CONSOLIDAÇÃO – 10/11/2005
PROPOSTAS REGIONAIS

Tema:

AGRONEGÓCIOS
Proposta 1

Região
Foz do Iguaçu
Importância
Ter produtores comerciantes de sua representatividade e informados para obter
argumentos na busca de recursos, novas tecnologias. Aumentar o associativismo e
cooperativismo no estado.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Qualificação e capacitação das lideranças, multiplicadores, através de cursos
profissionalizantes, formação de associações, sindicatos e melhora o nível de informação
dos empresários rurais.
Ações prioritárias
Conscientizar os governantes e órgãos competentes, o grau de importância ao agro
negócio, nos fatores econômicos, social e ambiental do estado e municipais contribuindo
assim na tomada de decisões para liberação de recursos.
Atores envolvidos
• Meios de Comunicação
• Associações
• Sindicatos
• Cooperativas
• Entidades classistas

Proposta 2
Região
Maringá
Através da manutenção de cadeias produtivas diversificadas, produzindo a partir da
agricultura familiar, produtos agro industrializados e de alto valor agregado, a partir de
processos agro ecológicos que contemplam o conceito de desenvolvimento sustentável
em três dimensões principais: economicamente viável, ecologicamente sustentável e
socialmente adaptável.
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Importância
A importância da agricultura familiar está na manutenção da família no meio rural com a
sustentabilidade da pequena propriedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Diversificação da propriedade
• Agroindustrialização da produção local para acrescentar o valor agregado.
• Fomentar a produção agro ecológica
Ações prioritárias
• Treinamento e profissionalização do agricultor.
• Assistência técnica e extensão rural para garantir a produção
• Agrupamento ou associação de produtores para garantir a comercialização e
buscar nichos de mercado.
• Recursos para investimentos compatíveis à realidade
Atores envolvidos
Entidades de classe: Órgãos do governo nos três níveis, instituições de ensino, pesquisa e
extensão, cooperativas, ongs.

Proposta 3
Região
Cascavel
Importância
É pelo potencial agroeconômico peculiar da região Oeste, com característica de extrema
diversificação e alto índice de produção e produtividade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Capacidade estática de armazenagem.
• Redução de custos e perdas no transporte.
• Agilidade de entrega.
• Facilidade de acesso às propriedades rurais para retirar matéria prima 24h.
Ex: Suínos, aves, leite.
Ações prioritárias
• Duplicação da Br 277 até o Porto de Paranaguá.

• Extensão ferro oeste até Guairá e Foz do Iguaçu
• Aeroporto Regional do Oeste
• Recuperação e pavimentação das rodovias federais, estaduais e municipais.
• Redução dos valores pagos de pedágio
• Financiamento para a construção de Armazéns
• Melhoria do sistema de comunicação, principalmente na área rural – telefone,
internet.
Atores envolvidos
Governos – federal, estadual e municipal, iniciativa privada.

Proposta 4
Região
Cascavel
Importância
Segurança Alimentar
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Qualidade dos alimentos
• Produtos livres de contaminação
• Área livre de Zoonoses
• Ampliar as exportações
Ações prioritárias
• Acordo sanitário com o Mercosul
• Fortalecer os conselhos de sanidade agropecuária
• Melhorar as condições de controle sanitário (com pessoal e equipamento)
as barreiras.
• Rastreabilidade e certificação
Atores envolvidos
Governos: Federal, estadual, municipal, conselhos de sanidade agropecuária,
produtores, associações, cooperativas, sindicatos, empresas, órgãos de pesquisa,
universidades

Proposta 5
Região
Curitiba

Importância
Qualificando o produtor para obtenção de certificação e uma marca regional, que
represente qualidade e confiabilidade do produto, calcado num processo produtivo que
não agrida ao meio ambiente e que proporcione considerações de fixação do homem no
meio rural.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhoria da renda da propriedade rural e qualidade devida.
Eficiência na produção com melhores resultados da utilização na mão de obra.
Ações prioritárias
Pela formação profissional focada no meio rural
Atores envolvidos
Federações, associações, sindicato e órgãos governamentais.

Proposta 6
Região
Guarapuava
Importância
Desenvolvimento de todos os atores envolvidos no processo, com isso buscando a autosustentabilidade do setor.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Geração de novas tecnologias
• Capacitação dos atores
• Utilização otimizada dos recursos: natural, físico, econômico, humano e social
• Aumento da produção e produtividade
• Agregação ao valor dos produtos
• Produção de produtos e serviços com qualidade
• Rentabilidade para os diversos elos da cadeia produtiva
• Cumprimento do papel social, econômico e ambiental.
Ações prioritárias
Ordenar as ações dos agentes:
• Desenvolver estudos
• Elaboração de projetos por segmento
• Implantação dos produtos
• Controle e avaliação
Atores envolvidos

• Setor Público:
• Prefeituras municipais
• Ater
• Instituições de ensino
• Lideranças políticas
Setor Privado
• Profissionais liberais
• Empresários, cooperativas
• Entidades de classe
Observação:
A Região prioritária deve ser alterada para:
Sugestão de melhoria na redação do documento de Guarapuava
Integração das Instituições de pesquisa, extensão, difusão e empresários envolvidos na
cadeia produtiva, na busca de soluções dos problemas, tendo como foco a agro
industrialização, geração de empregos e renda.

Proposta 7
Região
Londrina
Importância
Cada dia mais, o estado se retira da suas obrigações e não devolve em formas de
serviços (saúde, educação, segurança) os impostos cobrados, portanto temos que ser
agentes ativos até no processo de geração de emprego e renda, e soluções para diversos
setores.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Agronegócio como motor de desenvolvimento econômico e social.
Ações prioritárias
Legislação específica para o setor que tem aspectos próprios. Ex: legislação trabalhista
Atores envolvidos
Produtores, agentes de crédito, estado, judiciário.

Proposta 8
Região

Maringá
Importância
Visão de conjuntos de um produto específico, antes da parceira dentro e fora, e o seu
papel no desenvolvimento regional e no desenvolvimento do agronegócio.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Organização, profissionalização e agregação de valores na Cadeia Produtiva com o
fortalecimento da agricultura.
Ações prioritárias
• Integrar os vários elos da Cadeia Produtiva
• Integração das CP, pensando em APL (Arranjos Produtivos Locais)
• Agrupar os agricultores em associações e cooperativas de produção e
gestão.
• Alcançar estratégicas das entidades.
Atores envolvidos
Produtores, agricultores familiares e cooperativas, Emater, universidades, sindicatos,
Ceasa, prefeituras, Sebrae, Senar, (Instâncias de governo – federal, estadual, municipal).
federações de indústria, comércio e agricultura.

Proposta 9
Região
Ponta Grossa
Importância
A formação cultural e fundiária da região dos campos rurais, contribui para a produção
profissionalizada do agro negócio, subindo como modelo produtivo
Definição dos resultados que se pretende alcançar
A ativa produtividade abordada em algumas propriedades rurais, serve de exemplo para
outros produtores com melhoria da qualidade e de quantidade, aumentando a renda e
conseqüentemente a geração de novos empregos.
Ações prioritárias
O incremento do treinamento de mão de obra especializada, desenvolvimento do espírito
associativista, resulta na melhoria da competitividade da produção, conseqüentemente
fixando o homem ao meio rural.
Atores envolvidos
Envolvimento prefeitura, fundações de pesquisa, Senar, sistemas, produtores, emater,
cooperativas, associações de classe.

Proposta 10
Região
Ponta Grossa
Importância
A onerarão do tributo sobre os produtos gerados no meio rural, tanto sobre os insumos,
transportes e a promoção diminui a rentabilidade do produtor, estimulando a sonegação
e em momentos de dificuldades provocando o desemprego, sendo o estado do Paraná,
abranger um grande número de perguntas propriedades
Definição dos resultados que se pretende alcançar
A diminuição dos encargos tributários, sobre a produção rural, é fator para a geração do
aumento de renda para os produtores e conseqüentemente o aumento do IDH da região,
fixando o homem ao campo
Ações prioritárias
Por parte dos nossos governantes, a diminuição dos encargos tributários e revisão da
legislação trabalhista (aumentaria a concentração de mão de obra formada)
Atores envolvidos
Deputados, senadores, produtores e entidades classistas.

Proposta 11
Região
Umuarama
Importância
Viabilizar o desenvolvimento do projeto caso a caso, oferecendo a possibilidade de renda
ao produtor.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aproveitar melhor os recursos naturais com respeito e observação do meio
ambiente
• Atrair maior volume de investimentos
• Melhorar a renda e a qualidade de vida do produtor rural
Ações prioritárias
Gestionar junto aos legislativos (Federal, Estadual e municipal) adequação das leis
ambientais de acordo com as necessidades do agro negócio local.

Conscientizar a sociedade que as necessidades do agro negócio conjugam com as
necessidades de toda a sociedade.
Atores envolvidos
Poderes legislativos (Federal, estadual e municipal)
Instituição vinculada ao agronegócio, FAEP, sindicatos, cooperativas, associações, IAP,
Senar, Sebrae
Poder judiciário visando flexibilizar as ações

Proposta 12
Região
Umuarama
Importância
Incentivar e disponibilizar tecnologias para o fortalecimento da agricultura familiar através
da valorização dos órgãos de pesquisa e assistência técnica.
Disponibilizar novas tecnologias a fim de viabilizar a permanência sustentável do produtor
rural frente às exigências do mercado globalizado
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumentar a produtividade a custos mais competitivos.
• Novas alternativas de diversificação da produção
• Melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do produtor rural.
• Aumentar a renda do produtor rural
Ações prioritárias
Gestionar junto à administração pública mais investimentos aos órgãos de pesquisa e
assistência técnica.
Estabelecer parceiros públicos e privados (PPP)
Valorizar do Corpo Docente pelos órgãos competentes
Interação entre os órgãos de pesquisa e assistência técnica com disponibilização do
conhecimento em rede.
Atores envolvidos
Órgãos públicos e secretarias vinculadas ao Agronegócio, Ministério da Agricultura,
Embrapa, Emater, Senar, Sindicatos, Associações e Cooperativas.
Empresas privadas vinculadas ao agro negócio.

Tema: COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS.
Proposta 1
Região
Foz do Iguaçu e Cascavel
Importância
Agrega valor à produção; melhoria da renda familiar; temos forte aptidão para
agricultura em pequena escala; pequenas propriedades rurais; sistema familiar de
produção (trazida pelos processos de migração descendentes europeus; forte cultura
cooperativista; inibidora da escala rural).
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Fixar o homem na sua região; aumento da renda familiar; custo suficiente e competitivo
no mercado; uso racional de propriedade; desenvolvimento econômico e social na
região.
Especial: qualidade de vida.
Resgate da cultura e tradição etnista.
Ações Prioritárias
Estabelecer política pública de apoio a este setor; estabelecer programa de apoio
diferenciado no âmbito financeiro: a) juros em nível de inflação, b) expansão do fundo
aval do governo do estado. c) criar reservas ou fundos de garantia de crédito, d)
desburocratizar o acesso ao crédito; infra-estrutura para escoamento (melhoria da malha
viária de implantação); desonerar a carga tributária; expandir o quadro de técnicos das
empresas de pesquisa e extensão rural e especialização em mercado; desenvolver e
implantar programas de educação ambiental; fortalecer e implantar novas unidades
públicas de instituições de ensino voltadas a praticar agroindústrias; apoiar/incentivar a
formação de redes de comercialização micro regional; estimular o uso de produtos da
agroindústria familiar nas merendas escolares, para tal, alterar a legislação atual; criar
e/ou melhorar a infra-estrutura de ensino.
Comunidades rurais com objetivos de manter o homem no campo; revisar e alterar a
legislação de inspeção estadual, adequando a as exigências compatíveis, inclusive
desonerando de taxas para vendas de ações cooperativistas; estabelecer normas de
inspeção em nível de micro regional para que se possam comercializar produtos fora da
base do SIM (usar microrregiões mapeadas pelo IBGE).

Atores Envolvidos
Governos: federal, estadual, municipal, sociedade civil, organizada cidadão beneficiado.

Proposta 2
Região
Guarapuava
Importância
Através do fortalecimento do agro negócio vislumbrando a médio e em logo prazo a
transformação da região, integrando os pequenos produtores rurais, a grandes indústrias
de agro negócios.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
• Criação de riquezas através do desenvolvimento de alto valor agregado.
• Geração de emprego com mão-de-obra qualificada.
• Aumento da arrecadação dos municípios da região.
• Aumento da renda per capita.
Ações Prioritárias
• Mobilização e pacto inter municipal para definir segmentos empresariais a
serem prospectados de interesse comum.
• Padronização dos incentivos fiscais.
• Criar um conselho de desenvolvimento agroindustrial regional.
Atores Envolvidos
• Líderes e representantes municipais.
• Poder público.
• Instituições civis.

