


A história de uma cidade é sequência/con-

sequência interminável de lutas, sofrimentos, 

conquistas, derrotas, tramas, empenho, em-

patia, abnegação... É uma dinâmica comple-

xa que encontra na política (na boa política) o 

modo mais eficaz de separar o que é interes-

se econômico-financeiro de grupos (inte-

resse restrito) e o que de fato é relevan-

te para o bem-estar amplo (interesse 

social). É só a partir deste filtro que 

os agentes políticos efetivamente 

comprometidos com a sociedade 

podem gerar ações transforma-

doras e mais próximas do concei-

to de cidadania plena.

A Prefeitura, a Câmara e o 

aparato jurídico são as instân-

cias que organizam o fluxo 

desses anseios por meio de 

consultas públicas, parece-

res técnicos e científicos, 

debates, proposituras, 

projetos, leis e, por fim, 

políticas públicas. É um 

rito que deve ser seguido 

de acordo com as determi-

nações constitucionais e que 

exige as chamadas vias democrá-

ticas para se consolidar. O horizonte 

da prática política (novamente, da boa 

prática política), portanto, é o estado civiliza-

tório pleno. Os poderes, Executivo, Legislativo 

e Judiciário, independentes e, ao mesmo tem-

po, complementares e harmônicos, estrutu-

ram a práxis política.

Esta nota introdutória estabelece de ime-

diato qual é o meu entendimento a respeito 

da política. Minha essência ética estará con-

fortável se os objetivos políticos que me forem 

apresentados estiverem relacionados com o 

interesse comum (com a melhoria das condi-

ções de vida de todos) e se forem respeitados 

os preceitos democráticos e constitucionais.

É com essa perspectiva 
que submeto meu nome 
à população de Poços de 

Caldas na condição de 
candidata a prefeita. A meu 
lado, como candidato a vice-

prefeito, está Azér Zenun 
Junqueira, um experiente, 

sensível e propositivo 
profissional da saúde.

PELA POLÍTICA
(a boa política)

“

” 



Tenho 49 anos, sou casada, tenho dois filhos, 

um casal, e adoro morar em Poços de Caldas. 

Sou fascinada por educação, aprendizagem 

constante, literatura, música e esportes. Sou 

farmacêutica, professora, cientista, pesquisa-

dora e profissional de saúde pública.

Trabalho desde muito cedo. Comecei com 

16 anos, em uma locadora de vídeos, negócio 

que o tempo e a tecnologia fizeram desapa-

recer. Apesar da pouca idade, eu sabia que a 

minha única chance de construir um futuro 

melhor seria por meio da educação. E é o que 

tenho feito desde então: estudar, quase sem-

pre em instituições públicas. Sou movida a de-

safios e acredito nas oportunidades oferecidas 

para as pessoas, nos exemplos que elas rece-

bem e, não menos importante, na determina-

ção de cada um.

Com o passar dos anos, essas ocupações 

profissionais têm se desdobrado em uma sé-

rie de outras. Em busca de mais conhecimen-

to, cursei mestrado, doutorado e especializa-

ção em administração pública. O balanço que 

faço é de que valeu a pena cumprir essa jor-

nada, principalmente pelo fato de que o foco 

dessas atividades tem sido, invariavelmente, o 

bem-estar das pessoas.

Em 2001, eu ingressei na Prefeitura de Po-

ços de Caldas. Comecei na Secretaria de Saú-

de, na Vigilância Sanitária. Depois vieram no-

vos desafios, como Vigilância Epidemiológica, 

órgão que identifica e previne doenças trans-

missíveis, Vigilância em Saúde, setor respon-

sável por todas as áreas de saúde pública do 

município, e Assistência Farmacêutica, depar-

tamento que organiza o recebimento e a dis-
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tribuição dos medicamentos para as unidades 

de saúde e seus pacientes.

Em todas essas frentes, meu empenho foi 

no sentido de melhorar e informatizar proces-

sos, eliminar desperdícios e desenvolver cam-

panhas de educação em saúde preventiva.

