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1. INTRODUÇÃO 
 

PARANÁ, O RETORNO DO PROGRESSO PELOS CAMINHOS DOS 

PIONEIROS 

QUADRIÊNIO 2019/2022 

 

 Através deste instrumento público buscamos as diretrizes 

norteadoras para a execução das políticas de governo para o nosso 

Estado do Paraná. Portanto, realizamos estes diagnósticos de forma 

efetiva, presencial. Viagens por todas regiões e extensões do Paraná. 

Foram 260 cidades visitadas. 

 Este é um primoroso Plano Estratégico, formando a futura base 

angular para todos os nossos atos administrativos, políticos de governo. 

Para melhor maximizar os esforços dos correligionários na elaboração 

deste plano, de cada membro da minha equipe de Plano de Governo, 

elegemos um método para a realizarmos estes planejamentos, bem 

como a sua gestão estratégica.  

 A elaboração deste Plano foi dinâmica.  

 Nossa base do método de trabalho foi composta por visitas em 

loco, levantamentos consultivos, reuniões técnicas presenciais e dados 

estatísticos elaborados por renomados institutos de pesquisa. 

Conhecer o Estado do Paraná, bem como as suas macros regiões e ouvir 

a população, os profissionais da administração pública estadual, os 

prefeitos e colaboradores que de alguma forma, me ajudaram a captar a 

percepção, quanto às reais necessidades e propostas exequíveis. 

 Efetuei a verificação da realidade orçamentária do Estado do 

Paraná, mas fui além, em cada visita a uma nova cidade, a capacidade 

de endividamento e empobrecimento dos municípios. 

 Portanto, a realização de investimentos inteligentes é uma 

prioridade. Tanto, quanto o tempo em que proponho fazer modificações 

substanciais na vida de cada cidadão paranaense. 

Identificamos a falta.  

O grau de relevância ao priorizar tantas ações necessárias em meio a 

tantas emergências de políticas públicas na elaboração de propostas 

renovadoras que realmente poderão realizar a DISTRIBUIÇÃO DO 

PRODUTO SOCIAL.  
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2. APRESENTAÇÃO 
 

A RETOMADA DO PROTAGONISMO RENOVADOR PELAS ROTAS 

PIONEIRAS DO PARANÁ 

 

 Durante a visita a cada cidade deste estado, notei a urgência das 

ações integradas entre estado e municípios.  

 Um governo estadual com alma municipalista, integrado e criativo 

pode ser bom, e o faremos, mas não nos limitaremos a estes postulados 

da moderna administração pública. Nossa proposta baseia-se na visão 

do estado como um corpo orgânico, cujos postulados urbanísticos 

podem e serão transferidos à retomada do crescimento renovador rumo 

ao protagonista deste ente federado. 

 O combate à fome, a queda da violência em territórios rurais, 

questões fitossanitárias, ações prioritárias nas áreas da saúde e 

educação, entre outras, serão preocupações no meu governo.  

 Irei além da abordagem política econômica restritiva, muito 

embora, esta não será de forma nenhuma excludente de priorização. 

Pois está há décadas estabelecidas na realidade da política econômica 

nacional.  

 Este Plano de Metas traz no seu bojo, uma estratégia de política 

econômica regional diferenciada, possível ao abordar a sua 

aplicabilidade e viabilidade  dentro de um modelo econômico bem 

sucedido, mesmo em meio a um ambiente  hostil, restritivo e tão 

competitivo.  

 Traremos de forma eficaz e justa a simetria fiscal tributária, 

tornando a entrada de recursos não mais de forma sancionatória, mas 

sim, instrumento de indução de crescimento de um jeito criativo.  

 Propomos a administração eficaz da relação custos-escassez de 

recursos que o estado e os municípios enfrentam. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO 
 

 Muito além da exigibilidade da Lei nº 9.504/97, o Plano de Governo 

baseia-se numa construção estratégica para o enfrentamento e 

abordagem das propostas levantadas, bem como, as metas 

estabelecidas a curto, médio e longo prazo para a execução das 

mesmas, concomitantes com o planejamento técnico para alcançar os 

objetivos do Plano de Governo. 