Proposta 3
Região
Guarapuava
Importância
A inserção da região no mapa turístico do Paraná e do Brasil.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
• Aumento da arrecadação fiscal para os municípios da região.
• Geração de emprego e renda.
• Desenvolvimento da conscientização da preservação do meio ambiente.
Ações Prioritárias

Criação de uma agência desenvolvimento regional voltada ao turismo.
Pacto de exploração dos recursos naturais em comum.
Incentivos fiscais municipais e estaduais para implantação de novos investimentos.
Criar mecanismos d captação de recursos financiamentos.
Padronização da comercialização dos direitos ambientais entre os municípios da região.
Formatar os produtos turísticos peculiares de cada município.
Atores Envolvidos
• Líderes e representantes municipais.
• Poder público.
• Instituição civil.

Proposta 4
Região
Guarapuava
Importância
• Melhorar a qualidade de vida regional (I.D.H).
• Integração sócio-econômica entre os municípios da região.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Para facilitar o acesso ao mercado de trabalho e consumo, mantendo as pessoas na sua
base de trabalho ou empreendimento. Investindo em infra-estrutura básica de
saneamento, educação e saúde.
Viabiliza o desenvolvimento econômico das indústrias, comércio, turismo e serviços da
região, implementando o socioativismo.
Tornando-se atrativa para investimentos externos.
Ações Prioritárias
• Fazer um pacto inter municipais, com projetos de interesse comum.
• Mobilização da sociedade organizada.
• Verticalização do planejamento e das ações.
• Pacto de continuidade nos programas independente de ordem política.
• Mecanismos de captação de financiamentos.

Atores Envolvidos
• Líderes e representantes municipais.
• Poder público.
• Instituições civis.

Proposta 5

Região
Londrina
Importância
Gera renda para a região, onde todos ganham: Prefeitura com os impostos; os hotéis;
restaurantes e comércio com o aumento da venda de seus produtos, além do público
regional que prestigia o evento e também fica informado das novas tecnologias.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Resultados do desenvolvimento regional com informações técnicas.
Ações Prioritárias
Capacitação e treinamento de funcionários dos hotéis, restaurantes, motoristas de táxi
para receberem os turistas.
Atores Envolvidos
Funcionários de empresas, Senac, Sesc, Sebrae, Senar, Associações
sindicatos.

de classe e

Proposta 6
Região
Londrina
Importância
Traz renda para o agricultor, fixando sua família no campo.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Fortalecer, inovara criação de novos produtos com maior valor agregado.
Ações Prioritárias
Capacitar com treinamento e fomentar investimentos em tecnologia e equipamentos.
Atores Envolvidos
Senar, Sebrae, entidades de classe, sindicatos rurais, Emater, poder público.

Proposta 7
Região
Londrina

Importância
Eliminar renda desigualdades social existente.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Proporcionar renda, cultura, saúde e bem estar social, integrando na sociedade.
Ações Prioritárias
Levar conhecimento à população carente como: cursos profissionalizantes, treinamento
de capacitação e desenvolver economia solidária (artesanato, reciclagem,outros).
Atores Envolvidos
População carente, poderes público, ong's, oscips.

Proposta 8
Região
Londrina
Importância
É fonte de renda e divisas do país, fonte de empregos e desenvolvimento social.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Constantes melhoras em pesquisas na avaliação de mercado para produtividade.
Ações Prioritárias
• Fomentar a micro e pequena empresa e média empresa
• Oferecer condições de isenção de impostos para exportação.
• Estímulos fiscais para maior agregação de valor.
• Redução de recursos de produção.
Atores Envolvidos
• Órgãos públicos;
• Associações de classe;
• Sindicatos;
• Federações.

Proposta 9
Região
Maringá e Umuarama

Importância
É um empreendimento solidário que congrega esforços para objetivos comuns entre os
atores, pela via cooperacional.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
• Incremento da cadeia produtiva na região.
• Redução dos excluídos do mercado de trabalho.
• Aumento da geração/distribuição de renda.
Ações Prioritárias
• Divulgação do cooperativismo.
• Qualificar os trabalhadores (empreendedores) em cooperativismo.
• Apoiar as ações de formação de cooperativas.
Atores Envolvidos
Integração eficaz e plena do Poder público, iniciativa privada, organizações não
governamentais e comunidade.

Proposta 10
Região
Maringá e Umuarama
Importância
É o gerador de ambientes e oportunidades de negócios, que produzirão geração de
trabalho, renda, melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social
para a região.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Aumento da quantidade de empreendimentos com conseqüente criação de novos postos
de trabalho.
Inclusão social
Geração e distribuição de renda
Maior desenvolvimento econômico social

Ações Prioritárias
Criação de mecanismos de estímulo ao empreendedorismo nas escolas públicas
municipais/estaduais
Criação de políticas públicas de incentivo ao surgimento de novos empreendimentos
Criação de políticas de apoio e acompanhamento aos empreendimentos instalados.

Criação de escola de empreendedorismo
Aproveitamento das potencialidades vocacionais da região.
Atores Envolvidos
Integração eficaz e plena do poder público, iniciativa privada (sociedade civil) –
organizações não governamentais e comunidade.

Proposta 11
Região
Curitiba e Ponta Grossa
Importância
Desenvolvimento do planejamento do turismo sustentável.
Melhor aproveitamento dos recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Geração de renda, emprego e riquezas em geral.
Controle da degradação do meio ambiente.
Ações Prioritárias
Mobilização da população, indústrias, quanto à importância e a necessidade de
conservação e preservação do meio ambiente, que é de recursos primordial para o
turismo.
Atores Envolvidos
Órgãos oficiais relacionados ao turismo e meio ambiente, ong's, empresas que
comprometem o meio ambiente.

Proposta 12
Região
Curitiba e Ponta Grossa
Importância
Visam o desenvolvimento regional, levando os aspectos culturais, econômicos, sociais e
ambientais.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Valorização da herança histórica cultural de patriotismo regional.
Ações Prioritárias

Programas voltados à qualificação, conscientização, educação, marketing e infraestrutura.
Atores Envolvidos
RPC, Gazeta do povo, e outros meios de comunicação, órgãos públicos, empresas
privadas.

Proposta 13
Região
Curitiba e Ponta Grossa
Importância
Geração de emprego, renda e arrecadação tributária.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Melhoramento da distribuição das verbas públicas para a saúde, educação (necessidades
básicas) e diminuição da desigualdade social.
Ações Prioritárias
Políticas de incentivo ao aumento da industrialização nas diversas regiões do estado de
maneira sustentável.
Atores Envolvidos
Poder público, secretaria da fazenda, bndes, agências de fomento, associações
comerciais e industriais, entidades representativas comerciais.

Proposta 14
Região
Curitiba e Ponta Grossa
Importância
Ampliação da oferta de serviços e produtos turísticos; obtenção de melhores preços nas
negociações com os fornecedores; maior representatividades perante as autoridades
constituídas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Aumento da capacidade de exportação; melhoramento na linha de crédito nas
negociações; valorização da atuação da integração dos cooperadores.

Ações Prioritárias
Providências legais para a criação das cooperativas conforme a demanda.
Atores Envolvidos
Associações, entidades, governo público e terceiro setor.

Proposta 15
Região
Curitiba e Ponta Grossa
Importância
• Agilização do processo de deslocamento da produção industrial.
• Porta de entrada para o turismo, sendo que Ponta Grossa é o município pólo
da região.
• Incremento para o atendimento da expansão da demanda (São José dos
Pinhais, Curitiba e região metropolitana).
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Eficiência do tráfego aéreo, melhorando o pólo de transporte aéreo, rodoviário e
ferroviário.
Ações Prioritárias
• Envolvimento da coletividade regional perante a importância dessas
necessidades.
• Obtenção de recursos financeiros e parceiros para a viabilização dos
projetos.
Atores Envolvidos
Governo federal,estadual

Proposta 16
Região
Importância
Conscientização e comprometimento de todos os setores (público, privado e terceiro
setor) num mesmo objetivo, assumindo suas verdadeiras funções.
Definição dos resultados que se pretende alcançar.
Ações mais efetivas e eficientes.
Ações Prioritárias
• Abertura de concursos públicos de acordo com suas áreas específicas.

• Capacitação e valorização profissional.
• Pessoas mais comprometidas com as questões relacionadas ao turismo,
educação, saúde, entre outros.
Atores Envolvidos
Prefeituras municipais e o governo (federal e estadual), poder público.

Tema: MEIO AMBIENTE E FLORESTAS
Proposta 1
Região
Cascavel
Importância
Todo resultado em programas de meio ambiente, depende da conscientização da
população, com atenção especial para a classe estudantil.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Cidade e campo mais limpos;
• Rede e tratamento de esgoto em todas as cidades;
• Menor agressão ao meio ambiente;
• Rede de distribuição de água potável em 100% dos municípios no setor urbano e rural;
• Uso racional da água;
• Preservação de nascentes, córregos e rios, através da mata ciliar;
• Recolhimento de 100% das embalagens de defensivos tríplice lavadas;
• Tratamento e destino adequado dos resíduos orgânicos rurais.
Ações prioritárias
• Capacitação de agentes multiplicadores;
• Educação ambiental nas escolas urbanas e rurais;
• Participação da sociedade civil organizada no processo de conscientização e
sensibilização;
• Concessionárias de serviços públicos devem participar no processo de conscientização e
educação ambiental;
• Coleta e destino final de 100% das embalagens de agrotóxicos através dos
fabricantes/comerciantes;
• Programas de governo para fornecimento de mudas de essências florestais nativas para
o plantio das áreas de preservação permanente;
• Programas de governo para o fomento florestal comercial.
Atores envolvidos
• Iniciativa privada.
• Escolas.
• Universidades.
• Institutos de pesquisa.
• Governo federal, estadual e municipal.
• Concessionárias de serviços públicos.
• Sindicatos.
• Associações.

• Cooperativas.

Proposta 2
Região
Curitiba
Importância
Envolvimento do estado com a sociedade, informando sobre legislação vigente, por
exemplo lei estadual 12493, que obriga o gerador de resíduo a fazer a coleta transporte
e destinação final bem como recuperação de áreas degradadas oriunda de sua atividade.
Investimento na educação ambiental com inclusão na grade curricular em todos os níveis
desde a creche até as universidades.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Com conhecimento e conscientização será possível alcançar uma maior participação da
sociedade.
Ações prioritárias
Fomento de programas informativos e educacionais em parceria com a mídia em todos
os seus níveis e abrangências;
criação de um selo verde atestando a condição da entidade ambientalmente correta com
divulgação na mídia.
Atores envolvidos
Poder público, setor privado, sociedade civil e organizações não governamentais.

Proposta 3
Região
Foz do Iguaçu
Importância
Preservação de recursos naturais com redução de consumo, com incentivo ao
reaproveitamento e reciclagem.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Equilíbrio ecológico, proteção de mananciais, diminuição de extrativismo de recursos
naturais, fortalecimento de associações comunitárias, sensibilização e conscientização da
comunidade, diminuição da coleta de resíduos aproveitáveis, prolongando a sobrevida
de aterros sanitários;
Preservação das florestas com a divulgação do conceito de manejo sustentado de
recursos naturais no modelo aero florestal.

Ações prioritárias
Criação de mecanismos econômicos e tributários no estilo bônus ecológico usados na
redução de tributos estaduais setoriais ou regionais e tributos municipais e ainda o
“câmbio verde” agregando valor aos resíduos na troca por alimentos, medicamentos ou
outros materiais;
Criação de um banco de resíduos tendo como instrumento gerenciador um Plano de
gestão de resíduos sólidos (PGRS), definindo estratégias dentro das normativas
ambientais, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação
acondicionamento, identificação,coleta-transporte, armazenamento, tratamento e
destinação final, atribuindo responsabilidades aos municípios e fontes geradoras de
resíduos.
Atores envolvidos
Poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada e organizações não
governamentais.

Proposta 4
Região
Foz do Iguaçu
Importância
A computação da APPL e RL em 20% viabiliza as propriedades de forma econômica,
social e ambiental, isolando os cursos d'agua.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Regeneração das APPC's degradadas;
• Diminuir a erosão superficial e assoreamento dos cursos d'agua;
• Aumento da infiltração (recarga de aqüífero);
• Recuperação da biodiversidade;
• Otimizar a área agricultável
Ações prioritárias
• Isolamento da área (com cercas);
• Mudança na legislação;
• Remunerar o proprietário que possuir essas áreas averbadas, com ganho equivalente
ao plantio.
Atores envolvidos
Governos, proprietários rurais, órgãos fiscalizadores e de extensão rural.