Foi assim que eu passei a interferir na es-

trutura realmente capaz de influenciar e pro-

vocar mudanças: fortalecimento de marcos 

jurídicos e criação e aperfeiçoamento de leis 

municipais. Esse trabalho rendeu reconheci-

mento de especialistas, convites para partici-

par de eventos especializados na condição de 

palestrante e, também, alguns prêmios que 

me enchem de orgulho.

O resultado mais significativo, no entan-

to, foi ter ajudado a criar as condições para 

que muitas pessoas tivessem oportunidades 

de melhorar de vida por meio do trabalho. 

Destaco, por exemplo, os catadores de mate-

rial reciclável, que puderam se organizar em 

cooperativas e, a partir desse momento, oti-

mizaram as suas atividades cotidianas. E os 

resultados foram excelentes: dignidade nas 

condições de trabalho, aumento de ganhos e 

equilíbrio ambiental.

Esse é um bom exemplo para ilustrar o que 

mencionei sobre boa prática política. É políti-

ca planejada e executada para impactar e me-

lhorar a vida das pessoas.  Afinal, uma cidade 

só é boa se for boa para todos!



4 eixos e
um propósito: 
JUSTIÇA
SOCIAL

Há mais de dois anos eu e um grupo de pessoas te-

mos nos dedicado a organizar um documento com 

propostas para todas as áreas da administração públi-

ca municipal. Foi a primeira tarefa que nos impusemos 

antes de decidir oferecer à sociedade poços-caldense 

uma candidatura que se apresentasse como alternati-

va viável e diferente, desde uma perspectiva qualitativa, 

em relação às últimas administrações municipais. 

O grupo é, de fato, uma equipe multidisciplinar que 

inclui especialistas, professores, pesquisadores, cientis-

tas, economistas, assistentes sociais, gestores, sociólo-

gos, psicólogos, médicos, agentes de segurança e, ob-

viamente, representantes de todas as regiões da cidade 

que nos brindaram com um sem-número de ideias, crí-

ticas e propostas.

O resultado consolidou o nosso Plano de Governo, 

documento amplo (com mais de 120 páginas e cente-

nas de diretrizes) que prefiro chamar de carta de inten-

ções e termo de compromissos com a população de 

Poços de Caldas. A palavra compromisso não é à toa. 

Ela indica o nosso engajamento com a verdade, com a 

responsabilidade (social e financeira) e com a real pos-

sibilidade de realizar o que escolhemos como priorida-

des para o município.

Essas diretrizes estão organizadas em quatro eixos 

que em várias situações são complementares e inter-

dependentes:

EIXO 1
CUIDAR DAS PESSOAS

O que mais 
importa em 
uma cidade 

são as pessoas 
que vivem nela.

“

” 
Elas precisam estar bem, com saú-

de, segurança, educação, lazer, es-

portes, creches, empregos...

Poços de Caldas exige políticas pú-

blicas e projetos realistas e criativos. 

Quando não houver recursos, as so-

luções têm que vir de parcerias (com 

a iniciativa privada, por exemplo) e 

de fontes de financiamento públicas 

(governos Estadual e Federal).

Meus programas de maior destaque para 

CUIDAR DAS PESSOAS são:

SAÚDE AGORA – O atendimento médico 

tem que ser rápido. A saúde exige isso. Consul-

ta com médico especialista não é para quando 

der: é para já!

BASTA! – Mulheres e crianças precisam de 

segurança em tempo integral. Chega de co-

vardia e impunidade.

A CIDADE É NOSSA! – A insegurança não 

pode destruir a sensação de segurança que 

sempre marcou a história de Poços de Caldas. 

As ruas são nossas, os bairros são nossos , a ci-

dade é nossa.

EMPREGA POÇOS! – A pandemia e a falta 

de planejamento provocam desemprego e 

desesperança. Uma Prefeitura pode fazer mui-

to no sentido de melhorar o ambiente econô-

mico, como oferta de microcrédito, incentivo à 

atividade turística e parcerias com o Sistema 

S (Senai, Senac, Sesi, Sesc, Senar, Sebrae, Sest, 

Senat e Sescoop).



EIXO 2
CUIDAR DA CIDADE

EIXO 3
CUIDAR DA GESTÃO PÚBLICA

Justiça social começa com um 
bom e descomplicado sistema 

de informações públicas.

