CONSOLIDAÇÃO – 10/11/2005
PROPOSTAS ESTADUAIS

Tema:

AGRONEGÓCIOS

Proposta 1
Categoria
Associativismo e cooperativas
Importância
É um instrumento de organização e fortalecimento econômico da sociedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• O fortalecimento de todas as formas de associativismo como base para o
desenvolvimento das pessoas. (social, econômica e educacional).
• União de esforços para a profissionalização e a viabilização de agronegócios atuando
em toda a Cadeia Produtiva (produção, agroindustrialização e comercialização).
• Manter o investimento no campo.
Ações prioritárias
• Redefinir, melhorar as políticas públicas para o setor principalmente nas áreas:
Tributária, fiscal, crédito, educação e fomento.
• Ampliar investimentos para o fortalecimento do associativismo.
• Ampliar a rede de agroindustrialização através do cooperativismo.
Atores envolvidos
Governos Federal e Estadual, Secretários de Estado de Agricultura, Indústria e Comércio,
Educação, Finanças, Entidades ligadas ao setor, produtores e cooperativas.

Proposta 2
Categoria
Educação
Importância
De todos os recursos disponíveis a educação é determinante na formação do capital
social, fundamental hoje no processo de desenvolvimento.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Elevação do nível de escolaridade média, que é baixa no Paraná.
• Formação do produto rural
• Melhoria da qualidade de vida, cidadania reverter a visãoanti-rural brasileira.
• Melhor capacidade de gestão do negócio – visão de cadeia produtiva
Ações prioritárias
• Educação contextualizada local.
• Flexibilidade do currículo local de acordo com a especialidade.
Atores envolvidos
• Secretaria Estadual de Educação
• Municípios, Universidade, Faculdades
• SEBRAE, SENAR
• Casos familiares rurais, ONGS
• EMATER, Cooperativas
• APL – Arranjo produtivos locais

Proposta 3
Categoria
Infra-estrutura no Agronegócio
Importância
É de suma importância, envolvendo toda a logística da produção até o consumo final dos
produtos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Redução de custo, redução do impacto ambiental e eficiência logística inclusive nas
questões burocráticas.
Ações prioritárias
Plano integrado de transporte dando ênfase ao modal ferroviário
• Incentivo e investimento em fontes energéticas alternativas para a produção rural.
• Integração da área rural ao setor de informática e telecomunicações
• Primeiros passos implementação das PPPs.
Atores envolvidos
• Governo – Através da Copel, DER, Sudesha, Iapar, Conab, Coapar, APPA, Tecpar.
• Produtos – Faep, Cooperativas, Associações, Sindicatos.
• Investidores – Empresas privadas – empreiteiras.
• ONGs

Proposta 4
Categoria
Linhas de Crédito
Importância
É uma das principais alavancas do desenvolvimento do agronegócio.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Fixação do homem no campo gerando emprega e renda e distribuindo riqueza.
• Maior adoção de tecnologia, possibilitando produção.
• Atendimento das demandas de investimento.
• Aumentar a competitividade no mercado globalizado.
Ações prioritárias
• Fortalecer as instituições de crédito para fomento. Ex: BRDE, cooperativas de crédito,
bancos oficiais.
• Alavancar recursos suficientes para atender a demanda.
• Disponibilizar linhas com juros e prazos compatíveis.
• Desenvolver ações como: Agência de fomento, fortalecimento do cooperativismo de
crédito. -Estabelecer seguro rural de renda e política de preço mínimo capaz de dar
sustentação à atividade. -Facilitar acesso ao crédito. Evitar burocracia desnecessária.
Atores envolvidos
• Governo Central - estadual
• Entidades do sistema financeiro
• Bancos oficiais
• Cooperativas e entidades de representação do agronegócio.

Proposta 5
Categoria
Meio Ambiente
Importância
Sem o desenvolvimento sustentável não haverá a consolidação do agronegócio.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Graduação de alimentos dentro dos processos agro ecológicos mantendo o homem no
campo.
• Agro industrialização adequada normas ambientais e melhorias de processos.
• Produzindo alimentos saudáveis, melhorando a qualidade e agregando renda à
propriedade.
• Satisfação plena do consumidor.
Ações prioritárias
• Educação ambiental
• Investimento de pesquisa
• Certificações
1° Passo – Planejamento de como levar a Educação Ambiental aos atletas.
Atores envolvidos
Toda a cadeia produtiva envolvida (produtos, associações, sindicatos, Ongs, órgãos
normativos e fiscalizadores conselhos diversos, comitês, federações e órgãos de
comunicação).

Tema:

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Proposta 1
Categoria
Educação e Capacitação
Importância
A educação constitui-se num fator de primordial importância na promoção do sujeito
humano, por conseguinte promove também a saúde física e mental. De posse de
conhecimento o indivíduo gerencia melhor sua vida, consolidando ações de prevenção
em saúde, o que resulta em economia de recursos financeiros públicos ou privados,
deixando-os livres para outros investimentos em favor da qualidade de vida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Com as ações de educação em saúde e um adequado fluxo de informações chegando à
população, teremos menor demanda por serviços básicos de saúde o que diminuirá a
demanda reprimida e permitirá aos gestores públicos uma maior atenção àquelas
situações de maior complexidade que se apresentam mais honrosas ao sistema público
de saúde.
Com relação aos profissionais de saúde, estes deverão estar passando por capacitação
constante (reciclagem) e estar inscritos em programas de certificação de humanização em
saúde.
Ações Prioritárias
• Trabalho com grupos de hipertensos, diabéticos, etc...com relação a questões
pertinentes a cada uma das patologias envolvidas.
• Desenvolvimento de campanhas educativas, com utilização da mídia.
• Intersetorialidade com outros segmentos tais como: educação, meio ambiente,
promoção social.
• Implantação e resolutividade das equipes de PSF como fonte de melhoria das
informações sobre saúde para a população.
• Utilização dos ACS para divulgação de ações de educação em saúde.
• Qualificação em humanização do atendimento para todos os níveis funcionais;
• Inclusão de disciplina curricular referente à humanização do atendimento nas
formações acadêmicas da área de saúde;
• Inclusão de disciplina nas escolas que visem abordar temas sobre saúde e cidadania;
• Qualificação dos professores para orientações sobre saúde.
• Informações sobre a importância das medidas preventivas, inclusive vacinações;
• Participação das universidades públicas e privadas para as atividades de promoção à
saúde;

•
•
•

Efetivo envolvimento dos clubes de serviços, entidades de classe e demais segmentos
da sociedade;
Participação efetiva da sociedade nos Conselhos Municipais de Saúde.
Manutenção do trabalho realizado pelas Pastorais;

Atores Envolvidos
• Gestores públicos;
• Sociedade civil organizada;
• Profissionais da área de saúde;
• População de um modo geral;

Proposta 2
Categoria
Gestão Pública
Importância
Porque existe um aumento de responsabilidade e recursos escassos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Atingir o maior grau de integração de ação entre as diferenças políticas públicas que
impactam na qualidade de vida.
Maior integração entre setor público e privado.
Descentralização de recursos financeiros com autonomia de uso de acordo com a
realidade de cada região.
Ações Prioritárias
• Utilizar as estratégias das ações programadas (programas) com a integração das
ações de prevenção às doenças, promoção à saúde e assistências à saúde;
• Ampliação de acesso aos serviços de média e alta complexidade fortalecendo a
regionalidade e hierarquização dos serviços;
• Primeiros passos: regulamentação da emenda 29 gestão política com transparência,
responsabilidade e efetividade;
• Incentivar e apoiar o controle social e participação popular;
• Consolidar o SUS como político pública de saúde universal.
Atores Envolvidos
• Gestores públicos;
• Sociedade civil;
• Entidades privadas.