Proposta 5

Região
Foz do Iguaçu
Importância
Aumento da vida útil dos aterros sanitários e recuperação energética (reciclagem).
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Redução das áreas dos aterros sanitários.
• Redução da pressão sobre os RNs
• Diminuição da poluição dos aqüíferos e solo.
• Obter o meio ambiente limpo.
Ações prioritárias
Implantar conselho de meio ambiente em todos os municípios.
Buscar financiamento para implantação de aterros sanitários em 100% dos municípios do
Paraná.
Cadastramento, capacitação e inclusão dos catadores em projetos de coleta de resíduos
para reciclagem.
Centros de triagem de RS e usinas de reciclagem.
Atores envolvidos
Governo municipal, sociedade, entidades de classe organizadas, instituições de ensino e
pesquisa, órgãos fiscalizadores e instituições financeiras e de fomento.

Proposta 6
Região
Guarapuava
Importância
Região de Guarapuava tem a maior cobertura florestal do Estado e já foi um grande pólo
madeireiro, a qual é possível resgatar a vocação florestal através de programas de
incentivo para todos produtores rurais.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Geração de emprego e renda no campo e na cidade envolvendo toda cadeia produtiva
florestal, proporcionará um aumento no IDH (Índice de desenvolvimento humano) da
região.
Ações prioritárias
• Reestruturação do órgão estadual competente com número suficiente de profissionais
capacitados para suprir a necessidade da região;
• Capacitação profissional dos produtores;
• Assistência técnica contínua;

• Crédito rural;
• Incentivo a pesquisa;
• Incentivo às indústrias de base florestal.
Atores envolvidos
• Órgãos municipais de produtores;
• SENAR;
• Instituições de ensino e pesquisa;
• Indústrias de base florestal.

Proposta 7
Região
Londrina
Importância
Possibilitar o desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental)
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Que a agricultura seja uma atividade viável economicamente, ajudando na preservação
do meio ambiente.
Ações prioritárias
Mudança na legislação ambiental quanto às áreas de reserva legal para que as áreas de
preservação permanente sejam incorporadas à mesma;
formação de condomínios florestais dentro dos limites estaduais.
Atores envolvidos
Produtores rurais, governantes (em todos os níveis).

Proposta 8
Região
Maringá
Importância
Porque a legislação atual não considera o zoneamento ecológico econômico, estrutura
fundiária, onerando demasiadamente o produtor rural (pequeno).

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Que o ônus da conservação ambiental não fique apenas para o produtor (conforme
artigo 225 da constituição federal).
aumento da cobertura vegetal;
melhoria da qualidade de vida;
maior conscientização ambiental de toda sociedade.
Ações prioritárias
• Mudança da legislação;
• Elaboração do zoneamento ecológico/econômico;
• Incentivos para os sistemas produtivos ambientalmente corretos;
• Desburocratização dos processos ambientais junto aos órgãos ambientais do Estado.
Atores envolvidos
Poder público, sistema produtivo e sociedade “comprometidos”.

Proposta 9
Região
Ponta Grossa
Importância
A sustentabilidade do meio ambiente e florestas vislumbram em seu contexto um sistema
produtivo e desenvolvimento tecnológico que harmonizem com os ecossistemas naturais.
Para que isso ocorra necessita interação e parceria com diferentes órgãos da esfera
federal, estadual e municipal.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Implementação do Plano diretor do município;
• Melhoria da infra-estrutura local;
• Desenvolvimento turismo;
• Tratamento água e esgoto;
• Diminuição dos índices de criminalidade.
Ações prioritárias
Investimentos na infra-estrutura da cidade (tratamento de água, esgoto e recuperação de
fundos do vale da cidade de Ponta Grossa onde ocorre os córregos poluídos com a
presença de favelas e ausência da mata ciliar protetora).
Investimentos na área de segurança, aparelhamento e treinamento policial.
Atores envolvidos
Comunidade local, escolas, associações de moradores, prefeitura e governo estadual.

Proposta 10
Região
Ponta Grossa
Importância
Está intimamente vinculada com a proposta de Desenvolvimento sustentável.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Políticas públicas que contemplem melhor a sociedade, meio ambiente e produção rural
(agro negócio, florestas comerciais e áreas de preservação permanente).
Ações prioritárias
Existe conflito e insatisfação no meio rural e urbano com a gestão e desempenho de
órgãos governamentais federais e estaduais (IAP,IBAMA);
Necessidade de mudanças na atual legislação ambiental (código florestal, áreas de
preservação e reservas legais);
Revisão do ICMS ecológico
Atores envolvidos
Governo estadual, IAP, IBAMA, comunidade local, governo federal

Proposta 11
Região
Umuarama
Importância
Porque uma educação ambiental séria no ensino público e privado desde cedo formará
um indivíduo ambientalmente consciente.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Através da capacitação e conscientização dos indivíduos teremos no futuro um meio
ambiente economicamente sustentável e preservado.
Ações prioritárias
Educação ambiental no ensino público e privado obrigatório da pré-escola no ensino
fundamental;
Programa de educação ambiental prático e teórico.
Atores envolvidos
Governo municipal, estadual e federal e sociedade civil.

Proposta 12
Região
Umuarama
Importância
Buscar através da orientação técnica e de legislação estímulos ao produtor rural para que
este possa usufruir de forma sustentável das áreas de reserva legal.
A somatória da área de preservação permanente (mata ciliar) para compor os 20%
incentivará o produtor rural a se adequar à legislação, permitindo a viabilização da
pequena propriedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Pretende-se com uma agricultura sustentável manter o produtor rural em sua atividade
evitando o êxodo rural.
Ações prioritárias
Adequação das leis (código florestal) para permitir que se possa somar (APP) área de
preservação permanente na composição da (RL) reserva legal.
Atores envolvidos
Governos estadual e federal.

Tema: INFRA - ESTRUTURA
Proposta 1
Região
Cascavel e Foz do Iguaçu
Importância
Extensão da ferrovia Cascavel-Guaíra, Cascavel-Foz, com braços ligando o sudoeste até
Barracão, Capanema e Pato Branco.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Implantação de um porto seco com o objetivo de criar uma plataforma de
importação/exportação, interligando os modais hidros, ferro e rodoviários.
Ações prioritárias
Implantação do aeroporto regional entre Cascavel-Toledo, para atendimento nas cidades
de: Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriant, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Palotina,
Terra Roxa, Umuarama e outras (com população aproximada de 600.000 habitantes).
Atores envolvidos
Implantação dos Portos Hidroviários às margens do Rio Paraná para viabilizar a ligação
Tietê (BR)/ Prata (AR) para o escoamento dos produtos dos municípios lindeiros.

Proposta 2
Região
Curitiba
Importância
O insumo energia é de fundamental importância para todas as atividades do ser
humano.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Oferta de guarda de energia através de fontes alternativas (Biomassa, resíduos sólidos,
PCH's, células combustível, etc...)
Ações prioritárias
Implantação de Usinas de Energia através da queima dos resíduos sólidos (lixo), de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), células à combustível, etc.
Atores envolvidos
Público, Privada, Federações e Entidades, PPP's, sociedade civil.

Proposta 3
Região
Umuarama
Importância
Manutenção
e
Ampliação
Biogás/Biodiesel/Biomassa.

das

Fontes

de

Energia.

Por

exemplo

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Redução dos custos e principalmente dos impactos ambientais.
Ações prioritárias
Levantamento de fontes alternativas que já estão dando certo para ampliação.
Atores envolvidos
Universidades (UEM/UNIPAR/FAFIPA)/ centro de pesquisas tecnológicas/ sociedade civil
organizada/ poder público.

Proposta 4
Região
Curitiba
Importância
Fundamental para a qualidade de vida de toda população e fatores primordiais para o
desenvolvimento.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Redução índice de mortalidade infantil,de doenças endêmicas, rios limpos, eliminação de
analfabetismo, aumento da escolaridade.
Ações prioritárias
Priorizar recursos e investimentos para as áreas de educação, infra e saneamento básico.
Atores envolvidos
Público, Privado, Sociedade e PPP.

Proposta 5
Região
Curitiba
Importância
A integração da malha rodoviária e ferroviária é de fundamental importância para
permitir a adequada circulação de mercadorias e favorecer a exportação.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Circulação eficiente e racional de pessoas e mercadorias otimizando a relação
custo/benefício.
Ações prioritárias
Ampliar a malha ferroviária com a duplicação do trecho Curitiba-Paranaguá; ampliar o
transporte público da região Metropolitana.
Atores envolvidos
Poder público, iniciativa privada, ONGs, OCIPs, etc.

Proposta 6
Região
Maringá e Londrina
Importância
Inclusão dos jovens/crianças nos meios de comunicação.
Por Quê:
• Num futuro Próximo as pessoas terão que ser capacitados na área de informáticas e
outros equipamentos eletrônicos.
• Nos tele-centros os jovens e crianças, terão acesso as informações por meio eletrônico.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Na responsabilidade de cada cidadão ter acesso em sua casa, o tele-centro vai
disponibilizar a oportunidade de operacionalizar e manipular informações, através dos
meios eletrônicos.
No meio rural, que através dos tele-centros, seja visto como mais uma ferramenta, para
viabilizar sua atividade.
No meio urbano, a instalação dos tele-centros na periferia, o acesso aos meios
eletrônicos, com acompanhamento, visando treinamento e capacitação profissional.
Ações prioritárias
Tornar os tele-centros prioritários para política de investimentos e responsabilidade sociais
de empresas públicas e privadas.

Atores envolvidos
• Governo Estadual- Através da Emater e Secretaria de Trabalho
• Governo Municipal- Construir os tele-centros
• Iniciativa Privada- Equipar os tele-centros
• ONGs- Gerenciar os projetos.

Proposta 7
Região
Curitiba
Importância
Questão emergencial dos resíduos sólidos para Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Solução econômica, técnica e ambiental para a questão dos resíduos sólidos.
Ações prioritárias
Formação de consórcios intermunicipais para implantação dos projetos.
Atores envolvidos
Poder público (estadual e municipal), iniciativa privada e sociedade civil organizada;
(PPP's)

Proposta 8
Região
Guarapuava
Importância
É a base de todo o desenvolvimento econômico e crescimento da Região.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Universalização das tecnologias nas áreas de energia, telecomunicações e saneamento
ambiental.
Ligação asfáltica inter -municipal, ampliação e manutenção malha viária.
Ações prioritárias
Conscientização, organização planejamento através de discussões envolvendo a
população por meio de seus segmentos representativos.

Atores envolvidos
P.P.Ps- Parcerias Públicas e Privadas e o Terceiro Setor. Fórum Territorial de
desenvolvimento Paraná Centro.

Tema: EDUCAÇÃO E CULTURA
Proposta 1
Região
Cascavel
Importância
Porque atinge um grande número de pessoas, independentemente de poder aquisitivo,
classe social, idade e sexo. Não requer grandes investimentos e pode contar com pessoas
de boa vontade da comunidade como colaboradores. Estimula a interação e a
integração dos mais diversos setores e pessoas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Pessoas mais felizes, comprometidas, solidárias, valorizadas. Mais uma fonte de renda,
inclusão social e econômica.
Ações prioritárias
Investigar o potencial de material a ser transformado, tais como: madeira, fibras, vidros,
papel, plástico, tecido, etc...
Buscar na administração municipal e nas comunidades, pessoas com habilidades nas
oficinas pretendidas e criá-las.
Divulgar largamente, os empreendimentos (oficinas) nas escolas, no comércio e nas
comunidades (urbana e rural).
Promover exposições para divulgação e venda dos produtos.
Atores Envolvidos
Departamentos municipais, ong's, voluntários das comunidades, líderes e municípios.

Proposta 2
Região
Curitiba
Importância
O investimento na formação pessoal e profissional do professor vai favorecer uma
aprendizagem mais significativa, onde as novas informações e conhecimentos são
conseqüências das novas estratégias vividas nas relações interpessoais, no âmbito da sala
de aula, das instituições, dos órgãos de representação de classe, transformando a escola
e a sociedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Professores melhores capacitados e identificados com a profissão "educador".