 A complexidade de sua construção demanda de muitos debates 

internos nos espaços e dependências partidárias. 

 O corpo de correligionários qualificados, secretarias ou setoriais 

têm a oportunidade de participar efetiva e ativamente desta construção. 

           Na atualidade, os modernos Planos de Governo com suas metas 

exprimem a retomada pelos valores outrora, abandonados ou fora das 

prioridades das agendas das lideranças partidárias. 

 Hoje, devido à importância intrínseca e feitos, os partidos voltaram 

a investir na sua elaboração. 

 Ferramentas de monitoramento e execução das propostas e 

programas estão cada vez recebendo mais adesões, justamente pelos 

benefícios que um primoroso Plano de Propostas pode trazer à 

sociedade como um todo. 

 

3.1. LEVANTAMENTOS DOS RESULTADOS E EFEITOS DAS 

AÇÕES DOS GOVERNOS ANTERIORES  
 

A continuidade do governo anterior, mediante a recondução ao cargo 

devido à reeleição de 2014, se reflete nos imensos atrasos no 

desenvolvimento do nosso ente federado. 

  

 Queda de IDH, aumento da pobreza e fome são uma constante na 

maioria dos municípios do interior.   

Portanto, a continuidade deste atual governo demonstra a ingerência do 

governador, bem como, de sua equipe de governo ao administrarem um 

estado tão importante para o país.  

  



4 
 

Geonisio Cesar Marinho: Governador – 28 

Falta transparência, políticas públicas claras, bem como, as garantias 

constitucionais mínimas da competência do estado direcionadas à 

população. 

 

O Estado do Paraná empobreceu. 

  

Os indicadores sociais demonstram que houve queda do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) em praticamente metade das cidades 

paranaenses.  

  

No total de 196 munícipios foi registrada a ausência da presença do 

governo, tão pouco foi notado à execução das suas propostas, 

programas anunciados ou, obrigações constitucionais. 

Falta a realização, sobram inúmeras notícias de corrupção.  

Os fatos, efeitos e resultados do mesmo governo falam por si. 

 

 

3.2. O GOVERNO QUE FAREMOS 
 Primeiramente, observar e obedecer estritamente os princípios de 

administração pública brasileira: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.  

  

 Algo que claramente faltou ao governo anterior e, agora, na sua 

continuidade também.  

  

 Minhas propostas são renovadoras em busca de uma evolução 

positiva tanto nos indicadores sociais, como nos econômicos. 

  

 Entre as ações obrigatórias e pertinentes a um bom governo, 

trago de forma criativa, opções modernas, que serão apresentadas na 

sequência deste trabalho. 

  

 Destaque especial às várias ações de um eficiente chefe do poder 

executivo estadual, constante em novos “Eixos Norteadores” no começo 

deste plano de metas e a retomada do desenvolvimento pelas rotas dos 

nossos antigos pioneiros.  



5 
 

Geonisio Cesar Marinho: Governador – 28 

  

 Uma frente de avanços e desenvolvimento macroeconômico e 

social. 

  

 Políticas públicas focadas nos substratos sociais. Área da saúde, 

educação e economia foram pensadas de forma prioritária, assim como, 

questões de segurança pública e combate à fome e desemprego 

merecem destaque especial. 

 

 Um governo com princípios éticos, amparado na política de 

renovação, realmente preocupado com a família e a pátria. 

 

3.3. A ESFERA ESTADUAL DO PARANÁ NO ÂMBITO 

JURÍDICO BRASILEIRO 
 

O ESTADO DO PARANÁ, na qualidade de ente federativo deve ter como 

base a observância da necessidade e localidade. 

Competência material exclusiva. 

No bojo do artigo 25 da Constituição da República Brasileira reza que é 

de competência exclusiva do Estado, o que não é da União ou, que por 

esta não lhe é vedado. Nominal ou explicita. 