Proposta 3

Categoria
Serviços
Importância
Importância do serviço de saúde é tudo; pois é a realização das idéias do planejamento
que visa à qualidade de vida através do atendimento à população.
Entendemos que os serviços da área de saúde hoje estão agrupados em quatro modelos
de atendimento: público, privado, seguro e benemerência.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Garantir a integridade dos serviços aos usuários de forma humanizada;
• Controlar a qualidade dos serviços de saúde através de auditoria baseada em
indicadores;
• Garantir a universalidade do atendimento em qualquer dos quatro modelos aos seus
usuários específicos;
• No bojo das atuações, facilitar o acesso ao atendimento aos mais necessitados;
• Sobra de vagas em hospitais e Utis pela efetividade da atenção básica;
• A efetiva participação da sociedade no controle dos serviços prestados.
Ações Prioritárias
Efetividade da atenção básica em 100% do território paranaense através de estratégias,
tais como:
• Programa saúde da família;
• Serviço de atendimento móvel de urgência;
• Vigilância em saúde;
• Programas de saúde mental;
• Programas de saúde bucal;
• Programas de saúde do trabalhador;
• Instalação do serviço de verificação de óbitos;
• Descentralização dos centros de especialidades, ampliando a capacidade instalada
de centros de tecnologia em micro regiões, possibilitando a equidade no uso das
tecnologias;
• Promover a Intersetorialidade, visando à otimização da prestação de serviços e da
melhoria da qualidade de vida da população;
• Educação continuada para a população no que diz respeito à educação e saúde e
para os profissionais de saúde visando sua constante atualização;
• Ampliação de investimentos em pesquisa e tecnologia;
• Reavaliar a formação dos conselhos de saúde garantindo o efetivo controle social
dentro dos parâmetros da democracia participativa.
Atores Envolvidos

•
•
•
•
•
•
•

Profissionais de saúde;
Conselhos comunitários e de classe;
ONG's;
Governos: municipais, estaduais e federais;
Área empresarial;
Usuários;
Sociedade civil organizada.

Tema:

COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇO

Proposta 1
Categoria
Capacitação/Educação
Importância
“Os esforços e investimentos em captação profissional e educação se justificam em
função da busca da excelência em qualidade de vida, uma vez que se visa a geração de
trabalho e renda através do empreendedorismo e a empregabilidade nas áreas de
comércio, turismo e serviços.”

Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Maior nível de industrialização, empreedimentos comerciais, de turismo e serviços.
• Maior renda per capita.
• Maior nível de desenvolvimento econômico e social.
• Melhor qualidade de vida (elevação de I.D.H).
• Zerar os excluídos do mercado de trabalho no Paraná.
Ações prioritárias
• Estimular a participação o comprometimento da comunidade.
• Ouvir o que a comunidade quer.
• Escola em período integral.
• Professores educadores altamente capacitados e valorizados financeiramente.
• Criação de mecanismos de inclusão educacional e de capacitação.
Atores envolvidos
Integração eficaz cooperação plena entre:
• Poder público.
• Instituições privadas.
• Comunidades.
• Organizações não governamentais.
• Através de contratos e convênios de parcerias, para serem honrados permanentemente,
sem processo descontinuidade por mudanças políticas.

Proposta 2
Categoria
Desenvolvimento Regional
Importância
Reduzir os desequilíbrios sócio/econômicos das regiões do estado. Conseguindo com isso
inibir a imigração para centros mais desenvolvidos, acarretando seriíssimos problemas
sociais,contribuindo também para a estagnação das áreas menos desenvolvidas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Tornar um estado altamente produtivo, que fomente e valorize a economia de suas
regiões, com desenvolvimento auto sustentável para que o cidadão tenha emprego,
educação, saúde, segurança e cultura, fixado em sua região.
Ações prioritárias
• Investir em infra-estrutura com ênfase nos transportes (rodoviário,ferroviário, aéreo,
naval).
• Rever leis trabalhistas.
• Priorizar a reforma tributária.
• Valorizar os sistemas, fazendo chegar aos pequenos centros, com valores monetários ao
alcance da classe produtiva.
• Desburocratizar documentos e trânsito alfandegário.
Atores envolvidos
• Poder público (municipal, estadual) e também federal.
• Entidades representativas de classe.
• ONG'S.
• Cidadão comum.
• Agências de desenvolvimento regionais.

Proposta 3
Categoria
Gestão Pública.
Importância
Ela define, implementa e fiscaliza, com participação da sociedade civil organizada,das
políticas públicas que promovem o desenvolvimento sustentável.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
a) continuidade de projetos e programas (seqüencial de governo).
b) verticalização das estratégias.
• foco nos resultados.
d) implementação de parceria com a sociedade civil organizada.
e) profissionalização dos gestores públicos.
f) dar conhecimentos à sociedade das políticas públicas.
g) moralização dos gestores públicos.
Ações prioritárias
a) reforma política: pressão da sociedade organizada para que isso ocorra.
b)verticalizar as estratégias de governo com participação efetiva e cobrança da
sociedade.
c)profissionalização dos gestores públicos: elevação do nível de escolaridade (exigências)
para gestores do Executivo ao Legislativo.
• publicar e elevar o nível da comunicação dos atos públicos.
e) cidadania fiscal: fiscalização da sociedade organizada.
Atores envolvidos
Líderes do Fórum Futuro 10 com coordenação geral realizada pela governança.

Proposta 4
Categoria
Turismo
Importância
• Forma de desenvolvimento regional sustentável;
• Desenvolve economicamente, socialmente e culturalmente;
• Estimula a melhoria no setor gastronômico, hoteleiro, enfim os serviços de infraestrutura;
• Valoriza a imagem do estado;
• Aumenta os investimentos;
• Fortalece a formação profissional;
• Melhora a circulação de rendas (municipal, regional e estadual);
• Oportunidades de aproveitamento dos recursos existentes (natural, artificial e cultural);
• Melhoria da qualidade de vida da população;
• Oportunidades de negócios e geração de empregos;
• Conscientização da população da importância da conservação do meio-ambiente;
• Criação de entidades para o fomento do turismo;
• Estimula o orgulho e satisfação das pessoas.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Paraná-Estado destino turístico consolidado e o Turismo, comércio e serviços seja de alta
qualidade e competitivos no mercado. (Pólo turístico) com ações conjuntas entre as
entidades envolvidas (púbico, privado e terceiro setor).
Ações prioritárias
A comunidade deve estar mais envolvida e comprometida;
Iniciativa privada deve-se comprometer para investir e oferecer produtos e serviços com
qualidade;
Criação de entidades representando o trade turístico;
A gestão do turismo deve ser eficiente (público e privado);
Criação de leis de incentivo entre outras;
atrativos turísticos devem ser bem aproveitados;
Infra-estrutura de apoio ao turismo deve atender as necessidades do turista e da
comunidade;
Fomento da criação de roteiros turísticos e sua comercialização;
Equipamentos e serviços turísticos devem ser adequados e de qualidade;
Marketing eficiente;
Parcerias com os meios de comunicação (divulgação do potencial turístico do estado);
Resgate cultural e suas regiões;
Capacitação da mão-de-obra para que estas ações sejam concretizadas,é necessário
desenvolver vários projetos para poder alcançá-los com sucesso;
Algumas ações:
-capacitação: programas e cursos direcionados à melhoria dos serviços e qualificação de
profissionais.
-sensibilização: programas e projetos direcionados à população buscando a
conscientização.
-educação: programas de educação turística dentro de todas as disciplinas desde o
ensino básico.
-marketing: projetos que visem a divulgação (ampla e total) das potencialidades
regionais.
-infra-estrutura: projetos visando a melhoria da infra-estrutura básica e turística
(paisagismo) sinalização turística entre outros.
Atores envolvidos
Federal:
• Ministério do Turismo
• Ministério do desenvolvimento agrário.
• Ministério do desenvolvimento urbano-planejamento (Plano Diretor) entre outros:
IBAMA.
Estadual:
• Secretaria do estado de Turismo- SETU.