Melhoria na qualidade da educação, igualitária em oportunidade para todos.
A instituição escola, com professores capacitados, terá condição de resolução de
conflitos, atuando de forma positiva nos comportamentos de agressividade, inibição, falta
de limites, baixa tolerância à frustração, hiperatividade dos alunos, bem como nas
situações especiais do próprio professor, das famílias, e da comunidade, facilitando a
integração de todos, indistintamente, em grupos sociais.
Uma escola prazerosa, produtiva, instigante, acolhedora, inclusiva, onde a formação
pessoal do professor vai possibilitar um conjunto de atividades onde o corpo participe em
todas as suas dimensões, com seus conteúdos biológicos, psicológicos, somáticos,
cognitivos, espirituais, vivenciais, históricos e sociais.
Garantia da inclusão, permanência, promoção do aluno na escola.
Ações prioritárias
Primeiros passos:
• Diagnóstico efetivo da situação educacional na região.
• Realização de cursos de formação pessoal.
• Realização de cursos de capacitação profissional.
• Encontros de vivências e trocas de experiências.
• Grupos de estudos intra e interes colas, aproximando realidades e soluções.
• Apresentação de projetos concretos, realizados com sucesso.
• Investimento em recursos bibliográficos e novas tecnologias de acesso aos
professores.
• Valorização do professor:investimento em melhores salários e condições de
trabalho.
Atores Envolvidos
• Profissionais de educação (professores, diretores, pedagogos, especialistas,
psicomotricistas relacionais).
• Gestores públicos, secretários de educação.
• Sociedade civil organizada.
• Profissionais de mídia.
• Representantes de órgãos de classe e sindicatos.

Proposta 3
Região
Curitiba
Importância

Sendo a educação a base da formação humana, todo e qualquer evento
(programas/projetos) no campo educacional, deve ter o comprometimento e
envolvimento de diferentes atores sociais. Assim, todos os envolvidos, família, educadores
e sociedade, devem ter clareza de seus papéis e funções, agindo de forma ética, inter
relacionada, integrada e interdependente, tendo em vista o desenvolvimento integral dos
alunos, o respeito aos diferentes ambientes, à diversidade cultural e os valores da
cidadania.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Profissionais de educação bem formados, compromissados e engajados com a educação
de qualidade.
Efetiva responsabilidade, envolvimento e acompanhamento da família na educação dos
filhos.
Resgate dos valores universais.
Cidadania plena (de professores,alunos, familiares e comunidade).
Relações interpessoais embasadas no respeito e na ética.
Comunidade comprometida e envolvida com a educação e escola de qualidade.
Ações prioritárias
Reavivar a rede de relação entre escola-família-comunidade e sociedade.
Criação de espaços de diálogo entre escola-família-comunidade.
Projetos e programas de capacitação permanente para professores, família e
comunidade.
Reorganização/criação de espaços de cultura na comunidade/escola.
Criação de espaços de interação e trocas de experiências.
Atores Envolvidos
• Estafe escolar (professores, diretores, pedagogos, especialista, alunos,
funcionários técnicos e de apoio, famílias).
• Profissionais de diferentes áreas da comunidade.
• Terceiro setor.
• Gestores públicos.
• Profissionais de mídia.
• Consultores e assessores especializados.

Proposta 4
Região
Curitiba
Importância
Porque a cultura é um mercado muito valorizado e lucrativo em países mais
desenvolvidos. Mas estes países são exigentes na qualidade do que lhes é oferecido.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Indústria cultural paranaense torna-se destaque no cenário artístico e cultural nacional.
Ações prioritárias
Criar um arranjo cultural que possibilite dignidade e renda aos artistas e a toda cadeia
produtiva.
Investir em educação e cultura através de iniciativas de capacitação e treinamento com
responsabilidade social, incentivando e valorizando os recursos e potencialidades
regionais. Leis de incentivo cultural e mecenato.
Atores Envolvidos
• 1º setor (governo) – políticas de incentivo cultural.
• 2º setor (empresas e empresários)- mecenato.
• 3º setor (ong's) – projetos, eventos e mobilização.
• Artistas
• Profissionais da área de cultura.

Proposta 5
Região
Foz do Iguaçu
Importância
Desenvolvimento tecnológico regional (tri nacional), oportuniza a qualificação e a
capacitação profissional, possibilita e potencializa a região para a industrialização e por
conseguinte, na geração de empregos, elevando IDH.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Região competitiva no mercado globalizado.
• Qualidade de profissionalização.
• Atingir o IDH desejável.
• Atrair o mercado para si.
• Inclusão social da população da região tri nacional.
Ações prioritárias
• Ações políticas.
• Envolvimento da comunidade, universidades, indústria e comércio.
• Parcerias com Parque Tecnológico - Itaipu Binacional, faculdades e indústrias
em geral.
Atores Envolvidos
• Poder público: Municipal e Estadual.

• Itaipu Binacional.
• Faculdades, Universidades.
• Associação comercial.
• Comunidade.

Proposta 6
Região
Foz do Iguaçu
Importância
-Oportunizar e socializar diversos veículos de comunicação por informações de interesses
da população, sempre filtrando o que os usuários deverão ouvir.
-Promover a integração e divulgação cultural tornando-se palco das diversas
manifestações, socializando a todos a diversidade cultural da região tri nacional.
-Conhecer o mundo através das populações, regional (mais de 70 etnias) ressignificando
os conteúdos (escolares de história e geografia).
-Instrumento de promoção da verdadeira cidadania.
-Desenvolve o senso crítico, reflexivo, participativo da comunidade escolar.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Promoção da cultura da Paz.
Exercício pleno da cidadania, conhecedores de direitos, deveres, participação.
Promove desenvolvimento intelectual, criatividade, pesquisa, visão de mundo através da
compreensão das relações culturais locais, pela comunicação comunitária.
Consolidação da integração família/escola/sociedade.
Transformação na formação acadêmica dos cursos de comunicação social - incluindo em
seus projetos de pesquisa a comunicação comunitária.
Ações prioritárias
Instalações dos diferentes meios de comunicação nos centros de convivência.
Projetos desenvolvidos nas escolas desde as séries iniciais.
Programação voltada a conteúdos formativos (saúde, drogas, violência, valores, ética,...)
que proporcione informações para toda população.
Parceiros para a instalação e manutenção com indústrias e comércio.
Atores Envolvidos
• Poder público: Municipal e Estadual.
• Alunos e professores da Ed. Básica.
• Acadêmicos de Comunicação.
• Famílias.
• Comunidades.

Proposta 7
Região
Guarapuava
Importância
Porque sem investimentos constantes a escola não terá condições de acompanhar o
desenvolvimento social, cultural e tecnológico que hoje se exige. Este investimento passa
pela formação inicial, continuada e permanente dos professores, que só assim terão
condições de melhorar a sua prática docente, aliada à valorização pessoal e profissional
da carreira escolhida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Escolas que atendam as necessidades e as expectativas da comunidade escolar e da
sociedade.
Alunos que realmente tenham se aproximado de conhecimentos necessários para que
busquem novos conhecimentos, aprimoramentos.
Professores compromissados com a própria formação e com condições de desenvolverem
uma prática docente de qualidade.
Escolas que desenvolvem seus projetos políticos pedagógicos, programas que integram a
comunidade escolas.
Escolas com a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento de todas as ações
educacionais.
Universidades preocupadas com a formação de professores capazes e compromissados
com o seu papel.
Ações prioritárias
Efetivar os investimentos previstos nos orçamentos municipais e estaduais, destinando
rubricas para manutenção, reformas e construção das unidades escolares.
Definição em cada município, um programa de formação de capacitação (formação
continuada e permanente), que atenda as necessidades e que possa sofrer processos
avaliativos.
Gestores que priorizem a questão pedagógica, articulada a gestão financeira.
Instituições de ensino superior desenvolvendo nos cursos de formação de professores,
estratégias que permitam que seus egressos atendam qualitativamente as escolas.
Atores Envolvidos
• Gestores públicos.
• Profissionais da educação.
• Universidades (Inst. de ensino superior).
• Sociedade civil organizada.

Proposta 8
Região
Maringá
Importância
Por oportunizar dentre outros fatores:
A educação mais adequada que rompa com a superficialidade dos modelos atuais, e
possibilite maior aprofundamento.
Acesso às três refeições diárias básicas para o adequado desenvolvimento do educando,
sobretudo das camadas mais necessitadas.
Múltiplas possibilidades de desenvolvimento.
A interdisciplinaridade.
O atendimento individualizado.
A formação do indivíduo em suas amplas dimensões (formação integral).
A identificação e o desenvolvimento de talentos especiais.
A retirada das crianças das ruas, oferecendo-lhes condições para que possa ler,
pesquisar, lidar com a informática, buscar informações na internet, jogar, relacionar-se
com os colegas, receber estímulo e orientação dos professores, para uma educação
sábia.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Propiciar uma educação em tempo integral consistente que dê condição do estudante se
tornar um sujeito autônomo, crítico, ético, solidário, e com sólida formação geral.
Ações prioritárias
Ampliar os recursos para a educação de 25% dos municípios e Estado para 35%.
Combater os desvios de recursos destinados à educação.
Conceder mais autonomia administrativa, financeira e pedagógica para as escolas.
Ampliar a qualificação dos professores e garantir-lhes educação continuada para essa
forma de educação.
Interface dos municípios e instituições de educação superior.
Consórcios municipais voltados a ações conjuntas.
Projetos experimentais com financiamento de órgãos financiadores.
Atores Envolvidos
• Os municípios: legislativo e executivo.
• As instituições de educação superior.
• Núcleos regionais de educação.
• Órgãos de comunicação.
• Entidades: de classe, APMA, Conselhos de educação municipais.

Proposta 9
Região
Ponta Grossa
Importância
A partir da participação mais ativa e responsável do ensino superior e de todos os
segmentos da educação usando de todos os recursos tecnológicos, estaremos
melhorando a qualidade de ensino em todos os níveis e garantindo o direito de educação
para todos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhor qualificação profissional proporcionando aumento de produtividade e geração de
emprego nos diversos segmentos.
Aumentar a oferta de cursos profissionalizantes e de capacitação,, possibilitando um
constante aprimoramento profissional e gerando ações empreendedoras necessárias ao
desenvolvimento social, econômico e cultural.
A partir do comprometimento do ensino superior com a formação de profissionais da
educação, garantir uma educação significativa e de competência a todos os alunos nos
vários níveis.
Ações prioritárias
Destacar a participação ativa das instituições de ensino superior da região em todo o
processo educacional/cultural, otimizando os objetivos da educação no Paraná. Valorizar
o uso de tecnologias que tornam possível o acesso à educação e cultura ao maior
número possível de pessoas, tanto na zona urbana como na zona rural.
Rever com urgência a grade curricular nos vários níveis de educação, buscando atender
as necessidades e a realidade de cada região e reforçando no currículo de formação de
professores, disciplina que possam garantir a formação de um profissional competente e
comprometido com a educação.
Rever a questão do ensino rural, incentivando e profissionalizando, através de currículo
adequado, o aluno do campo, para que este, permaneça e se desenvolva dentro de sua
atividade.
Adequar e melhorar a estrutura física e cultural nos centros educacionais urbanos e rurais.
Incentivar programas na mídia que valorizem a figura do professor e da educação
perante a sociedade.
Criar conselhos municipais de educação que incentivem e fiscalizem programas e
projetos educacionais.
Atores Envolvidos
• Setor governamental.
• Profissionais de educação.
• Entidades não governamentais.

• Sociedade.

Proposta 10
Região
Umuarama
Importância
Maior incentivo do projeto de extensão no analfabetismo.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Para erradicar totalmente o analfabetismo na região.
Ações prioritárias
Envolvimento de toda a sociedade para o incentivo das pessoas analfabetas, procurem
não só se alfabetizar como dar continuidade dos estudos, até concluir uma faculdade..
Qualificar os profissionais da educação e da sociedade para melhorar a qualidade de
vida dessas pessoas, oferecendo novos cursos que atendam a demanda para a isenção
no mercado de trabalho, resgatando assim a sua cidadania.
Formar parcerias com SEBRAE, SENAC, etc, para alfabetizar e ao mesmo tempo formar a
mão de obra qualificada, para geração de renda própria.
Atores Envolvidos
Todos os analfabetos da região, incentivando-os a se alfabetizarem.

Proposta 11
Região
Umuarama
Importância
Desenvolver principalmente na criança pequena as noções básicas de Ed.Ambiental, isto
é, deve acontecer de baixo para cima, da creche até os pais.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Transformar a sociedade através de projetos educacionais, em parceria com
universidades em todos os setores da sociedade para uma educação ambiental
sistematizada.
Ações prioritárias
Criar como disciplina obrigatória desde a pré-escola até o ensino médio com aulas
teóricas e práticas envolvendo a sociedade.