“

” 
Nós existimos na cidade. É esse o espaço 

onde circulamos, trabalhamos, estudamos, vi-
vemos boa parte de nossos momentos e nos 
divertimos. A cidade marca situações felizes e 
ajudam a contar a nossa história individual e 
coletiva.

A Prefeitura também é a instituição que 
cuida da cidade. As políticas urbanas são de 
responsabilidade do município, que precisa 
regulamentar, zelar e fiscalizar o espaço públi-
co e, em alguns aspectos, até mesmo o priva-
do. Tudo isso para que a cidade se desenvolva 
de maneira eficaz e justa para todos.

Quando uma cidade vai bem, as pessoas 
vão bem. Para CUIDAR DA CIDADE (cuidar 
mais, melhor e com menos recursos financei-
ros e naturais), destacamos os programas:

CIDADE INTELIGENTE PRA GENTE – Cida-
de inteligente, ou smart city, é um conceito no 
qual a sociedade, com apoio dos recursos tec-
nológicos disponíveis, soluciona seus proble-
mas com rapidez e efetividade.

CONECTA SERVIÇOS – A administração de 
Poços de Caldas deve ser planejada de for-
ma integrada, com a conexão dos serviços de 
água, esgoto, lixo, combate a enchentes, arbo-
rização e conforto ambiental.

POÇOS É PARA O ANO INTEIRO – Para reati-
var as atividades turísticas de janeiro a dezem-
bro, e gerar emprego e renda, é indispensável 
renovar os equipamentos turísticos existentes 
e oferecer/desenvolver novos atrativos com a 
terceirização como alternativa. O foco passará 
a ser o turismo de experiência e Poços defini-
tivamente terá um plano de divulgação que 
alcance públicos do Brasil e do exterior.

GOVERNANÇA EQUILIBRADA – O Plano Di-
retor tem que ser revisto. Isso deveria ter sido 
feito já em 2006 e não foi. Faremos a revisão 
necessária para obter segurança jurídica, con-
dição indispensável para atrair investimentos. 
Faremos também, e rapidamente, o Plano de 
Mobilidade Urbana, com o transporte coletivo 
e alternativo à frente da opção pelo carro.

CND JÁ! FICHA SUJA NÃO DÁ – É triste, mas 
é verdade: Poços de Caldas está com o “nome 
sujo” na praça. Sem a CND (Certidão Negativa 
de Débitos), o município amarga uma situação 
financeira deplorável. Essa situação tem que 
ser revertida. É preciso arrumar a casa, nego-
ciar as dívidas e buscar alternativas para fazer 
os investimentos necessários.

NÃO É LIXO, É ENERGIA! – Muitas vezes, 
por força do hábito, falamos em lixão. Essa 
abordagem é incorreta: Não é lixo, é energia. 
Poços terá uma política inovadora de gestão 
de resíduos baseada em educação, consumo 
consciente, proteção da saúde individual e pú-
blica e qualidade ambiental. Os resíduos têm 
potencial para gerar empregos e renda e para 
produzir energia para os mais diversos fins. 
Aprofundaremos as práticas de separação e 
coleta seletiva.

O gerenciamento moderno dos muitos 
setores da administração pública (servido-
res, finanças, insumos, parcerias, empre-
gos, regulação...) exige a adoção de políti-
cas que equilibrem a Prefeitura. Só assim 
será possível promover desenvolvimento 
sustentável.

Esse empenho terá que começar des-
de o primeiro dia de mandato e todas as 
ações serão norteadas com o propósito de 
dar transparência aos gastos públicos. A 
população terá acesso à todas as informa-
ções a fim de que possa exercer controle, 
participação e gestão compartilhada.

Justiça social começa com um bom e 
descomplicado sistema de informações 
públicas. Entre as propostas para este eixo 
estão:

CONECTA POÇOS – É preciso desburo-
cratizar e informatizar todos os procedi-
mentos que a Prefeitura, por dever cons-
titucional, exige dos cidadãos. O morador 
não pode perder tempo em filas, guichês 
e sofrer com a falta de informações. Até 
mesmo a estrutura de comunicação da 
Prefeitura terá parte de suas atribuições 
voltada à melhoria do atendimento e da 
resolução das demandas da população.