• Paraná Turismo.
• EMATER.
• Fóruns/Conselhos estaduais.
• Eco Paraná.
• Jap
• Faciap
• Faep
• Fecomércio
• Fiep
• Ibqp
• Ipd
• Ocepar
• Sebrae
• Acp
• Associações
• Aerp
• Iep
• Bancos (instituições financeiras)
• Convention e visitours bureu
• Empresas do meio de comunicação
• Ong's e oscips
• Provopar
• Copati
Municipais:
• Prefeituras
• Associações comerciais
• Associações de bairro, igrejas, artesãos, etc
• Sindicatos
• Órgãos oficiais
• Órgãos públicos de segurança
• Empresas privadas
• Produtores rurais
• Clubes de serviços
• Cooperativas
• CTG

Tema:

CULTURA E EDUCAÇÃO

Proposta 1
Categoria
Capacitação e Educação.
Importância
Esta categoria tem responsabilidade direta com a formação de cidadãos.A educação é à
base de toda a formação humana porque são os professores que atuarão com as
crianças, auxiliando-os na construção de sua personalidade.Investir na formação inicial,
continuada e permanente é situação emergente para a solução dos graves problemas
pedagógicos e sociais que afligem a escola e todos os segmentos da sociedade (relações
humanas, ética, sexualidade, drogas, domínio da língua materna, violência, entre outros).
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Formação inicial do professor e da educação de qualidade.
Formação continuada e permanente que atendam as necessidades de apropriação do
conhecimento, de significação e que implique em resultados positivos na sua atuação
como docente.
Que esta formação se consolide em uma escola prazerosa, acolhedora, inclusiva, que
responda às expectativas e necessidades dos alunos em todos os níveis e modalidades de
ensino, atingindo a sociedade como um todo, urbana e rural.
Ações prioritárias
Diagnóstico real da situação educacional paranaense;
Maior fiscalização dos órgãos públicos nos programas de capacitação e de formação
continuada e permanente;
Gestores de educação compromissados com a causa de educação da educação de
qualidade;
Políticas públicas de formação inicial, continuada e permanente, calcadas na ética e no
compromisso com a melhoria da qualidade de vida da sociedade;
Investimento na formação pessoal e profissional dos educadores;
Nas universidades, além da titulação,que seja exigida do professor a experiência docente
necessária para trabalhar com o aluno que ela está formando;
Valorização do professor com investimento de recursos financeiros nos campos salarial e
de infra
Estrutura de trabalho do professor.
Atores envolvidos
• Gestores públicos.
• Instituição de ensino superior.
• Profissionais da educação (professores, diretores, pedagogos, especialistas, consultores,
secretários de educação, psicomotristas relacionais,...)

• Pesquisadores.
• Sociedade civil organizada.
• Profissionais de mídia.

Proposta 2
Categoria
Gestão pública.
Importância
Garantir a aplicação dos recursos na educação com eficiência, proporcionando
qualidade de ensino e formação do cidadão.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Dotar recursos suficientes para cultura e educação.
Garantir a gestão eficiente dos recursos políticos de RH que privilegie o mérito,
competência e dedicação.
Ações prioritárias
Manter a aplicação mínima de 25% do orçamento, incluindo na base de cálculo as
contribuições federais.
Capacitar os agentes políticos, profissionais da classe, apm's e conselhos municipais no
processo de gestão.
Rever legislação de incentivo à cultura, padronizando procedimentos e viabilizando
recursos específicos para o setor.
Criar legislação que reverta recursos para projetos complementares da educação (reverter
produtos apreendidos ou contravenções-recursos-para aplicação em projetos de
segurança nas escolas).
Atores envolvidos
Poder legislativo, categoria profissional, apm's e conselhos municipais.

Proposta 3
Categoria
Infra-estrutura.
Importância
Ela influencia diretamente na proposta de educação que queremos.
Bem estar-melhor aproveitamento.
O próprio espaço deverá ser educativo, faz parte do processo das aprendizagens, do
desenvolvimento da constitutividade de cidadania.
Espaço que possibilite uma leitura de mundo numa visão de totalidade onde homemambiente-máquina-tecnologia se desenvolvem, aprendem, usam, convivem para a
construção da cidadania ecológica, vida saudável e auto-gestão.
Ressignificar a escola rural com todas as condições acima citadas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Escola desenvolvendo o seu verdadeiro papel social-produção e socialização do saber,
garantindo aos estudantes o domínio dos conhecimentos básicos para transitar na
sociedade tecnológica.
As experiências-oportunidades-convivências-participação-movimento-buscas-descobertaspesquisas-elaborações possibilitadas por espaços multidisciplinares desde a infância
resultarão numa sociedade.
Ações prioritárias
Garantir espaços para a inclusão digital em todas as escolas.
Investimento na readequação-ampliação-reconstrução e construção de centros
municipais de Ed. Infantil-Escolas e centros de Escola/Bairro, compostos por espaços
para: esportes, artes, teatros, danças, apresentações, verdadeiras bibliotecas, espaços
tecnológicos (informática, jornais,rádio, TV, educação à distância).
Espaços para formação pessoal dos professores.
Envolvimento da família de todos os setores da sociedade nas idéias-debates-sugestões e
assumindo responsabilidades com a educação e cultura da população..
Laboratórios multidisciplinares.
A pesquisa proporcionada desde a Ed. Infantil.
Atores envolvidos
• Família.
• Comunidade escolar.
• Sociedade.
• Poderes públicos
-Municipal
-Estadual
-Federal
• Segmentos da comunicação.

Proposta 4
Categoria
Mobilização
Importância
A mobilização é fundamental para incentivar a participação da sociedade a ter
percepção, consciência, vontade e desenvolver ações que possibilitem a sua cidadania.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Alcançaremos a melhoria da qualidade de vida do ser humano pela sua integração
sustentável no meio em que vive.
Ações prioritárias
Por meio de palestras, campanhas, mídia em geral, internet.Utilizando a comunicação.
Atores envolvidos
Essa mobilização deve ser promovida integrando o 1º setor, 2º setor e 3º setor.
1º setor-governo.
2º setor-comércio, industria e serviços.
3º setor-sociedade civil.