Atores Envolvidos
A sociedade em geral.

Tema: INDUSTRIALIZAÇÃO, METROPOLIZAÇÃO E
URBANIZAÇÃO
Proposta 1
Região
Londrina
Importância
a busca da sustentabilidade de focada na suas 3 principais dimensões
(econômica/social/ambiental) é uma síntese positiva da atividade empresarial moderna.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Utilizar de forma racional os recursos disponíveis, sejam eles naturais, econômicos ou
sociais.
Ações Prioritárias
Conscientizar o empresário que nas suas decisões atuais residem o sucesso empresarial e
a qualidade de vida de gerações futuras.
Criar no meio empresarial uma “cultura de sustentabilidade”
Atores envolvidos
O empresário e suas entidades afins.

Proposta 2
Região
Maringá
Importância
Desenvolver a indústria regional por meio do alongamento da cadeia produtiva e do
aproveitamento da biomassa para a produção de combustíveis.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumentar o valor agregado
• Agregar tecnologia
• Aumentar a qualificação profissional
-Alteração da matriz energética
Ações Prioritárias
• Atração de empreendimentos

• Benefícios fiscais do governo estadual
• Melhorar a logística de transporte
• Base de dados regional e venda da imagem da região
• Linhas de financiamento para inv. Inovadores.
Atores envolvidos
• Governo
• Empresas
• Entidades empresariais..

Proposta 3
Região
Foz do Iguaçu e Cascavel
Importância
Potencializar os resultados, trabalhando em conjunto para acumular benefícios e metas
comuns.
Elevar a capacidade das empresas envolvidas, para competir e permanecer no mercado
globalizado.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Aumento da produtividade e compatibilidade , buscando uma visão integrada diversas
cadeias produtivas com gestão profissional.
Ações Prioritárias
Buscar experiências bem-sucedidas em outras áreas do cooperativismo associativismo,
tornando-a profissional, atendendo as necessidades e expectativas da região.
Atores envolvidos
Poder Público e iniciativa privada..

Proposta 4
Região
Curitiba
Importância
Porque: A implantação do Terminal Multimodal Integrada aos vários acessos e infraestrutura de serviços que permitem a ampliação de mobilidade, acessibilidade e a
logística da produção local e regional..
Meio ambiente e sustentabilidade.
Valorizar o Setor produtivo incentivando suas características e vocações locais,
implementando programas permanentes de preservação ambiental. Desta forma,
agregando trabalho renda, com redução das desigualdades sociais se obteve um maior
equilíbrio no índice de desenvolvimento humano da região..

Proposta 5
Região
Foz do Iguaçu e Cascavel
Importância
Promover o desenvolvimento sustentável integrado da região,com logística de transporte e
escoamento da produção, agregando valor aos produtos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Através da reivindicação aos poderes públicos, a adoção de uma política de incentivo
para os investimentos de implantação, industrialização e profissionalização, aplicando
regimes fiscais diferenciados a empreendimentos implantados ao longo da Bacia do Prata
- Paraná, promovendo a sustentabilidade.
Ações Prioritárias
Criação de uma nova EADI com plataforma de exportação e importação de mercadorias
nacionais e estrangeiras e entreposta mento aduaneiro e industrial.
Melhorias na malha viária e implantação do aeroporto regional de Cascavel e o
internacional de Foz do Iguaçu.
Transporte multimodal e a logística da Bacia do Rio Paraná e seus entorno.
Reabertura da Estrada do Colono, como e o entre o oeste e o sudeste, levando em conta
o respeito ao meio ambiente, e as questões culturais e econômicas.
Extensão da Ferroeste a Guairá e Foz do Iguaçu, e os braços para os intermodais.
Atores envolvidos
Poderes Públicos
Iniciativa privada e terceiro setor.
Tema: Industrialização e Metropolização

Proposta 6
Região
Guarapuava e Ponta Grossa
Importância
Investimentos na área de infra-estrutura propiciam a atração de investimentos privados,
elevando a renda e conseqüentemente elevando da qualidade de vida da população
Definição dos resultados que se pretende alcançar
desenvolvimento com sustentabilidade da região
Ações Prioritárias
União da sociedade regional entorno do aumento da representação política.
Participação mais atuante das entidades nas reivindicações dos pleitos regionais.
Incentivo às parcerias publica-privadas.
Atores envolvidos
• Governos Municipais
• Entidades Setoriais
• Políticos
• Sociedade Organizada.

Proposta 7
Região
Ponta Grossa e Guarapuava
Importância
Com produtos de maior valor agregado cresce o PIB regional, aumentado o nível de
emprego e renda com aumento no volume da arrecadação tributaria.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumento da oferta de emprego.
• Melhoria nas remunerações salariais.
• Elevação do IDH
Ações Prioritárias
• Promover programas de capacitação empresarial.
• Incentivo a pesquisa e desenvolvimento das instituições de ensino superior
• Importação de tecnologia

• Adoção do ensino do empreendedorismo na grade curricular do ensino médio e
profissionalizante.
• Criação de cursos universitários voltados a atender as demandas das cadeias
produtivas.
• Investimento público e privado em educação profissional.
• Estimulo através de projetos de governo para aumento do nível de
empreendedorismo junto à população.
Atores envolvidos
• Governo municipal/estadual
• Entidades setoriais
• Empresários
• Sociedade organizada
• Faculdades e universidades
• Instituições de ensino

Proposta 8
Região
Guarapuava e Ponta Grossa
Importância
A agência seria um organismo para convergência dos interesses dos diversos setores da
sociedade regional, capaz de indicar as ações públicas prioritárias dos governos
municipais e estaduais.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Maior integração regional.
• Planejamento com foco regional.
• Estímulo ao associativismo.
• Melhor aproveitamento das potencialidades.
• Verticalização das cadeias produtivas com ênfase nos recursos naturais de
cada município.
• Fomento à criação de vocações alternativas para a economia regional.
Ações Prioritárias
Auxílio na formatação e implantação das agências.
Atores envolvidos
-Governos Municipais.
-Entidades setoriais.

Proposta 9
Região
Londrina
Importância
O empreendedorismo é um forte vetor no desenvolvimento da atividade econômica.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Geração de emprego e renda, aumentando a qualidade de vida (IDH)
Ações Prioritárias
Investimento na capacitação
empreendedores.

de

pessoas

empreendedoras,principalmente

jovens

Atores envolvidos
• Agentes públicos, principalmente executivos municipais.
• Iniciativa privada (organizada).

Proposta 10
Região
Maringá
Importância
Promover a formação empreendedora pelos sistemas de ensino..
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumentar o número de empreendedores e por conseguinte, promover o
desenvolvimento.
• Melhorar o interesse para formação educacional
• Diminuir a mortalidade infantil das cidades.
• Aumentar o nível de empregos
• Melhorar a renda percapita.
Ações Prioritárias
Promover seminários debates etc. Onde as entidades educacionais, empresariais e
governamentais sobre o tema.
Promover alterações nos currículos dos cursos de nível médio e superior.
Atores envolvidos
• Governo
• Inst. Educacionais.
• Entidades Empresariais.

Proposta 11
Região
Maringá
Importância
Dotar a região de infra-estrutura promotora de desenvolvimento econômico: transporte
(aéreo, rodoviário, hidroviário), comunicação, energia (elétrica, termoelétrica, gasoduto).
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumentar a competitividade regional.
• Agregar valor à produção primaria regional.
• Reduzir a perda da representatividade econômica da região.
Ações Prioritárias
• Duplicar as vias estruturais da região
• Duplicar a ferrovia Maringá- Londrina para viabilizar transporte de
passageiros.
• Restaurar a ferrovia Cianorte a Paranaguá.
• Internacionalizar o aeroporto de Maringá
• Aumentar a oferta de energia elétrica na região
• Construir gasoduto, Campo Grande a Londrina
• Construir termo elétrica na região de Apucarana.
• Construir a Hidrovia de Ivai.
• Construir a Hidroelétrica de Três Figueiras.
Atores envolvidos
• Governo
• Inst. Educacionais.
• Entidades Empresariais.

Proposta 12
Região
Maringá
Importância
Programa de incentivo fiscal para beneficiar empresas que obtiveram o selo de
responsabilidade social e ambiental.
Definição dos resultados que se pretende alcançar

• Desenvolvimento sustentável.
• Redução das desigualdades sociais.
• Desenvolvimento de hábitos pró-desenvolvimentistas.
Ações Prioritárias
• Definição de padrões para a produção
• Criação dos benefícios fiscais
• Desenvolvimento de métodos de certificação.
• Criação dos selos de responsabilidade social e ambiental.
Atores envolvidos
• Governo
• 3º Setor.
• Entidades Empresariais.

Proposta 13
Região
Maringá
Importância
Implantar parque tecnológico e desenvolver atividades inovadoras..
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Aumento da participação da tecnologia na geração da renda.
• Aumento de renda percapita
• Aumento da demanda de qualificação profissionalizante
• Auto sustentação do desenvolvimento econômico (controle social e
ambiental)
Ações Prioritárias
• Integração das instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento com o
setor produtivo e com o governo
• Financiamento para atividades produtivas inovadoras
• Recursos subsidiários para PDBI
Atores envolvidos
• Empresarial
• Governamental
• IES e Ipersquisa.

Proposta 14

Região
Maringá
Importância
Propagação da imagem, do potencial econômico e das vantagens competitivas da região
para o mundo.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Atração de empreendimentos
• Aumento do nível de emprego
• Aumento da renda regional
Ações Prioritárias
• Criar banco de dados regional.
• Criar agência de departamento regional
• Promover feiras, eventos e ações de intercâmbio nacional e internacional
• mecanismos de facilitação fiscal e financeiro para atração do
empreendimento.
Atores envolvidos
• Governo
• Representação diplomática
• Entidades Empresariais.

Proposta 15
Região
Umuarama
Importância
Melhor e justa arrecadação dos recursos financeiros orçamentários, de forma eqüitativa
nas necessidades regionais.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Existência e aplicações de um estado mais justo, nos quesitos de arrecadar e aplicar
recursos.
Ações Prioritárias
-Vontade política de executar a Reforma Tributária.
-Na legislação, o que exclui, o que modificar e o que criar.
-Pressão de interesses comunitários regionais junto aos representantes políticos.
-Coerência nos textos legais, de forma que sejam aceitos e aplicáveis.

-Cronograma de aplicação da Reforma (objetivos e metas).
-Execução por avaliação e acompanhamento pela comunidade interessada na reforma.
Atores envolvidos
• Executivo e Legislativo.
- União.
- Estados.
- Municípios.
• Especialização nos setores econômicos públicos e privados, bem como
tributários.
• Ações de classes, notadamente a OAB- Ordem dos Advogados do Brasil.
• Setores universitários com especialização em tributos a pagamentos
• públicos.

Tema: MOBILIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Proposta 1
Região
Foz do Iguaçu
Importância
A Hidrelétrica de Itaipu paga montante altamente significativo de royalties para os
municípios lindeiros ao lago de Itaipu, porem as prefeituras acabam canalizando tais
recursos para obras que não melhoram a qualidade de vida de sua população. Há que
se atrelar à distinção de tais recursos para ações que melhoram o IDH, qual é baseado
em educação, saúde e distribuição de renda.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Alcançar os objetivos do milênio, definidos pela ONU, em 10 anos, a partir de tal
mecanismo.
Ações Prioritárias
Mudar a Legislação sobre o uso dos royalties de energia para destiná-las a ações que
melhorem o índice de desenvolvimento humano (IDH) da população dos municípios que
recebem tal aposte financeiro.
Apresenta proposta de mudança de legislação nos 3 níveis (federal, estadual, e
municipal) buscando regularmente tal procedimento
Promover trabalhos de conscientização da sociedade no sentindo de assimilar o beneficio
representado pela mudança.
Qualifica recursos humanos voltados para a implementação da nova política.
Atores Envolvidos
Sociedade regional, política dos 3 níveis de poder: federal, estadual e municipal.

Proposta 2
Região
Foz do Iguaçu
Importância
O Estado sozinho não é capaz de desenvolver todas as ações necessárias para alcançar
os objetivos propostos pelo Fórum Futuro10 Paraná. É fundamental que haja uma
integração cada vez maior entre o poder publico, a iniciativa privada e as entidades do
terceiro setor para se alcançar tais objetivos.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Geração de mais oportunidades para o desenvolvimento através de definição de papeis
da assunção de responsabilidade e da descentralização das ações proporcionando uma
postura mais autonomia, porem caracterizada por um compartilhamento de
responsabilidade.
Ações Prioritárias
Fortalecimento e criação de parceria entre os estados, iniciativa privada e as entidades do
terceiro setor.
Capacitação das lideranças paranaenses em responsabilidade social, marketing social e
elaboração de projetos.
Conscientizar a classe política para a cultura do trabalho conjunto com a sociedade
organizada.
Incentiva a participação popular na gestão publica através do fortalecimento de
conselhos
Criação e manutenção de jovens de desenvolvimento municipal e regional em todo o
estado com a participação ativa dos 3 setores da sociedade.
Atores Envolvidos
Toda a Sociedade.