  

3.3.1. Competências materiais comuns 

  

Baseados na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu 

artigo 23, estenderam a competência material comum, como aquelas 

que visam respaldar os atos administrativos na administração pública 

que são comuns à União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 

  

O Chefe do Poder Executivo Estadual, o governador em exercício 

centraliza as ações através da Administração Pública Direta ou, as 

descentraliza através da Administração Pública Indireta. 
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GERAR PARANÁ 
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4. PRINCIPAIS PROGRAMAS PARA ALCANÇAR AS METAS 

DO PLANO DE GOVERNO 
 

4.1. GERAR PARANÁ 
 

4.1.1. SUB CENTROS CÍVICOS 

 

DESCENTRALIZANDO O GOVERNO ESTADUAL 

 

O projeto prevê a implantação nas mesorregiões do Paraná de SUB 

CENTROS CÍVICOS, e atenderá as principais demandas para alavancar 

o desenvolvimento em que o Estado será o parceiro. 
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4.1.2. TRABALHO E EMPREGO 

 

 De acordo com pesquisas recentes, os mais impactados com o 

desemprego são os trabalhadores com o ensino médio incompleto.  

 O índice de desemprego nessa faixa de escolaridade chegou a 

16,5% no Paraná. Entre as pessoas que têm ensino superior completo 

4% estão desempregadas. 

 Além das pessoas com baixa escolaridade, a falta de emprego no 

Estado é maior para mulheres e jovens.  

 Enquanto a taxa de desocupados dos homens é de 7,1%, a das 

mulheres chegou a 9,7% no quarto trimestre de 2017. 

 Os jovens de 14 a 17 anos somam a maior parte de trabalhadores 

desocupados, com taxa de 34,4%, seguidos pela faixa etária de 18 a 24 

anos, que registrou índice de desemprego de 17,6%. 

 Em 2017 o Paraná teve cerca de 500 mil desempregados, foi a 

maior taxa de desemprego da Região Sul do país nos últimos anos. 

 O índice de desemprego no Brasil atingiu 13,1% no trimestre 

encerrado em março de 2018, maior nível desde maio do ano passado. 

Isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas no 

país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua. 

MAIS DE 13 MILHÕES DE DESEMPREGADOS EM 2018 NO PAÍS 

 Quanto menos ensino, menor o salário, menor o conhecimento e 

autoestima de cada trabalhador e pouco reconhecimento, sem plano de 

carreira na maioria das vezes. 
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4.1.3. TURISMO 

 

No Paraná e no Brasil o turismo é muito bem visto, porém a 

infraestrutura ainda é pequena, o que temos é caro e restritivo a grande 

maioria. Obviamente as pessoas que mais viajam são as de classes 

altas, pois com a atual crise econômica no país, muitas famílias tiram os 

recursos familiares de viagens para pagar suas contas, e a falta de 

emprego gera ainda mais dívidas dentro do estado e no país e, 

consequente queda da arrecadação. Fomentaremos a geração de renda 

e o desenvolvimento dos municípios através das ROTAS PIONEIRAS E A 

RETOMADA DO PROGRESSO EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO. 
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4.1.4. CULTURA 

A cultura paranaense e brasileira é sem dúvida uma maravilha, a cultura 

de nosso estado é rica e pouco recebe de apoio do governo para as 

instituições culturais e  seus artistas. O atual governo apenas usufrui 

dos artistas locais voluntariamente e pagam valores exuberantes para 

grandes celebridades para ganhar moral na maioria das vezes em 

épocas de eleições. A cultura brasileira hoje está falida pelo desprezo do 

governo para com os nossos artistas culturais. 

 

Priorização da Cultura Local 

A área cultural dentro do grande empreendimento “SUB CENTRO 

CÍVICOS”, oportunizará aos artistas regionais espaço devido ao 

desenvolvimento da cultura local.  
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4.1.5. ECONOMIA 

 

CENÁRIO E CONJUNTURA ECONOMICA PARA 2019 

 A tendência é que as pessoas continuem empreendendo para 

driblar a crise, mas as dificuldades como a burocracia e a falta de 

preparo ainda contrastam com a revolução tecnológica e a 

disponibilidade de tecnologias que ajudam a gerir e operar empresas. 

Em contrapartida, cada vez mais programas e mecanismos de incentivos 

estão sendo criados mundialmente. 

 Os países mais avançados economicamente buscam incentivar o 

empreendedorismo focados e impulsionados por inovações.  