Proposta 5
Categoria
Planejamento
Importância
O planejamento é imprescindível para se saber, ou definir os objetivos que devem ser
perseguidos e definir as ações táticas e estratégicas, com vistas à eficiência e eficácia na
solução dos problemas, bem como a satisfação das necessidades, segundo o grau de
urgência, evitando-se inclusive, o desperdício de recursos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Atendimento das necessidades nos diferentes setores.
• Solução dos problemas mais urgentes.
• Prospectiva em função de necessidades futuras, face às tendências sociais.
• Racionalização e otimização dos sempre escassos recursos.
• Melhoria da sociedade e vida digna para todos.
• Homem educado e cidadão ético e solidário.

Ações prioritárias
Desenvolver recursos humanos em planejamento geral, gestão nos diversos setores,
principalmente em gestão pública.
Realizar análises sistêmicas nos diversos setores sociais.
Educação em tempo integral, com capacidade estrutural e pedagógica.
Integração institucional, integração regional das ações e integração das políticas
públicas.
Ampliar a educação ambiental com vistas à sobrevivência do ecossistema.
Formação técnico-profissional com sólida base humanística e cultura geral.
Rediscutir a formação dos profissionais da mídia, por se tratar de importante veículo de
educação.
Atores envolvidos
• Mídia: TV, rádio, impressa.
• Governos, em suas diferentes esferas.
• Instituições e entidades em geral.
• Instituições de educação em todos os seus níveis, em especial da educação superior.
• ONGs.

Tema:

INDUSTRIALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO

Proposta 1
Categoria
Educação
Importância
Através da capacitação profissional, da geração de empregos e da instituição dos direitos
e deveres que a cidadania traz, o estado evoluirá de forma permanente. Sua indústria
será forte e crescerá constante e ordenadamente, consciente de suas qualidades e
incentivando o desenvolvimento através da exploração de suas reais potencialidades.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
O resultado deste processo é o aprimoramento das vocações tecnológicas e indústrias da
região incentivando a integração e interação de municípios através da valorização das
suas diferenças, gerando atividades que contribuam para o aumento da auto-estima local
e, conseqüentemente, dos índices de desenvolvimento humano.
Ações prioritárias
Fortalecimento das entidades educacionais já existentes através de linhas de
financiamento (públicas ou privadas) que venham a permitir e fomentar o
desenvolvimento tecnológico do estado.
Disponibilização de recursos e de espaços (públicos ou privados) para o desenvolvimento
das diversas atividades educacionais profissionalizantes.
Descentralização das estruturas educacionais, através do ensino móvel, disponibilizando
meios para o fortalecimento das vocações locais.
Atores envolvidos
Setor público e privado interagindo.

Proposta 2
Categoria
Gestão Pública
Importância
Os governos Federais, Estaduais e Municipais devem priorizar parte de seus orçamentos
para o estímulo do setor produtivo, visando compensar as desigualdades sociais e

econômicas regionais, objetivando o equilíbrio do desenvolvimento sustentável do Estado,
buscando a participação e o envolvimento da sociedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Planejamento Regional-Elaboração de Planos Diretos com integração e interação entre os
municípios, respeitando as vocações naturais, culturais e econômicas das regiões (APLArranjo Produtivo Local).
Política de atração de investimentos – Definir uma política com incentivos a
descentralização e desenvolvimento tecnológico de acordo com o potencial de cada
região, observando o equilíbrio fiscal e econômico local, regional e estadual estimulando
o setor produtivo para diminuir as desigualdades regionais.
Ação estratégica na infra-estrutura para o desenvolvimento do estado, contemplando a
logística para potencializar a capacitação, acessibilidade e mobilidade das cadeias
produtivas do estado.
Ações prioritárias
• Articular os planos de desenvolvimento integrados das regiões.
• Investir no sistema de dados e informação em todas as regiões para implementação das
políticas e incentivo para investimentos.
• Buscar fontes e melhor distribuição de recursos para investimentos na infra-estrutura e
logística em cada região, com a participação dos segmentos da sociedade na definição
de prioridades.
Atores envolvidos
União, Estado, Municípios.

Proposta 3
Categoria
Pesquisa, Tecnologia e Desenvolvimento
Importância
A base para o desenvolvimento sustentável, considerando o tripé: econômico, social e
ambiental.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Potencializar vocações regionais, alongando suas cadeias produtivas.
Ações prioritárias
Fomentar a interação entra as instituições de ensino pesquisa e tecnologia com os setores
produtivos.

Priorizar a colocação de recursos, para os setores de pesquisa, estrategicamente definidos
pelo setor produtivo na busca do desenvolvimento.
Atores envolvidos
• Agentes públicos, iniciativa privada e tercerio setor.
• Agências Regionais de Desenvolvimento.
• Ongs
• Sistema S.

Tema:

INFRA-ESTRUTURA

Proposta 1
Categoria
Energia
Importância
A energia em qualquer de suas formas é a ... qualquer atividade humana e por isto dois
aspectos são importantes:
• Custos médicos
• Disponibilidades adequadas.
A disponibilidade exige uma matriz diversificada para reduzir riscos com a contingência o
que estão sujeitas qualquer das suas formas.
A modicidade dos custos exige a utilização dos recursos naturais adequadamente.
É importante ressaltar que a energia está intimamente ligada a qualidade de vida e se
distingue como o principal fator do desenvolvimento.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Em termos de energia o grau de ameaça é o petróleo.
O petróleo é uma ameaça econômica pela escassez ao futuro próximo e ao meio
ambiente devido às emissões decorrentes da sua utilização.
A participação do petróleo e a matriz de consumo de energia no PR são de 48%. Sendo
que no setor de transporte se verifica o maior consumo (78%), dos quais o óleo diesel é o
derivado do petróleo mais utilizado (67%).
Portanto o principal resultado que se pretende atingir é a redução dos derivados de
petróleo e a matriz de energia do PR
Com isto implica em reduzir a utilização do óleo diesel deve se dar prioridade na
utilização da biomassa para a produção do biodiesel e o biogás.
Com este propósito deve ser utilizado o grau de potencial de biomassa existente em todas
as regiões do Paraná, procurando sempre um desenvolvimento distribuído e equilibrado.
Ações prioritárias
• Utilizar o restante do potencial hidráulico.
• Aumentar a produção de energia eólica.
• Dar prioridade à produção da energia da biomassa com ênfase ao Biogás e Biodiesel e
a utilização dos resíduos sólidos.
• Produzir hidrogênio a partir das eventuais excedentes das hidrelétricas.
• Intensificar o uso do Gás natural.

• Usar racionalmente as reservas existentes de xisto e carvão mineral
Atores envolvidos
• Poder público federal e municipal.
• Iniciativa privada
• Parceria pública-privada.
• Instituições financeiras de Fomento.
• Sociedade civil organizada (ONGs, OS CIPs, etc...)