Proposta 3
Região
Umuarama
Importância
É através da Educação para a vida e o trabalho que se constroem uma consciência social
e se atinge o ideal de cidadania e de desenvolvimento da nação e principalmente da
região de Umuarama
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Garantir a universalização ao acesso à educação básica, valorizando o trabalho e a
capacitação dos professores e unir esforços dos setores públicos e privados, para oferecer
ensino técnico/profissionalmente a todos os jovens de forma a promover o
desenvolvimento humano e a cidadania.
Ações Prioritárias
Aumentar o investimento orçamentário nos 3 níveis de governo para a rubrica da
Educação.
Muda o enfoque da educação para que seja estimuladora de valores éticos, cívicos e
culturais q que despreza o espírito de empreendedorismo, solidariedade e
sustentabilidade ambiental.

Garantir que todas as escolas (publicas e privadas) tenham espaços comunitários para o
desenvolvimento de atividades complementares à escola como: artística, culturais, e
recreativa.
Atores Envolvidos
• Setor Público (3 esferas)
• Setor Privado
• 3 Setores
• Sociedade Civil organizada, bem como a comunidade.

Proposta 4
Região
Umuarama
Importância
Garantir a mobilização, participação cidadã, articulação políticas para transforma as
condições econômicas, sociais e políticas de forma positiva, integrada e sustentável.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Elevar IDH, índice de empregabilidade e renda e melhorar a qualidade de vida
Fortalecer e incentivar o associativismo e cooperativismo visando a ampliação dos
mesmos e afins.
Implantar e fortalecer redes de economia solidária para escoar produtos.
Ações Prioritárias
Criação de uma agencia de desenvolvimento regional composta por Cansad, Coped e
Adigre para que haja uma gestão compartilhada e sustentável.
Capacitar e instrumentalizar as associações, cooperativas e sociedade organizada,
mediando ações integradas.
Elevar planos de desenvolvimento e cumprimento de metas de acordo com diagnósticos
de identidade regional
Captação de recursos nas esferas estaduais, federal e terceiro setor.
Atores Envolvidos
• Os municípios que compõem o Consad, Codep e Adigre.
• Administração Publica municipal (dos municípios participantes) estadual e
federal
• Terceiro setor e comunidade em geral

Proposta 5
Região
Curitiba
Importância
As empresas socialmente responsáveis exercem papel fundamental na implementação de
um novo modelo de gestão, que contempla o atendimento ao seu publico interno e
externo e também a comunidade onde a empresa esta inserida. Isto demonstra
modificação do paradigma de um gasto social é custo, para um novo conceito de que
gasto social representa investimento.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Os resultados advindos com a pratica da gestão socialmente responsável são:
• Preservação Ambiental
• Compromisso com Acionista
• Compromisso com a comunidade local, terceiro setor
• Compromisso com o poder público, parcerias
• Consciência, cidadania e valores universais
• Garantir sustentabilidade dos programas
• Comunicação Responsável
Ações Prioritárias
Para alcançar os objetivos previstos é necessário:
• Capacitação de gestores e lideranças regionais em responsabilidade social,
marketing social, elaboração de projetos para o terceiro setor, comunitários,
governamentais nas áreas saúde, educação meio ambiente, cultura e lazer.
• Uma gestão do poder público, participativa, democrática, descentralizada e
transparente, comprometida com os recursos públicos.
• Media Responsável
• Planejamento e acompanhamento de recursos com controle social
• Respeito à diversidade humana e inclusão social
Atores Envolvidos
Gestores Públicos, Empresários e Comunidades (Ong's)

Proposta 6
Região
Guarapuava
Importância

Só através da mobilização ampla envolvendo todos poderes constituídos organizações
governamentais e não governamentais, sociedade em geral, poderá alcançar uma
conscientização capaz de mudar a cultura da pratica da responsabilidade social.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Erradicar o analfabetismo, a fome, as epidermes, o desemprego as drogas e as
explorações do trabalho infantil, isto vai gerar uma nova sociedade com mais qualidade
de vida e com auto estima desenvolvida , capaz de contribuir efetivamente para o
desenvolvimento da comunidade em que esta inserida.
Ações Prioritárias
A conscientização dos agentes executivos (poder publicas e privadas e terceiro setor),
para elaboração de projetos e firmar parcerias para executar as ações
Atores Envolvidos
Gestores públicos e privados, organizações, entidades e a comunidade.

Proposta 7
Região
Londrina
Importância
O ser humano em sua essência é um ser comunitário,portanto ele busca viver em
sociedade porque isso faz parte de sua natureza de sua criação. Ele necessita relacionarse com outros ser da sua espécie.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Ao longo da historia essa sua “essência” lhe foi tirada, extirpada.
Necessitamos:
Maior interação e cooperação naquilo que nos é comum, pois com isso nos ajudamos
mutuamente.
Ações Prioritárias
Promover seminários, Fóruns, Palestras e incluir nos currículos escolares temática
“empreendedorismo, cooperativismos e associativismo”
Atores Envolvidos
Todos os setores da sociedade: Governo, empresas, igrejas, ongs

Proposta 8
Região

Londrina
Importância
Proporcionar ao cidadão o pleno exercício de suas cidadania
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Conscientizar os gestores municipais (Prefeitos, secretários da área...) da importância e
necessidade do SUAS.
Ações Prioritárias
Capacitar o setor social municípios no que tange a efetividade e implantação do SUAS
(orçamento, plano diretor, intersetorialidade)
Atores Envolvidos
• Setor Público (Federal, estadual, Municipal)
• Setor Privado (Entidades de Classe – Empresas)
• Entidade da Sociedade Cível Organizada

Proposta 9
Região
Ponta Grossa
Importância
Melhor qualidade de vida, inclusão social, redução do desemprego erradicação do
analfabetismo e resgate social.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Os resultados advindos com a pratica da gestão socialmente responsável são:
Reestruturação do sistema de ensino e cultural. Escola técnicas profissionalizantes
Buscam no âmbito estadual, federal, privada, recursos para as ações voltadas incentivar a
união das classes (empregador, empregado, política, religiosas e outras)
Através da Educação o ser humano consegue dar segundo passo
Atores Envolvidos
Setor público, privado, organização não governamentais e sociedade em geral.

Proposta 10
Região
Ponta Grossa
Importância

Descobrir o potencial de cada região
Elaborar projetos de economia sustentável
Fortalecimento das ações nos diversos setores gerando emprego
Conscientização das empresas com relação à responsabilidade social.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhor qualidade de vida, cidade estrutura das seja áreas urbanas ou rural, ensino de
qualidade, infra-estrutura saneamento básico e cursos profissionalizante voltado à
realizada de cada região.
Ações Prioritárias
União dos conselhos municipais, regionais associação para formação de um sistema a
âmbito estadual.
Dar Condição para que o cidadão seja um digno pai de família
Fortalecer as associações e cooperativas comunitárias
Atores Envolvidos
Todos os poderes e sociedade

Tema: PESQUISA, TECNOLOGIA E UNIVERSIDADE
Proposta 1
Região
Curitiba
Importância
Congregar competências consolidadas e incentivo as emergentes por meio de ações
coordenadas :2.1 de formação de especialistas.
Suporte para projetos e educação interinstitucionais e multidisciplinares.
Disseminação do conhecimento a nível regional, nacional e internacional.
Integração das instituições membros do pólo com o setor produtivo.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Otimização de estrutura de pesquisa,desenvolvimento e educação já existente.
Favorecimento do espírito empreendedor por meio das incubadoras tecnológicas.
Maior projeção regional na comunidade acadêmica e na sociedade.
Consolidação do pólo como um núcleo de excelência em pesquisa, desenvolvimento e
educação.
Geração de renda por meio da aplicação de conhecimento,tecnologia no setor
produtivo.
Ações Prioritárias
Iniciativa para criação do pólo integrando as instituições de pesquisa desenvolvimento e
educação regionais por meio de ações políticas, administrativas e gerencias.
Levantamento das competências dos grupos de pesquisa das demandas regionais
buscando efetiva e integração entre o pólo e a sociedade.
Busca de recursos necessários a implantação do pólo.
Implementação de um plano de marketing para divulgação dos serviços e resultados das
ações promovidas pelo pólo.
Atores envolvidos
Puc, Ufpr, Utfpr, Lactec, Sebrae, Fiep, Iep, Demis Ies, governo do estado e prefeituras
Municipais da região.

Proposta 2
Região
Foz do Iguaçu e Ponta Grossa
Importância
Por tratar-se da base fundamental do processo de transportação da sociedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Criar um ciclo virtuoso que incremente a qualidade pessoal e profissional, fixe as pessoas
no lugar, atraia mover investimentos, gerando novos negócios, distribuição de riqueza e
oportunidades.
Ações Prioritárias
Expansão da formação profissional em todos os níveis e áreas do reconhecimento, por
meio da implantação de novas instituições de ensino ou fortalecimento das existentes.
Atores envolvidos
Sociedade organizada e governantes em todas as esferas.

Proposta 2
Região
Foz do Iguaçu e Ponta Grossa
Importância
Por ser um mecanismo de desenvolvimento sustentado de uma região.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Motor que acelera o ciclo virtuoso de novos negócios,distribuição de riqueza e
oportunidades.
Ações Prioritárias
Criação ,consolidação e manutenção de estruturas de parques tecnológicos, centro de
pesquisa e circuladores de empresas.
Gerar mecanismo de aproximação entre cada produto e instituições de ensino e
pesquisa.
Atores envolvidos
Entidades de ensino e pesquisa, entidades de empresários e governos.

Proposta 3
Região
Guarapuava
Importância
Necessidade de implementação de um centro de pesquisa agropecuária na região centro
sul do estado.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Informação regional.
• Incremento da produtividade do setor agropecuário.
• Redução de custos.
• Otimização da estrutura já existente.
• Capacitação profissional do corpo docente.
Ações Prioritárias
• Desenvolvimento do projeto de incorporação da unidade.
• Mobilização comunitária.
Atores envolvidos
Institutos de ensino superior locais (Unicentro, Campo real e Guarapuava).
Governos: Estadual e Municipal.
Acig, Srg, Sindicato Rural e Iapar.

Proposta 4
Região
Maringá, Londrina e Umuarama
Importância
A região terá um desenvolvimento de qualidade e sustentável, com o apoio sinérgico de
instituições sólidas e federativas.
Criação de ambiente inovador, como condição para acelerar a transformação regional.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Desenvolvimento integrado de uma região ampla (Londrina, Maringá e Umuarama).
Dinamização de economia da economia regional, com implantação de empresas
competitivas e inovadoras.
Melhoria de qualidade de vida e do emprego e fundos na região.

Ações Prioritárias
Criação de um fórum permanente integrando o eixo Londrina- Maringá- Umuarama,
constituindo por membro da sociedade civil organizada,com a emissão de conceder e
construir o futuro da região com ênfase na
ciência e tecnologia.
Trabalhar para o fortalecimento dos ativos de desenvolvimento tecnológico da região.
Criação de novos ativos para o desenvolvimento tecnológico nas lacunas constatadas.
Consolidar o processo global de criação da cultura empreendedora e tecnológica na
região.
Atores envolvidos
• Prefeitos municipais e câmaras.
• Associações comerciais e tributoriais.
• Sindicatos.
• Sociedade civil organizada (associações de classes, clubes de serviços).
• Ies, centros de pesquisa, escolas técnicas.
• Empresas inovadoras.
• Entidades associadas (de produção, de crédito,de cultura,etc).

Proposta 4
Região
Maringá, Londrina e Umuarama
Importância
Proporciona maior compromisso
entre Uem, Tcpar, Uel e entidades cooperativas da região na busca de soluções
tecnológicas que resultem em sustentabilidade e estabilidade da produção nas cadeias do
agronegócio regional.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Transformação prolitativa da economia agropecuária regional.
• Melhoria de produtividade econômica e ambiental.
• Emergência de novos produtos e processos.
• Agregação de valor e competividade das cadeias produtivas.
Ações Prioritárias
Levantamento do estado da arte das tecnologias existentes e aplicáveis regionalmente.
Planejamento conjunto de longo prazo com detalhamento de programas ambientais de
pesquisa, difusão e extensão.

