
Seletiva; 



6. Incentivar através do Viveiro de Mudas da Prefeitura, a plantação de árvores 
em todo o município, principalmente nas áreas urbanas, a fim de melhor o 
clima da cidade; 

7. Valorizar a preservação das praças públicas existentes que teem finalidade 
única, espaço de lazer, encontro e cultura, assim como construir outras 
praças nos locais destinados a esse fim. 

 
MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE 
 

1. Regulamentar o serviço de transporte coletivo; 
2. Estudar e viabilizar soluço es para melhorar as condiço es de acessibilidade 

dos moradores das diversas localidades das a rea rurais ao centro urbano; 
3. Aprimorar os serviços de mototaxi, de transporte de escolares e de 

fretamento; 
4. Implantar ciclofaixas e ciclovias; 
5. Aprimorar e intensificar os serviços de manutença o e implantar sinalizaça o 

via ria horizontal, vertical e semafo rica; 
6. Aprimorar programa permanente de educaça o para o tra nsito voltado para 

crianças em idade escolar e adultos em geral, ou seja, pedestres, condutores 
e passageiros; 

7. Criar e implantar programa de segurança para o pedestre, inclusive no 
entorno das escolas; 

8. Ampliar o sistema eletro nico de controle operacional, constituí do por central 
semafo rica; 

9. Inteligente, monitoramento por ca meras e paine is de mensagens varia veis; 
10. Zelar para que projetos de empreendimentos considerados geradores de tráfego 

contenham medidas para reduzir os impactos na circulação viária. 
 
MULHERES 
 

1. Combater as desigualdades entre homens e mulheres, tendo em vista a 
importância dessa ação para o desenvolvimento do município; 

2. Consolidar, ampliar, divulgar e qualificar os serviços de atendimento a s 
mulheres ví timas de viole ncia; 

3. Realizar atendimento integral, humanizado e de qualidade a s mulheres em 
situaça o de viole ncia, ale m de aço es que visem reduzir os í ndices de viole ncia 
contra as mulheres; 

4. Ampliar as campanhas de combate a  viole ncia contra a mulher e os serviços 
de atendimento a s ví timas; 

5. Criar o Centro de Apoio e a Casa Abrigo para mulheres ví timas de viole ncia; 
6. Desenvolver ou ampliar programas e serviços que contribuam para a 

reestruturaça o da vida das mulheres que sofreram viole ncia dome stica; 
7. Implantar as medidas previstas na Lei Maria da Penha; 
8. Priorizar as mulheres chefes de famí lia e de baixa renda nos diversos 

programas sociais do municí pio; 
9. Desenvolver programas e atividades de cultura, esporte e lazer destinados a s 

mulheres nos equipamentos pu blicos municipais; 
10. Fortalecer a Frente Regional de Combate a  Viole ncia a  Mulher; 



11. Realizar, em parceria com o movimento de mulheres, o Encontro Mulher e 
Direitos Humanos, entre outras atividades; 

12. Garantir a consolidaça o de polí ticas pu blicas que garantam a defesa dos 
direitos dos setores social e culturalmente discriminados; 

13. Potencializar no ní vel municipal as aço es do programa Brasil Sem Homofobia. 
 
SAÚDE 
 

1. Facilitar o acesso da população aos serviços de qualidade, com políticas de 
atenção básica e da atenção especializada; 

2. Implantação do SAMU; 
3. Implantação de uma Unidade de Tratamento Intensivo; 
4. Implantação de equipamentos para Ecocardiograma e Eletrocardiograma; 
5. Criação de uma Casa de Apoio Exclusiva para o nosso município na Capital 

Pernambucana. 
6. Aparelhar o Hospital Municipal Jose  Henrique de Lima e ampliar o nu mero 

de leitos. 
7. Estabelecer parceria com outros hospitais, a partir de sua inclusa o na rede 

SUS; 
8. Implantar o Programa Sau de da Famí lia, priorizando os bairros, povoados de 

maior vulnerabilidade; 
9. Garantir a melhoria e a humanizaça o do atendimento na rede de sau de 

pu blica, assegurando uma postura de atença o e cuidado que responda 
efetivamente a  expectativa da populaça o; 

10. Atender a  demanda gerada no municí pio, dentro do princí pio da 
universalidade, com atença o integral a  sau de, de forma humanizada e com 
equidade; 

11. Introduzir e ampliar os programas do Ministe rio da Sau de, tais como 
Programa Sau de da Famí lia (PSF); Programa Brasil Sorridente;  

12. Programa de Atendimento Domiciliar (PAD); Programa de Internaça o 
Domiciliar (PID); Farma cia Popular, Hiperdia; CAPS (Centros de Atença o 
Psicossocial); Sau de do Idoso; Sau de da Mulher; entre outros; 

13. Garantir o atendimento da demanda de partos no municí pio; 
14. Reestruturar os serviços de pronto-atendimento, adequando-os a  demanda 

das diferentes localidades, mantendo serviços 24 horas e compatí veis com as 
necessidades da populaça o; 

15. Aprimorar o fornecimento gratuito de medicamentos a  populaça o na rede de 
sau de ou em domicí lio;0 

16. Ampliar o atendimento odontolo gico nas Unidades Ba sicas de Sau de; 
17. Criar e reestruturar a Vigila ncia Sanita ria, a partir de constataça o das 

necessidades levantadas e realizar aço es preditivas, preventivas e curativas; 
18. Aprimorar os programas de atença o integral a  sau de da criança e do 

adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas com 
deficie ncia, DST/AIDS e de sau de mental; 

19. Capacitar os servidores para o atendimento humanizado 
20. Propiciar a capacitaça o de profissionais nas a reas de geriatria, gerontologia 

e outras. 
 
 



TURISMO 
 

1. Construir roteiros turísticos diversos na região da vitivinicultura, de pesca e 
militar, aliado a preparação de todo complexo de receptivo, apoio e 
hospedagem, treinando toda a cadeia de profissionais relacionada a esse 
importante meio de desenvolvimento econômico. 