Proposta 2
Categoria
Logística e Transporte
Importância
Ligação asfáltica entre os municípios, conclusão das duplicações das rodovias, estruturas
ligando-as com os modais ferroviários e hidroviários, e a manutenção da infra-estrutura
existente.
• Ampliação e manutenção da malha ferroviária
• Expansão de portos hidroviárias ao longo da margem esquerda do Rio Paraná (lado
brasileiro)
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Reduzir o custo da produção gerando maior competitividade nos produtos agropecuários,
que são caracterizados com a vocação do estado do PR
Ações prioritárias
Todas as ações elencadas pelo grupo são prioritárias, a execução das mesmas contempla
o resultado positivo das propostas lançadas pelo Fórum Futuro 10 Paraná.
Atores envolvidos
P.P.Ps- Parcerias Públicas, Privadas, e o Terceiro Setor.

Proposta 3
Categoria
Mobilização
Importância
A mobilização é importante para despertar o interesse, à vontade e a necessidade de que
a sociedade como um todo (governo, iniciativa privada, instituições em geral, e cada
cidadão) participe efetivamente do bem coletivo.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Através da mobilização focada na gestão, ampliação e melhoramento da infra-estrutura
do Estado do Paraná, englobando energia, logística e transporte, e telecomunicações,
será atingido o desejado patamar de desenvolvimento sócio-econômico, a partir de um
planejamento estratégico, objetivando bem comum.
Ações prioritárias
O que fazer:
Regulamentar e implementar parcerias público-privadas;
Dar continuidade ao Fórum, fornecendo meios e ferramental metodológico para integrar
os diversos segmentos da sociedade, para que em conjunto, elaborem o planejamento
estratégico, tendo como objeto o bem comum, para a definição de ações, planos,
programas, etc.
Atores envolvidos
Iniciativa privada, instituições e geral, governo e cidadão.

Tema:

MEIO AMBIENTE E FLORESTA

Proposta 1
Categoria
Conscientização
Importância
Conscientizar a sociedade que meio ambiente começa dentro de casa, no campo e na
cidade.
Transformar cada pessoa em um cidadão ecologicamente correto.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Alcançar a sustentabilidade através da valorização econômica e social do produtor rural.
Tornar um hábito de cada cidadão e empresa a redução, reutilização e a reciclagem de
materiais, através de incentivos a coleta seletiva por exemplo.
Ações prioritárias
Campanhas publicitárias de impacto, mudança e criação de legislação (por exemplo que
vende produtos em embalagem não retornável precisa ser responsabilizado pelo seu
recolhimento e destinação correta), ações educacionais em escolas públicas e privadas.
Ex: antiga campanha do sugismundo.
Atores envolvidos
Poder Público-estadual: educação, publicidade e órgão de extensão e pesquisa;
Poder Público-municipal: secretaria de educação, agricultura e meio ambiente;
Privado: sociedade civil organizado através de associações de bairro, associações de
produtos entre outros.

Proposta 2
Categoria
Educação e capacitação
Importância
É imprescindível o envolvimento intersetorial eficiente, definindo as responsabilidades
gestoras, executoras e fiscalizadoras

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Fomentar a formação de profissionais capacitados a exercer as atividades anteriormente
qualificadas dentro das características regionais, com o envolvimento da sociedade
como um todo.
Ações prioritárias
Estimular a preservação e a recuperação através de mecanismos legislativos e tributários
como por exemplo o “bônus ecológico” e outras compensações ambientais.
Atores envolvidos
Entre os principais atores destas ações estariam os profissionais de comunicação
divulgando as propostas e resultados nas diversas mídias, proporcionando visibilidade ao
assunto incentivando a continuidade de Fóruns desta natureza.
O Estado como gestor principal, pela sua característica e representatividade da
comunidade, em suas diversas esferas, exercendo as funções executoras, legislativas e
fiscalizadoras.
As organizações não governamentais pela capacidade formadora e disseminadora de
opiniões.
Por último e principalmente o setor educacional pelas características de formação ética,
moral, cultural e profissional.

Proposta 3
Categoria
Gestão Pública
Importância
Execução, direcionamento e controle das ações de preservação dos recursos naturais
(RN)
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Pretende-se alcançar o desenvolvimento sustentável, buscando
sócio/econômico/ambiental, evitando o esgotamento dos RN's

o

equilíbrio

Ações prioritárias
• constituir comitês de bacia para os mananciais;
• 100% de tratamento de efluentes (urbanos e industriais)
• coleta de resíduos sólidos urbanos (domiciliares, comerciais e públicos), criando centro
de triagem, cadastro de catadores, incentivo a compostagem;
• aumentar o número de agentes fiscalizadores do IAP, que atendam a demanda.

Atores envolvidos
Governantes estaduais e municipais, órgãos ambientais, (SEMA, MNA, ANA e IAP),
sociedade, instituições de ensino e pesquisa e todos os usuários dos RN's.

Proposta 4
Categoria
Infra-estrutura
Importância
Dotar o Estado de infra-estrutura na área de saneamento ambiental e desenvolvimento
florestal, propiciando melhoria na qualidade de vida da população. Mais investimentos
na área de infra-estrutura ambiental proporciona menores gastos em saúde curativa.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Infra-estrutura para coleta e destino adequado do lixo domiciliar urbano e rural em todos
os municípios do Estado.
• Implantação de programas de coleta seletiva e reciclagem;
• Implantação de aterros sanitários.
• infra-estrutura de sistema de coleta e tratamento de esgoto em 100% dos municípios
paranaenses;
• planejamento, fomento e instalação de aterros industriais em regiões com demanda;
• desenvolvimento florestal econômico da reserva legal;
• Infra-estrutura, meio ambiente e florestas.
Ações prioritárias
• Implantação de aterros sanitários;
• Implantação de rede de esgoto;
• Implantação de estações de tratamento de esgoto;
• Construção de estações de tratamento de água;
• Implantação e ampliação de rede de distribuição de água;
• Implantação de aterros industriais;
• Implantação de bancos de sementes de essências florestais nativas e exóticas;
• Implantação de viveiros de mudas de essências florestais produtivas.
Atores envolvidos
• municípios;
• Estado;
• União;
• cooperativas;
• fórum futuro 10 Paraná;
• agências de fomento (BNDES,BRDE,BID,BIRD e outros);
• universidades;

• sindicatos.

Proposta 5
Categoria
Legislação
Importância
É a legislação que vai definir os parâmetros, as responsabilidades, organizar as ações
visando atingir os objetivos (da lei) propostos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Que em todos os municípios do Estado sejam implementados ou implantados planos de
gestão de resíduos sólidos (PGRS) em todas as áreas de atuação do poder público e
privado, atendendo assim a legislação já existente (lei 12493 de 22/01/99).
Rever a legislação existente referente às matas ciliares, áreas de preservação ambiental e
preservação de Araucária.
Ações prioritárias
Mobilização da sociedade para cobrar de nossos representantes políticos na esfera
federal a criação de uma política nacional de resíduos sólidos.
Realizar campanhas para envolver toda a sociedade no tocante a conscientização,
conhecimento da legislação existente, uma efetiva implementação de programas de
educação ambiental e a revisão da legislação ambiental existente.
Atores envolvidos
• Poder público e privado;
• Sociedade civil;
• Organizações não governamentais.