Utilização de mecanismos institucionais para a viabilização do financiamento do
programa.
Estabelecimento de um fórum regional permanente para acompanhamento e avaliação
do programa.
Atores envolvidos
Universidades e órgão de pesquisa regional ex: Uem, Uel, Iapar...
Sistema de cooperativas da região (sistema Ocepar, Sescoop) Adetec, Itam, Tecpar, Ipem,
e outros.

Tema: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Proposta 1
Região
Ponta Grossa e Guarapuava
Importância
Porque este é o objetivo a ser atingido para termos níveis adequados de qualidade de
vida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• O IDH ideal.
• Que a informação e a prevenção sejam acessíveis a todos.
• Diminuição dos índices de mortalidade materna infantil.
• Ampliação da expectativa de vida.
• Aumento da efetividade nos programas básicos de saúde.
Ações Prioritárias
Aumento da resolutibilidade na saúde básica.
Ações educativas e informativas usando intersetoriedade.
Promoção de saúde (esporte, lazer, saneamento, alimentação e habitação).
Cobertura total da população nos programas de saúde básica (PSF, PACS, SB, Materno
infantil).
Ações de vigilância em saúde (vida e epidêmico)
Atores Envolvidos
• Gestor.
• Profissional de educação, saúde e meio ambiente.
• Terceiro Setor.

Proposta 2
Região
Londrina
Importância
A importância se dá apenas quando existe sociedade, transparência e objetividade para
chegar a ponto de qualidade de vida, buscando assim garantir ao cidadão a dignidade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Garantia de segurança, vida com saúde e dignidade.
Ações Prioritárias

Buscar tecnologia e subsídios para combater doenças incuráveis e curáveis de média a
alta complexidade abrindo mais vagas.
Aumentar recursos federais / estaduais.
Atores Envolvidos
• Secretaria de saúde.
• ”Fórum 10”

Proposta 3
Região
Cascavel
Importância
Informação e Prevenção são básicos nos programas de atenção à saúde.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Maior Resolutividade nas unidades de saúde.
• Maior qualidade de vida.
• Educação e Conscientização no uso racional do Recurso público.
• Maior controle dos serviços e sua demanda.
• Atendimento com qualidade e mais humanização.
Ações Prioritárias
Programas de prevenção:
• Controle das unidades de saúde de doenças hereditárias e genéticas.
• Palestras educativas e informativas.
• Acompanhamento e promoção à saúde desde a gestação até a fase adulta.
Atores Envolvidos
• Conselhos municipais.
• Associações comunitárias.
• Governos: municipais, estaduais e federal.

Proposta 4
Região
Cascavel
Importância
Só assim sabemos onde e quanto deve se destinar todo o recurso existente no município
Definição dos resultados que se pretende alcançar

• Maior Resolutividade nas unidades de saúde.
• Maior qualidade de vida.
• Educação e Conscientização no uso racional do Recurso público.
• Maior controle dos serviços e sua demanda.
• Atendimento com qualidade e mais humanização.
Ações Prioritárias
• Implantação do Cartão SUS para todos.
• Informatização Centralizada do Sistema de saúde dos municípios.
• Média e alta complexidade para cada regional de saúde, pelo menos em um
hospital.
Atores Envolvidos
• Conselhos municipais.
• Associações comunitárias.
• Governos: municipais, estaduais e federal.

Proposta 5
Região
Curitiba
Importância
A informação e prevenção são à base da atenção à saúde, principalmente na região que
é composta por municípios de diferentes realidades.
A forma de trabalhar com prevenção e informação homogeneíza os procedimentos e
garante a melhoria da qualidade de vida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Diminuição da mortalidade materno infantil.
• Ampliação da longevidade.
• Sobra de leitos hospitalares e Utis
Ações Prioritárias
Aprimorar e disseminar o programa de planejamento familiar, DST e AIDS.
Implantação do Programa Saúde da família e programa agente comunitário de saúde em
100% dos municípios do SUS de Curitiba e Região Metropolitana.
Investir na implantação com efetividade de conselhos locais de saúde.
Aperfeiçoamento dos processos de comunicação entre os serviços de saúde e usuários.
Atores Envolvidos
• Serviços públicos e privados.
• Conselhos de saúde.

• Conselhos de classe.
• Mídia (local e regional)
• Usuários
• Sociedade
• Terceiro setor

Proposta 6
Região
Curitiba
Importância
É a garantia de espaço físico, recursos humanos, materiais e tecnologia para a prestação
do serviço.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Estruturação da atenção básica em 100% dos municípios e 100% de cobertura
populacional.
Ampliar o acesso e aumento de resolutividade e integração dos diferentes níveis de
atenção.
Profissionais bem qualificados da área de saúde em parceria com as universidades.
Diminuição das filas de média e alta complexidade.
Ações Prioritárias
Investimento em tecnologias acessíveis e com evidência científica.
Investimento em tecnologia, informação e comunicação.
Educação permanente dos profissionais da área de saúde em parceria com as
universidades.
Ampliação da capacidade instalada para média e alta complexidade, de acordo com as
necessidades da micro regiões, atendendo a demanda reprimida de forma
descentralizada.
Apoiar a regulamentação imediata da emenda 29.
Atores Envolvidos
• Governo.
• Sociedade,
• Todos.

Proposta 7
Região
Curitiba
Importância
A melhoria da qualidade de vida da integração dos saberes e práticas dos diversos
setores (educação, nutrição, cultura, infra-estrutura, moradia, meio ambiente, segurança,
saúde, etc.).
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Agilidade nos processos.
• Otimização de recursos.
• Resultados positivos de maior impacto.
Ações Prioritárias
• Planejamento de curto, médio e longo prazo, integrado e intersetorial.
• Adequação orçamentária visando à execução das ações intersetoriais.
• Investimento de acordo com as necessidades locais / regionais.
Atores Envolvidos
• Governo.
• Sociedade,
• Todos.

Proposta 8
Região
Londrina
Importância
A importância é de levar aos cidadãos o principio da dignidade, e vida, melhorando
assim a qualidade de vida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Vida saudável, gerando a qualidade de vida diminuindo os gastos com a parte curativa
aumentando a perspectiva de vida saudável.
Ações Prioritárias
Aumentar recursos de nível federal e estadual.
Buscar aumentar as vagas na Central de leitos. Regionalizando, para isso aumento de
incentivo federal.
Atores Envolvidos

• Secretaria de saúde.
• Conselho municipal de saúde.
• ”Fórum 10”

Proposta 9
Região
Ponta Grossa e Guarapuava
Importância
Comprometimento só vem pela motivação do quadro funcional.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Atendimento humanitário à população levando maior satisfação ao usuário.
Ações Prioritárias
• Capacitação continuada.
• Reconhecimento social.
• Conscientização dos profissionais de saúde do seu relevante papel.
• Plano de cargo e salário (com méritocracia)
Atores Envolvidos
• Gestores,
• Quadro funcional.

Proposta 10
Região
Ponta Grossa e Guarapuava
Importância
Correta aplicação dos recursos públicos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Eficiência na utilização das verbas publica.
• Maior participação da sociedade organizada nas decisões.
Ações Prioritárias
Acesso democrático e participativo as conferencia e conselhos de saúde.
Educação para a cidadania, entendendo-se a aplicação dos deveres e direitos.
Transparência na discussão e execução das políticas publica.
Atores Envolvidos
Todos

Proposta 11
Região
Umuarama
Importância
Com a informação o indivíduo caminha para consolidação da saúde conseguindo a
qualidade de vida.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Diminuição dos índices mínimos de doenças.
Ações Prioritárias
Investimento em programas sociais e de prevenção de doenças (medicina preventiva).
Atores Envolvidos
• Gestão pública e privada.
• Sociedade civil.

Proposta 12
Região
Umuarama
Importância
Capacitar e melhorar principalmente as equipes multidisciplinares na área da saúde com
troca de informações.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Equipes de programas de saúde como PSF e outros funcionando 100% na região.
Ações Prioritárias
Envolvimento do poder público, secretarias de educação e saúde para ampliação e
viabilização do instituto.
Atores Envolvidos
• Secretaria Estadual de educação e de saúde.
• Líderes do Fórum Futuro 10.

Proposta 13
Região
Umuarama
Importância
Unir forças do poder público e privado promovendo o bem comum.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Potencialização de recursos para aplicação em infra-estrutura, qualidade e prevenção em
saúde.
Ações Prioritárias
Reuniões entre gestores públicos legislativos, judiciários e sociedade civil para buscar
soluções para problemas de saúde.
Parceria entre poder público e iniciativa privada em ações de responsabilidade social.
Atores Envolvidos
• Poder público,
• Sociedade em geral.

Tema: SEGURANÇA
Proposta 1
Região
Cascavel e Foz do Iguaçu
Importância
Resgatar a estima dos policiais e incentivar mais as pessoas a ingressar na carreira
policial.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhoria dos quadros policiais e evitar a corrupção.
Ações Prioritárias
• Melhorar a remuneração
• Treinar os policiais para interagir junto à comunidade
• Capacitar os policiais com constantes cursos de aperfeiçoamento, especializações e
direitos humanos para vítimas e autores.
Atores envolvidos
Governo, Secretaria de Segurança. Corregedoria, Coordenação dos Conseg, Escola de
Polícia e Academias.

Proposta 2
Região
Cascavel e Foz do Iguaçu
Importância
Desenvolver a segurança na área rural, devido aos assaltos, seqüestros, roubos,que estão
cada vez mais assíduos nesta região.
A segurança no campo é uma necessidade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Com segurança e tranqüilidade, a manter o agricultor na propriedade.
Diminuir e reduzir os índices de criminalidade
Ações Prioritárias
Circulação permanente da patrulha rural nas propriedades rurais, com veículo
apropriado

Aumentar o investimento no sistema de comunicação para que famílias não fiquem
isoladas e com fácil acesso para aquisição.
Atores envolvidos
Estado, polícia militar, sociedades rurais, sindicatos.

Proposta 3
Região
Cascavel e Foz do Iguaçu
Importância
A polícia e a comunidade trabalhando em conjunto em ações preventivas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Redução dos índices de criminalidade.
Comprometimento da comunidade.
Aumento da sensação de segurança, confiança nos órgãos de segurança.
Ações Prioritárias
Criação de conselhos de segurança nos bairros das cidades.
Aparelhamento nas estruturas de segurança, viaturas e elementos humanos.
Atores envolvidos
Associações de moradores, clubes de serviços e policiais.

Proposta 4
Região
Curitiba
Importância
Integração, órgãos e comunidade, gerarão a paz social e o desenvolvimento social
sustentável.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Bancos de Dados, Comunicação, Treinamento, Ação em comunidade – tecnologia de
ponta – geoprocessamento.
Implantação de ensino profissionalizante (cultura e educação – moral e civismo)

Padrão universitário dos policiais – temos uma entidade regional e mediadora com a
academia de polícia do Guatupê.
Ações Prioritárias
Criar o banco de dados, Paraná, Wire less integrado com o ministério da justiça e demais
órgãos, tais como, Ministério Público e OAB.
Implantar tecnologia, softwares, com a participação da universidade, integrando pessoas
e informações.
O treinamento contínuo dos policiais e comunidade na Academia e junto às entidades
locais, como FIEP, FAS, CEFET, etc.
Formar o cidadão do futuro nas escolas, com apoio cultural, esportes. Com a
participação dos pais, “a criança como agente de mudanças da família.” Exemplo: lixo
que não é lixo, grafiteiros, pintores, artistas plásticos, cantores.
Restabelecimento de valores pela matéria de Estudo da Educação Moral e Cívica. Em
todos os níveis escolares, até superior.
Celebrar convênios com a possibilidade do efetivo policial cursar o 3º grau. Após isso o
ingresso para a carreira policial, mediante requisito de ter o 3º grau.
Atores envolvidos
• Relações Humanas
• Gestão estratégica
• Emergências médicas e traumáticas
• Telemática
• Defesa Pessoal

Proposta 4
Região
Guarapuava
Promoção dos valores éticos e morais, com valorização da família e da escola, respaldo
na coragem dos agentes governamentais para implantar as mudanças necessárias à
sociedade, com respeito aos direitos e garantias fundamentais e enfoque educativo.
Importância
Porque a cidadania deve ser o escudo que protege o cidadão do abuso estatal, e
também o instrumento que garante o trabalho do agente de segurança (PM, PC, PJ, MP)
contras as interferências e ingerências alheias aos interesses da legislação vigente.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Respeito dos agentes de segurança para com a comunidade e desta com relação ao
trabalho dos agentes de segurança.
Resgate dos valores éticos, morais e familiares

Atuação fiscalizadora da sociedade
Valorização e profissionalização dos agentes de segurança pública.
Ações Prioritárias
Implantar programas de inter-relacionamento
Política \ comunidade (Polícia Comunitária)
Aproximação da sociedade civil organizada com os órgãos de segurança
Retorno das disciplinas de OMC e OSPB ás grades curriculares, com educação integral
de qualidade.
Atores envolvidos
• Governos Federal, Estadual e Municipal
• Corporações Policiais
• Sociedade Civil Organizada
• Poder Judiciário
• Ministério Público

Proposta 5
Região
Guarapuava

Importância
Estender a proteção do Estado aos moradores de áreas rurais é aproximar a cidadania
daquelas pessoas que contribuem com a pujança deste Estado, quitando assim uma
dívida social, e assegurando a permanência do homem no campo.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Tranqüilidade no campo entre proprietários rurais e movimentos sociais.
Permanência no campo de pessoas com vocação rural
Incentivo ao investimento em produção pela segurança conquistada.
Garantia da propriedade sendo estendida ao meio rural.
Ações Prioritárias
Garantir um efetivo permanentemente voltado para o patrulhamento rural.
Aquisição e disponibilização de meios de comunicação entre a comunidade e os agentes
envolvidos na segurança rural.
Adequação dos equipamentos, viaturas e treinamentos dos policiais às peculiaridades
desta atividade.
Desenvolvimento de ações de polícia comunitária e voltada à educação (PROERD)
também nas comunidades rurais.