DESPERDÍCIO ZERO – Os custos de 
atuação da máquina pública municipal 
devem ser reduzidos desde o início do 
mandato por meio da modernização ad-
ministrativa.

CIDADANIA DIGITAL – A participação 
da população na formulação de políticas 
públicas, e no controle dos gastos, é outro 
compromisso fundamental para obter um 
ambiente de gestão equilibrada e justa na 
Prefeitura. A implementação desse pro-
cesso é descomplicada, podendo ser reali-
zada por meio de ferramentas online para 
registro de problemas, demandas e cons-
trução de comunidades colaborativas.

CORRUPÇÃO ZERO – Combater a cor-
rupção é dever constitucional de todo ser-
vidor público. A Prefeitura de Poços terá 
um sistema ininterrupto de auditorias es-
tratégicas e de controle interno. 



É impossível planejar o futuro do municí-

pio sem falar em desenvolvimento humano, 

situação possível somente com atenção total 

à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à 

ciência e à tecnologia. 

A Prefeitura deve estabelecer um ambien-

te de diálogo honesto e permanente com os 

professores, pois acreditamos na escola em 

tempo integral, uma escola transformadora 

que prepare as crianças para além dos estu-

dos, que forme cidadãos críticos, conscientes 

e solidários. Para isso, é fundamental investir 

na capacitação dos profissionais e na infraes-

trutura das escolas. 

Entre as nossas propostas para o FUTURO 

de Poços estão:

EDUCAÇÃO 360º – O modelo de escola em 

tempo integral será ampliado e envolverá não 

apenas os conteúdos curriculares básicos, mas 

também reforço escolar, ensino profissionali-

zante e atividades esportivas e culturais.

QUALIFICA JOVEM – Qualificar o jovem a 

partir de uma perspectiva profissionalizante é 

a melhor forma de permitir que ele possa plei-

tear uma ocupação no mercado de trabalho. 

Ao mesmo tempo, é papel da Prefeitura criar 

programas de estímulo ao primeiro emprego.

PORTAL DO FUTURO – Poços de Caldas 

precisa de uma rede que incorpore escolas 

integrais, contraturnos, centros de educação, 

cultura, esporte, ciência e unidades de for-

mação profissionalizante. Em paralelo, serão 

desenvolvidos programas e projetos de assis-

tência para jovens com deficiência, com cur-

sos de educação profissional, ações de cons-

cientização da população em relação às leis de 

apoio às pessoas com deficiência, ampliação 

do sistema de acessibilidade e promoção de 

atividades culturais e esportivas.

VEM CRECHE, SAI FILA – Vamos aprimorar 

o trabalho desenvolvido nas creches e garantir 

que os pais não sejam obrigados a enfrentar 

filas para que os seus filhos possam perma-

necer nessas instituições enquanto eles tra-

balham. Ao mesmo tempo, serão construídos 

dois novos Centros de Educação Infantil.

CULTURA NO FRIO E NO CALOR – Poços 

de Caldas terá festivais de Verão e de Inverno, 

eventos com manifestações culturais e artís-

ticas, como música popular e erudita, dança, 

artes visuais, teatro e cinema. Além de formar 

público (turistas e moradores), os festivais 

também serão planejados com o propósito de 

revelar o potencial artístico dos jovens. 

EIXO 4
CUIDAR DO FUTURO

Temos que preparar os nossos 
jovens para os desafios que eles 

vão enfrentar em breve. As novas 
gerações devem ser melhores do 

que as que passaram.

“

” 

*Projetos que contaram com a participação de Yula Merola como autora ou responsável pela captação de recursos. As situações 
incluem participações em cargos de coordenação na administração da saúde pública de Poços de Caldas, como membro ou ex-pre-
sidente de movimentos sociais e associação classista, como cientista ou na condição de professora universitária. 