Proposta 6
Categoria
Preservação
Importância
A preservação está ligada a sustentabilidade do meio ambiente, do social e econômico,
porém a sociedade deve dividir os ônus e bônus com o produtor rural para que o
equilíbrio desejável realmente aconteça.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Preservação da biodiversidade;
• Inserção da reserva legal (RL) nas áreas de preservação (APPS), coberturas de topos de
morros e encostas;
• Remuneração do proprietário pelas áreas de preservação permanente (cuja
equivalência deverá corresponder à atividade produtiva);
• Reciclagem e coleta seletiva de lixo (urbano e rural; embalagem e recolhimento de
agrotóxicos);
• Recuperação de áreas degradadas e estímulo ao reflorestamento nativo e comercial;
• O zoneamento ecológico econômico seja utilizado como ferramenta de
desenvolvimento regional;
• Incentivo governamental para subsidiar a implantação e isolamento das áreas de
preservação permanente.
Ações prioritárias
Interação dos variados órgãos e instituições estabelecidas (IAP, IBAMA,EMATER,SENAR,
BANCOS DE FOMENTO, EMBRAPA FLORESTAS,IAPAR,UNIVERSIDADES E CENTROS DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) para interagirem em sinergia, reverem os gargalos
existentes e juntos promoverem (com os produtores rurais) a preservação e
sustentabilidade da biodiversidade;
Revisão e modificação do código florestal e as legislações pertinentes (do cômputo das
RL's, topos de morros e encostas nas APP's);
Revisão do ICMS ecológico para contemplar integralmente o produtor rural que
efetivamente detém e conservam as áreas de preservação;
Separação do lixo domiciliar e industrial, incluindo o rural, e estabelecer um projeto
permanente de coleta e reciclagem de lixo com inclusão social dos catadores;
Criação de subsídios governamentais para recuperação de áreas degradadas e
reflorestamento, e isolamento de áreas de preservação permanente;
Utilização de mapas e legislação de zoneamento ecológico econômico em benefício da
produção, e não como forma de penalização do setor produtivo.
Atores envolvidos
Nível federal: Embrapa florestas, IBAMA, Congresso nacional e CNA.
Nível estadual: IAP, EMATER, SENAR, Universidades e Prefeituras municipais, FAEP e
produtores rurais.

Proposta 7
Categoria
Tecnologia

Importância
Fundamental, porque através da pesquisa surgem novas tecnologias que possibilitam a
adequação dos processos de produção hoje disponíveis em processos sustentáveis e
ecologicamente corretos ou mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL).
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Redução ao máximo da geração de resíduos e maior aproveitamento do resíduo
gerado através de reciclagem ou produção de energia;
• Substituição de combustível fóssil por outra fonte renovável de energia;
• Substituição de materiais prima impactantes ao ambiente e a saúde por outras menos
impactantes;
• Recuperação e preservação das áreas de preservação permanente, principalmente as
matas siliares, de forma que em médio prazo estas áreas garantam a manutenção da
biodiversidade e dos recursos hídricos do Estado do Paraná.
Ações prioritárias
• Investimento maior em pesquisa, direcionada a redução de geração de resíduos e o seu
melhor aproveitamento com foco nas potencialidades regionais.
• Programa de financiamento e incentivos fiscais em condições para produção de
biomassa, plantio de florestas comerciais e outras fontes de energia renováveis;
• Premiação aos processos produtivos que adotarem boas práticas ambientais;
• Buscar alternativas tecnológicas para implantação de controle de poluentes e seus
tratamentos a custos menores;
• Investimento em pesquisa e tecnologia passando a substituição do uso de madeira de
florestas nativas por madeira de floresta plantada.
• Linhas de crédito diferenciadas para substituição de processos e equipamentos visando
reduzir os impactos ambientais.
Atores envolvidos
• Instituição de pesquisas;
• universidades públicas e privadas;
• iniciativa privada/setor produtivo;
• Governo Federal, Estadual e Municipal.

Tema:

PESQUISA, TECNOLOGIA E UNIVERSIDADE

Proposta 1
Categoria
Criação de centros de pesquisa
Importância
A criação, consolidação e manutenção dos centros de pesquisas, cria os meios de
transportação gerando benefícios (tangíveis e intangíveis) para a sociedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
3 dimensões
Politica-social e econômica
• Redução da dependência tecnológica externa;
• Atendimento das demandas tecnológicas regionais;
• Melhoria na qualidade de vida com a aplicação dos resultados das pesquisas;
• Geração de emprego, renda e salário;
• Criação de ambiente propício à reflexão, proposição,geração e disseminação do
conhecimento que possam se tornar centros excelência nas áreas.
Ações prioritárias
Estruturas dos centros de pesquisas em estruturas em redes multidisciplinares com
conexões a centros nacionais e internacionais;
Aproximação das instituições de pesquisas e desenvolvimento com a sociedade por meio
de feiras, workshops, fóruns e programas de iniciação cientifica;
Consolidação de programas de pesquisadores;
Fomente aos programas de mobilidade acadêmica interinstitucionais;
Desoneração tributária para aquisição de equipamentos destinados a projetos de
pesquisa científica;
Definição de linhas de pesquisas prioritárias.
Atores envolvidos
Governos - Estadual, federal e municipal, fundação Araucária, iniciativa privada através
das suas entidades representativas universidades-centro de pesquisas ONG.

Proposta 2
Categoria
Fortalecimento de parcerias
Importância
Grande quantidade e qualidade de pesquisas desenvolvidas na academia e sub-utilizadas
no setor produtivo, por falta de mecanismo e políticas de integração entre ambos.
Inovação tecnológica e capital social são hoje os principais ativos de desenvolvimento.As
parcerias são essências para acelerar o processo de incorporação tecnológica.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Criação de uma cultura de parceria e integração entre o setor produtivo e o gerador de
ciência e tecnologia;
Com a criação dessa parceria teria como resultado:empresas mais dinâmicas e
inovadoras, maior desenvolvimento regional,maior geração de empregos e renda e
melhoria na qualidade de vida da população;
Geração de capital humana e tecnológica.
Ações prioritárias
Efetivar uma rede de integração pró-ativa do setor de ciência e tecnologia com o setor
produtivo;
Criação de fundo público-privado para viabilizar a reimplantação da rede de integração;
Financiamento da rede:A:Setor público,a partir do fundo Paraná; B:Setor privado,a partir
de contribuição de empresas beneficiárias pelas pesquisas e recursos para fiscais
oriundos dos sistemas “S” =Sesi,Senac,Sebrae,Senar,Sesc,Senai e Sescoop.
Criar uma estrutura de governança público-privada para gestão da rede.
Atores envolvidos
Atores públicos:Seti e suas entidades ;
Universidades e institutos de pesquisa
Ex:Iapar, Uem, Uel, Utfpr, Embrapa,etc.
Atores privados:Federações ( Faep,Fiep, Faciap, Fetaep, Etc.. )
Universidades e institutos de pesquisadores.
Sociedade civil organizada.
Ongs voltadas ao desenvolvimento tecnológico.