Atores envolvidos
• Pm (16ºBPM)
• PC (14ºSDP)
• Bombeiros Militares
• Sindicato Rural
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais
• Movimentos Sociais
• Cooperativas
• Sociedade Civil Organizada
• Associações das Comunidades.

Proposta 6
Região
Guarapuava
Importância
Para efetivação, redução e melhoria de prevenção da criminalidade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
• Maior estrutura física e tecnológica
• Utilização e treinamento a partir do uso de tecnologia
• Interação entre os agentes de segurança, pesquisa e universidades.
Ações Prioritárias
Aumento de investimento na estrutura matinal e pessoal dos policiai.
Cursos de profissionalização de policiais através de convênios entre entidades públicas e
privadas.
Atores envolvidos
• Unicentro
• 16º BPM
• 14º DP
• CB
• BPRG
• CONSEG
• Ministério Público
• Poder Judiciário
• OAB
• AEG
• ARG
• CDL

• ASSIG

Proposta 7
Região
Londrina, Maringá e Umuarama
Importância
A execução de parcerias na área de segurança, através de convênios com instituições e
órgãos de ensino, pode qualificar ações na área de segurança.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Criar condições mais positivas na vida do cidadão, através de mais segurança para ele e
sua família
Ações Prioritárias
Incrementar as parcerias das ações preventivas da polícia com clubes de serviços e
ONGs.
Incrementar as parcerias com universidades, através dos cursos superiores, qualificando o
efeito policial.
Execução de um plano de aproximação da comunidade com os órgãos de segurança
incrementando as parcerias com as universidades, aumentando a credibilidade.
Atores envolvidos
Comunidade e órgãos de segurança

Proposta 7
Região
Londrina, Maringá e Umuarama
Importância
A melhoria dos serviços na área de segurança, na região norte \ noroeste do Paraná,
deve sofrer incremento por parte do governo, principalmente no sistema prisional,
orientação para o combate de drogas lícitas ou ilícitas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhoria da qualidade de vida, em virtude da maior segurança
Ações Prioritárias
Aumento do efetivo policial e sua capacitação.
Implementação do policiamento comunitário.
Implementação da participação da sociedade nas ações das polícias.
Implementação de política única na segurança, com centro de informação integrada.
Maior integração dos conselhos da comunidade e conseg´s com as polícias
Atores envolvidos
Governo, Conselhos de Segurança, OAB, Clubes de Serviços, Sindicatos e Instituições
religiosas, associações comerciais, entidades profissionais comandantes e chefes de
polícia.

Proposta 8
Região
Ponta Grossa
Importância
A segurança integrada do cidadão gera desenvolvimento
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Integração entre os três setores sociais na ação eficaz da realização, monitoramento e
avaliação do plano de segurança.
Ações Prioritárias
Integração das forças policiais
Academia de formação de policiais
Formação de gestores de segurança
Reforma do código penal

Educação integral
Ampliar encontros entre os três setores
Políticas Públicas Integrantes (3setores)
Monitoramento e avaliação dos processos do plano de segurança
Primeiros Passos:
Continuidade do FF10 Pr nas regiões para ampliar os encontros dos três setores sociais.
Encontros para consolidar políticas públicas integrantes (onde os três setores se envolvem
ativamente) e praticá-las.
Educação integral para formação do ser:
Consciência cidadã
Proatividade e integração
Consciência ambiental
Educação voltada para o desenvolvimento da qualidade de vida, produtividade
econômica, e interação ambiental.
Com a educação integral teremos melhores gestores na segurança. Uma formação práxis
(com fluência harmônica entre a teoria e prática).
Infra-estrutura da academia apta para receber as diversas forças policiais.
Participação popular na reforma do código penal
Eleição de legisladores representantes
Tomada de decisões contextuais
Efetivação após reforma com consciência cidadã plena.
Indicadores de resultados claros e acessíveis para a sociedade.
Atores envolvidos
Legisladores e gestores dos três setores sociais.

Tema: VISÃO POLÍTICA E GESTÃO PÚBLICA
Proposta 1
Região
Curitiba
Importância
Porque haverá integração de Curitiba com a Região Metropolitana, sendo que os
problemas têm as mesmas origens e extrapolam limites municipais e ainda a integração
com o Litoral e Vale do Ribeira elevando o IDH nas regiões menos favorecidas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Uma gestão integrada com qualidade e produtividade nas áreas de meio ambiente,
destinação final, do lixo, transporte coletivo integrado, habitação e saúde.
Porto de Paranaguá se torne um ente de desenvolvimento regional e integrado aos
municípios lindeiros.
O Litoral do Paraná tenha a infra-estrutura necessária ao atendimento e exploração da
atividade política.
Ações Prioritárias
Consórcios.
Extinguir a COMEC e o Conselho do Litoral.
Criar instâncias de gestão integradas mais eficazes que as atuais.
Criar o fundo metropolitano de desenvolvimento.
O Estado estabelecer fontes de recursos a fundo perdido para os municípios com menor
IHD.
Estabelecer o plano de integração Porto / Cidade com a visão de desenvolvimento
regional.
Retomar a discussão do PDI.
Plano de desenvolvimento integrado Região Metropolitana / Litoral.
Atores envolvidos
• Poderes Executivos estaduais e municipais.
• Sindicatos.
• Ministério das Cidades.
• Iniciativa Privada (terceiro setor).

Proposta 2
Região
Foz do Iguaçu
Importância
Da política de integração, permitindo o desenvolvimento regional, no oeste e sudoeste do
Estado.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Chegar a marca de 100% de industrialização de produção primária com agregação de
valores locais, além da integração do turismo integrado.
Ações Prioritárias
Abertura e Manutenção da Estrada do Colono unindo oeste com sudoeste do Estado.
Recuperação da Rodovia 163 unindo Marechal Cândido Rondon e Guaíra, contornando
o lago de Itaipu.
Navegação do Rio Paraná com terminais intermunicipais, Cascavel x Guaíra, Cascavel X
Região Sudeste.
Atores envolvidos
• Consórcios Intermunicipais.
• Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.
• AMOP- Associação dos Municípios do Oeste do Paraná.
• AMSOP- Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná.
• ACAMOP-Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná.
• Governos Municipais , Estaduais e Federais.
• Organismos Multilaterais-ONGs.

Proposta 3
Região
Foz do Iguaçu
Importância
Política de redução do êxodo rural no oeste e sudoeste do estado com o incremento do
agronegócio, turismo rural.

Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhoria das condições de vida do homem do campo, através dos poderes públicos,
cooperativas, sindicatos e comunidades, no aumento da renda do homem do campo.
Ações Prioritárias
Fortalecimento da agricultura familiar.
Organização dos produtores cooperativistas.
Infra-estrutura do escoamento da produção.
Abertura da Estrada do Colono com interligações aos intermodais fluviais possibilitando a
exportação e importação.
Atores envolvidos
Poderes Instintivos.
• Iniciativa Privada.
• Entidades Representativas.
• Poder Executivo, Legislativo, Judiciário.
• Universidades.
• Cooperativas.
• Organismos Multilaterais.
• Itaipu.
• Municípios Lindeiros de Itaipu.
• AMOP.
• ACAMOP.
• AMSOP.
• ACANSOP.
• ONGs.

Proposta 4
Região
Guarapuava
Importância
A formação do cidadão demonstra de forma direta o grau de desenvolvimento de uma
sociedade.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Melhoria da eficiência, da eficácia, da produtividade, qualidade de vida da população,
diminuição dos problemas sociais e dos indicadores desfavoráveis.

Ações Prioritárias
Implantação de um programa de período integral de ensino desde o básico até atingir o
ensino superior.
Otimizar a aplicação dos recursos levando em consideração o foco regional.
Capacitação permanente e direcionada às categorias envolvidas no programa.
Atores envolvidos
• Governo Federal, Estadual e Municipal.
• Todos os segmentos Educacionais.
• ONGs.
• Servidores Públicos.
• Comunidade em Geral.

Proposta 5
Região
Guarapuava
Importância
Diminuir os conflitos, aumenta a integração entre os municípios buscando o
desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população com projetos
estratégicos discutidos regionalmente.
Buscar o equilíbrio sócio econômico através da união das forças políticas e demais
lideranças da região.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Mostrar o potencial existente na região e elevar a qualidade de vida, aumentando os
índices de desenvolvimento humano.
Ações Prioritárias
• Unificação das Associações existentes na região.
• Criação de Consórcios,
• Capacitação dos Gestores Públicos.
• Qualificação do Corpo Técnico.
• Desenvolvimento de projetos e programas integrados.
• Compilação dos sinais de comunicação dando abrangência regional.
Atores envolvidos
• Prefeitos.
• Vereadores.
• Servidores Públicos Municipais.
• Demais Entidades Constituídas.

Proposta 6
Região
Londrina
Importância
Para termos menos períodos eleitorais.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Gerar economia nos custos das eleições, diminuindo os períodos ante e pós-eleições que
refletem na economia da região.
Ações Prioritárias
• Massificar os Pontos Positivos junto aos cidadãos para a mudança.
• Mudança na lei do Congresso Nacional.
Atores envolvidos
• Cidadãos.
• Congressistas.

Proposta 7
Região
Londrina
Importância
Reforma Tributária é necessária para o retorno dos recursos gerados na região.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Mais Autonomia dos Governos Estaduais e Municipais.
Agilidade no retorno dos impostos para a região, melhorando saúde educação e
transporte.
Sintetizar as Guias dos Impostos.
Ações Prioritárias
Estudo para definir os percentuais de cada nível de governo.
Mobilização da classe produtiva para exigir mudanças.
O Congresso Discutir e Aprovar Mudanças.

Atores envolvidos
Cidadãos.
Empresários.
Congressistas.
Iniciativa Privada.

Proposta 8
Região
Ponta Grossa
Importância
Respeitando o diagnóstico local, ou seja, as aptidões dos municípios e comunidades, são
implementadas políticas que fortalecem os atuais negócios e possibilitam a abertura de
novos , além disto também estar propiciando a qualificação dos serviços públicos.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Diminuição do desemprego.
Resgate da cidadania.
Inclusão Social.
Emprego e Renda.
Qualidade de vida.
Elevação do IDM.
Continuidade dos Projetos.
Ações Prioritárias
Incentivar o empreendedorismo.
Facilitar o acesso a financiamentos oficiais.
Fomentar cursos profissionalizantes para qualificação de mão de obra.
Gerar administração profissionalizada dos recursos públicos.
Incentivar associativismo para comercialização da produção.
Atores envolvidos
Poder Público.
• Sindicatos.
• ONGs.
• Conselhos.
• Iniciativa Privada.
• Comunidade em Geral.

Proposta 9
Região
Umuarama
Importância
Integração de políticas públicas.
Definição dos resultados que se pretende alcançar
Maior eficiência em menor tempo.
Ações Prioritárias
Promover diálogo entre áreas de interesse público, projetos consensuais, incentivo ao
trabalho em rede.
Atores envolvidos
• Conselhos.
• Consórcios.
• Organizações Comunitárias.
• Governo.