• Promulgação do Código Sanitário
• Reforma do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses)
• Promulgação da Lei do CCZ
• Projeto de instalação de Cata-caca (dispositivos com luvas 

descartáveis para coleta das fezes de animais domésticos)
• Pactuação com o Ministério da Saúde para a instalação 

das primeiras Academias de Saúde ao ar livre
• Colaboradora da pesquisa de câncer e radiação natural 

em Poços de Caldas; criação da Comissão de Registro de 
Câncer

• Elaboração de Boletim Epidemiológico com os dados da 
Secretaria de Saúde

• Implementação do Vigiágua (sistema de monitoramento 
da água para consumo humano)

• Adequação do armazenamento dos medicamentos no se-
tor de saúde

• Realização dos protocolos na Assistência Farmacêutica
• Fortalecimento de Farmácia Hospitalar na UPA e no Hos-

pital Municipal Margarita Morales
• Campanha de Prevenção do Câncer de Mama com muti-

rões de mamografia
• Aquisição de bafômetros no projeto Pelo Fim da Violência 

no Trânsito, da Vigilância Sanitária
• Membro do Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão 

de Análise de Medicamentos Especiais, Comissão Farmá-
cia e Terapêutica, Conselho de Saúde

• Liberação de alvará para charreteiros

SAÚDE

• Estabelecimento de parceria com o Programa Gestão Pú-
blica do Ministério das Cidades para a melhoria dos pro-
cessos da Vigilância Sanitária

• Melhoria dos processos e do atendimento ao farmacêuti-
co frente ao CRFMG (Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais)

• Implementação do Portal da Transparência do CRFMG
• Planejamento e realização do Serviço de Atendimento ao 

Farmacêutico do CRFMG
• Realização da campanha Diga Não aos Salários Indignos, 

do CRFMG (contra estabelecimentos e Prefeituras que pa-
gam abaixo do piso salarial da categoria)

• Pedido de congelamento (junto ao Conselho Federal de 
Farmácia) até 2021 da taxa de anuidade dos farmacêuticos 
de Minas Gerais

• Emissão online e gratuita da CR Web (Certidão de Regula-
ridade), pelo CRFMG

• Pedido de liminar contra a abertura de cursos de gradua-
ção em Farmácia 100% a distância em Minas Gerais

• Fiscalização, pelo CRFMG, contra estabelecimentos irre-
gulares ou ilegais que não garantam farmacêuticos para 
a devida assistência à população

•  Realização de pesquisa para obter informações sobre as 
demandas de atualização profissional dos farmacêuticos

• Digitalização da Farmácia Revista, que até 2018 era im-
pressa. Essa medida eliminou gastos do CRFMG e ampliou 
o alcance dos conteúdos da publicação

• Revisão dos processos de gerenciamento das redes sociais 
do CRFMG (Facebook e Instagram). A medida ampliou o 
número de publicações, determinou a relevância dos te-
mas como critério editorial e gerou mais engajamento

• Reativação do Profarminas (Programa de Benefícios ao 
Farmacêutico), pelo CRFMG

• Pelo CRFMG, definição de uma série de campanhas edu-
cativas para a valorização dos farmacêuticos como profis-
sional fundamental para a promoção e recuperação da 
saúde

GESTÃO

• Elaboração de projeto para captação de recursos junto ao 
Ministério da Saúde

• Pelo Fim da Violência no Trânsito e Cultura da Paz
• Alimentação Saudável nas escolas
• Criação do Selo de Qualidade para estabelecimentos de 

saúde

• Campanhas de uso racional de medicamentos
• Implementação do Projeto de Horto de Plantas Medici-

nais nos Programas Saúde da Família dos bairros Santa 
Rosália e Jardim Kennedy

• Curso de Aperfeiçoamento em Auxiliar de Farmácia para 
alunos do ensino médio (qualificação)

EDUCAÇÃO

• Elaboração de projeto para captação de recursos junto ao 
Ministério da Saúde
• Promulgação da Lei de Coleta Seletiva
• Facilitadora para os projetos de criação das cooperativas 
de catadores
• Participação no convênio da Atenção Primária à Saúde 
com o programa Cidade Sustentável
• Membro da comissão de coleta seletiva

• Organização de premiações e obtenção de recursos para a 
adequação das cooperativas de catadores
• Como presidente da Atenção Primária à Saúde, definição 
da pactuação com a Prefeitura na implementação da Flo-
resta de Bolso (parceria com a Alcoa) e aquisição de equi-
pamentos para avaliação das enchentes em parceria com a 
Prefeitura e Unifal

MEIO AMBIENTE

Yula fez. Yula fará.
Com Yula, MELHORA! *