Proposta 3
Categoria
Incentivo a pesquisa
Importância

O reconhecimento da importância da universidade na geração e difusão do
conhecimento,permitindo
o
acesso
da
população
ao
desenvolvimento
cientifica,tecnológico e sócio-educacional.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Criação de tecnologia de ponta;
• Atendimento as necessidades reais da região, por meio da pesquisa aplicada;
• Permanência do capital intelectual nas universidades;
• Melhoria da qualidade de ensino;
• Garantia do fluxo continuo de recursos;
• Melhoria da qualificação docente.
Ações prioritárias
Ampliação dos recursos públicos;
Garantia orçamentária;
Distribuição regionalizada de verbas;
Criação de comitês regionais para a distribuição de recursos;
Estabelecer parcerias entre universidades e institutos de caráter público,empresas e outras
associações do segmento privado para a produção de conhecimento e tecnologia;
Ampliação do financiamento para pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas pequenas
e médias empresas do estado;
Ampliação de bolsas de apoio á pesquisa,de iniciação científica e de produtividade para
docentes e discentes;
Atrair pesquisadores qualificados para o desenvolvimento de projetos com o intuito de
criação de grupos de pesquisa no interior do estado;
Fomento ás pesquisas interdisciplinares e interinstitucionais.
Atores envolvidos
• Fundação Araucária
• Mídia em geral
• Capes,Cnpg, finep
• Sebrae,Senai,Senar,Sesc,Fiep
• Poder legislativo (municipal e estadual e federal)
• Poder executivo (municipal e estadual e federal)
• Setor empresarial
• Ongs
• Universidades.

Tema:

MOBILIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Proposta 1
Categoria
Conscientização, Capacitação e Educação
Importância
Através da educação para a vida e o trabalho que se constrói uma consciência social e se
atinge o ideal de cidadania e de desenvolvimento da nação.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Garantir a universalização do acesso à educação básica (em todos os níveis), valorizando
o trabalho e a capacitação dos professores e unir esforços dos setores: Publico e privado
(sistemas) para oferecer ensino técnico-profisionalizante a todos os jovens, de forma a
promover o desenvolvimento humano e cidadania.
Ações prioritárias
Aumentar o investimento orçamentário nos 3 níveis de governo para a rubrica da
Educação
Mudar o enfoque da educação para que seja estimuladora de valores éticos cínicos,
culturais e que desperte o espírito de empreendorismo, solidariedade e sustentabilidade
ambiental.
Garante que todas as escolas (publicas e privada) tenham espaços comunitários para
o desenvolvimento de atividades artísticas, culturais, esportivos e recreativos.
Escolas equipadas e professores capacitados.
Atores envolvidos
• [Setor Publico (municipal, estadual e federal)]
• Setor Privado (empresas, entidades, representativas e sistemas)
• Ong's, terceiro setor, sociedade civil organizada, cidadão e comunidade.

Proposta 2
Categoria
GESTÃO PUBLICA
Importância
O poder público arrecada recursos da sociedade e cabe a ele o direcionamento na
aplicação dos mesmos. Isso deve ser feito com total transparência e democratização dos
processos, buscando parceria, principalmente com as organizações do terceiro setor.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhor gestão das verbas públicas adotando, as integrações e a descentralização das
políticas com menos paradigma de administração. É preciso conscientizar que os gestores
a respeito da importância da estruturação das instituições públicas, buscando maior
efetividade da ação políticas e adoção de novas metodologias (modernidade).
Ações prioritárias
Profunda reforma política, com a adoção de mecanismos que contribuam pena a
moralização do setor.
Criação de infra-estrutura, adequada na área de saúde publica.
Investimentos em pesquisas
Investimento em educação básica e profissionalizante, com novo modelo curricular, que
inclua cidadania, civismo e ética.
Substituição das políticas assistencialistas de cunho eleitoreiro por outras que priorizam a
constituição de reales sociais integradas e a estruturação das ações que devem ser
baseadas principalmente no desenvolvimento da economia, solidária, buscando a
sustentabilidade.
Conceder incentivos fiscais para empresas que desenvolvem ações de responsabilidade
social e ambiental.
Que o poder público adote modelos de comunicação social visando o desenvolvimento
da cidadania plena.
Atores envolvidos
• Gestores dos executivos em todos os níveis
• Parlamentares
• Membros de Conselhos
• Membros do Poder Judiciário
• Membros do Ministério Público

Proposta 3
Categoria
MOBILIZAÇÃO
Importância
A mobilização e importante porque através da reunião das lideranças dos vários segmentos da
sociedade organizada torna se viável encontrar numa visão compartilhada a criação de novas
propostas estabelecendo um plano econômico social sustentável. A mobilização é também
importante pela conscientização de todos:. Poder Publico, Privado e Sociedade em geral.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Estabelecer através de um plano estratégico ações concretas que poderão alcançar os objetivos
priorizados. Posteriormente elaborar uma planilha de acompanhamento e avaliação dos
resultados tais como: Erradicação do analfabetismo, fome, miséria, inclusão social, geração de
emprego e renda, educação digna para todos e melhor acesso da população aos serviços
essenciais e de qualidade.
Ações prioritárias
Fortalecimento e criação de parcerias formais entre os poderes públicos e privados e terceiro
setor. Mobilização da sociedade para a participação e ou criação de um fórum permanente
para o desenvolvimento que funciona como um observatório do município, acompanhado e
participando do desenvolvimento do seu município, incentivar o empreendorismo e a
economia solidária para que o cidadão tenha dignidade e auto sustentável.
Motivar o voluntariado e enaltecer o papel do cidadão socialmente responsável.
Atores envolvidos
Governo, Sociedade Civil, Organizada (todos os segmentos)

Tema:

SEGURANÇA

Proposta 1
Categoria
Capacitação e Educação
Importância
Melhor qualificação dos agentes de segurança
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Maior conscientização social dos agentes de segurança
Ações prioritárias
• Integração maior com a comunidade
• Resgate de princípios e valores
• Profissionalização do jovem
• Participação das Universidades no processo de capacitação em uma melhor
qualificação profissional.
• Academia de polícia militar com descentralização
• Estabelecimento do geoprocessamento
• Banco de dados comum a todos
Atores envolvidos
• Governos Federal, Estadual e Municipal.
• Poder Judiciário
• Polícia Militar
• OAB
• Universidades e Faculdades
• Confegs
• Clubes de Serviços
• Associações de Moradores

Proposta 2
Categoria
Gestão Pública
Importância
Importante no papel de coordenar, distribuir, fiscalizar a aplicação das verbas, além de
avaliá-las.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhor distribuição e aplicação das verbas públicas otimizando a execução do objetivo a
que se propõe.
Ações prioritárias
Apresentação de contas eficaz da destinação de verbas (saneamento das despesas
públicas) orçamento participativo, preparação e valorização dos profissionais da área de
segurança, adequação do planejamento urbano, rural, comercial e industrial no contexto
do equilíbrio ambiental.
Atores envolvidos
Sociedade civil monitorando os resultados com participação ativa no planejamento; e o
governo investindo na formação dos gestores públicos, assim como o mercado
disponibilizando as melhores ferramentas de gestão.

Proposta 3
Categoria
Integração e Investimentos
Importância
Soma de esforços com atuações operacionais conjuntas (polícia civil, militar, guardas
municipais e unificação de dados e informações).
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhoramento dos órgãos de segurança e conseqüentemente a diminuição dos índices
de criminalidade.
Ações prioritárias
Cursos e estudos aproveitando-se de experiências e conhecimentos de ambas instituições
de ensino (escolas e academias).
Ações de prevenção repreensão com polícia civil, polícia militar e guardas.
Valorização das classes policiais.
Atores envolvidos
Governador, secretário de estado, prefeitos, comandantes das polícias, diretores da
escola e da academia. E como atores principais toda a classe policial.

Proposta 4
Categoria
Legislação

Importância
Facilitação e aplicação referente à segurança
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Normatizar as relações intersocais, ou seja, entre as pessoas e a convivência em
sociedade. Assim a legislação deve estar sempre apta à modificação (alteração mais
renovação) de acordo com os anseios da sociedade e não de um grupo (legisladores).
Ações prioritárias
Revisão da legislação vigente referente à reforma judiciária, reforma do sistema penal,
estatuto da criança e adolescente, como também do código de trânsito brasileiro, visando
uma melhoria na fiscalização da ação policial e integração das polícias com aumento de
investimentos, criando maior mobilização e conscientização por meio de educação base
direcionada; exemplo: o retorno da cadeira de educação, moral e cívica.
Atores envolvidos
Os três poderes nos âmbitos municipal, estadual e federal, as entidades de classes
sociais. O que representa os três setores sociais integrados gerando sinergias entre si – O
governo atuando com eficácia nas esferas distintas – O mercado aporta investimentos na
gestão dos recursos e troca de tecnologias e aplicabilidade – A sociedade civil atuando
de turma pró-ativa no planejamento e no monitoramento e avaliação dos resultados.

Proposta 5
Categoria
Mobilização
Importância
É possível melhorar a segurança pública por meio da mobilização dos governos federal,
estadual e municipal e da sociedade civil organizada (ONGs, Conseg´s, Clubes de
Serviço, etc.) de maneira a se atingir indicadores de excelência extensivos ´s todos da
população.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Maior comprometimento social com a segurança pública
Melhoria dos indicadores de segurança, da sensação de segurança e da tranqüilidade
pública
Interação da comunidade com os aparatos governamentais destinados á segurança
pública

Participação da comunidade na formação regionalizada do aparato de segurança
pública, de maneira a atender os anseios locais de segurança.
Respaldo da comunidade na fiscalização do aparato governamental de segurança
publica.
Ações prioritárias
Aumento da dotação orçamentária do Estado, com descentralização do ordenamento de
despesas para as ações prioritárias regionalizadas.
Recomposição do efetivo humano, com abrangência em todos os setores envolvidos com
a segurança pública (polícia militar, polícia civil, guarda municipal, departamentos de
trânsito, etc).
Atuação prioritária nos programas comunitários:
• PROERD
• Polícia Comunitária
• Patrulha Escolar
• Patrulha Rural
• Práticas Educativas de Trânsito
• Palestras educativas para aproximação comunidade – segurança
• Inter-relação dos bancos de dados de segurança pública
Atores envolvidos
• Governos Federal, Estadual e Municipal
• Poder Judiciário
• MP
• OAB
• Universidades – Faculdades
• Conseg´s
• Clubes de Serviços
• Associações de Bairro

Proposta 6
Categoria
Tecnologia e Infra – estrutura
Importância
Ações policiais e investigação dos crimes necessitam de constante melhoramento
tecnológico e infra-estrutura para operar.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Diminuição da criminalidade, produção de provas criminais mais eficientes evitando-se a
impunidade

Ações prioritárias
• Aquisição de equipamentos modernos e eficientes para o instituto de criminalística e
IML.
• Ampliação do quadro funcional e implantação de institutos de IML regionais.
• Aquisição de equipamentos de proteção individual, comunicação e informática.
Atores envolvidos
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), Secretaria de Segurança Pública.
Prefeituras.

Tema:

VISÃO POLÍTICA E GESTÃO PÚBLICA

Proposta 1
Categoria
Administração Pública Eficaz.
Importância
Para que o estado deixe de ser um ônus para a sociedade e universalize o atendimento
dos serviços públicos da sua responsabilidade .
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Respeito e resgate da credibilidade política;
• Qualidade e produtividade;
• Eficiência na aplicação dos recursos;
• Melhoria dos índices de qualidade de vida;
Ações prioritárias
• Profissionalização do serviço público;
• Planejamento estratégico;
• Tecnologia da formação;
• Equilíbrio das contas públicas,
• Respeito às leis;
• Revisão do repasse dos recursos (pactuação dos municípios);
• Pacto para melhoria na educação;
• Transparência na gestão dos recursos públicos,
• Gestão Participativa e Controle Social;
• Reforma Política.
Atores envolvidos
• Poderes constituídos, iniciativa privada:
• Entidades Representativas;
• Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário;
• Comunidade em Geral;
• Universidades, ONGs, Associações e Cooperativas.

Proposta 2
Categoria
Educação e Capacitação.
Importância
Por ser a Educação e Capacitação o meio para alcançar o desenvolvimento integral de
uma sociedade através da qualificação do serviço público.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhor eficiência ,qualidade, produtividade e bom atendimento, por parte do servidor
público.
Ações prioritárias
Educação permanente adequada às diversas necessidades (gestão de competências).
Atores envolvidos
Gestores e Administradores públicos, servidores, todos os segmentos educacionais.

Proposta 3
Categoria
Infra Estrutura e Transporte.
Importância
Dotar o Estado das condições para o desenvolvimento social e econômico;
Precisamos dotar o Estado de uma cadeia logística plena e satisfatória conforme as
demandas existentes.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Que o Estado através das PPP's invista nas execuções das prioridades abaixo, tornando as acessíveis: malha rodoviária, implantação de hidrovias, investimentos em portos e
aeroportos, infovias, energia elétrica e tecnologia.
Ações prioritárias
Manutenção e conservação das infra estruturas existentes, discutir uma política gestora e
consensual para a infra estrutura estadual, envolvendo todos os setores produtivos,
universidades, associações regionais e municípios.
Criação a incentivos de construção de aeroportos regionais.Ex:Cascavel, Umuarama.
Implantação de gasodutos em todo Paraná;

Implantação do corredor do turismo marítimo, com a construção de um terminal de
passageiros junto ao Litoral Paranaense;
Que o Estado passe a ter uma visão de atividade portuária, como uma plataforma
logística de transformação, um ente logístico de desenvolvimento regional.
Atores envolvidos
Governo Federal, Governo Estadual, Governos Municipais, Federações, Universidades e
Sindicatos.

Proposta 4
Categoria
Mobilização
Importância
Aumento da Influência da opinião pública e participação da sociedade civil organizada
na questão social e política.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Sensibilizar os órgãos competentes com poder decisório, na busca da consolidação dos
objetivos.
Ações prioritárias
Conscientização política da população através da educação para exercício da sua
cidadania.
Criar e manter meios de tornar pública e transparente as ações que envolvam
mecanismos de interesses da população.
Estimular e fortalecer os conselhos comunitários ou outras organizações.
Atores envolvidos
Poderes Legislativos, Executivos, Judiciários, Entidades Governamentais, ONG´s e
OSCIPS

Proposta 5
Categoria
Sensibilização e Educação.
Importância
Importância quanto à visão política, o desenvolvimento está diretamente ligado ao
envolvimento de uma sociedade através da melhoria do sistema educacional com um
comprometimento conjunto voltado para um objetivo comum.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumento na qualidade de vida.
• Diminuição da pobreza.
• Extinção do analfabetismo.
• Qualificação profissional.
Ações prioritárias
• Orçamento diferenciado para graus de índice de baixa renda.
• Programas de inclusão social.
• Qualificação profissional obrigatória.
Atores envolvidos
Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Universidades, ONGs, Associações, Cooperativas,
Conselhos.