 Em países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e outros 

menos conhecidos como Chipre e Eslovénia, todos com maior renda per 

capita e índice de desenvolvimento que o Brasil, deixam claro a ligação 

direta entre o tipo de empreendimento e o ecossistema no qual os 

empreendedores estão inseridos. 

 Embora esteja passando por um momento de crise, provocada 

principalmente por problemas políticos, o Brasil ainda apresenta uma 

economia forte, sólida e inexplorada.  

 O país é um grande produtor e exportador, principalmente, de 

commodities minerais. A maioria de produtos primários e produtos 

agrícolas tem pouco valor agregado e muito pouco de manufaturados. 

As áreas de agricultura, indústria e serviços são bem desenvolvidas e 

encontram-se, atualmente, em bom momento de expansão. Considerado 

um país emergente, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking das maiores 

economias do mundo (em volume de PIB de 2017).  

 O Brasil possui uma economia aberta e inserida no processo de 

globalização. O Paraná precisa se desenvolver rapidamente em 

pesquisas de ponta e inovadoras. 

 

DESAFIOS AO CRESCIMENTO 

 Com a alta carga tributária de 32,38% do PIB e o salário mínimo 

nacional vigente: R$ 954,00 (1º de janeiro de 2018) continuam a ser os 

maiores óbices ao progresso e desenvolvimento econômico entre as 

regiões do Paraná. Desatar os nós e desburocratizar urgentemente será 

uma de nossas bandeiras, criando-se mecanismos de rápida ação para 

atrair investimentos em nossa vasta extensão territorial. 

Principais setores de serviços:  
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 Telecomunicações, transporte rodoviário, escolas técnicas na 

formação de profissionais às empresas, transporte de cargas, limpeza 

predial e domiciliar, informática, transportes aéreos e alimentação. 

Principais setores industriais:  

 Alimentos e bebidas, produtos químicos, adubos aproveitando 

nossa grande reserva a base do xisto, veículos, combustíveis, produtos 

metalúrgicos básicos, máquinas e equipamentos, produtos de plástico e 

borracha, eletrônicos e produtos de papel e celulose. 

POLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ESTRATÉGICAMENTE 

GEOLOCALIZADOS 

 O projeto GERAR PARANÁ será focado em várias ações para 

gerar renda e incentivar as regiões mais pobres.  

“Centros Cívicos e Comerciais” nas mesorregiões do estado do Paraná. 

Ao melhor estilo das subprefeituras e ruas da cidadania, “SUB CENTROS 

CÍVICOS”. 

 O projeto será construído com recursos do governo estadual. 

Serão priorizados os pequenos empresários que através de 

concorrência pública poderão se habilitar a explorar as salas comerciais 

nas atividades de interesse público e comercial concomitantemente as 

atividades burocráticas públicas descentralizadoras da capital, como 

subsecretarias, autarquias, empresas do governo estadual. 

 No empreendimento teremos espaço para cultura, artesanato, 

espaços “coworking” com toda a infraestrutura mobiliária e de 

comunicação necessária para atendimento ao pequeno empreendedor 

desenvolver rapidamente as suas atividades juntamente com o Poder 

Público, Sebrae e demais braços da desburocratização estatal. 

 As ações do nosso governo vão incentivar e fomentar o 

desenvolvimento econômico e a atração de novos investimentos, 

obedecidos e priorizados as vocações econômicas regionais. 

 Como programa estratégico do nosso governo, o projeto Gerar 

Paraná contemplará vários programas de atração de investimentos, 

contando com linhas de créditos e fomento. Recursos tecnológicos 

serão disponibilizados, bem como internacionalizaremos a economia 

paranaense com olhos às exportações. Feiras, palestras, visitas 

mostrando nosso estado ao mundo. 

 Haverá um espaço para apresentações artísticas de cada região, 

tudo para divulgar a cultura local. 

 Será um grande espaço para centenas de pessoas que nos finais 

de semana levarão á população apresentações diferentes, em parceria 
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com a sociedade civil e artistas regionais e locais com apoio do governo 

estadual.  
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4.1.6. ESPORTE 

 

Prevê-se no empreendimento um ginásio poliesportivo público. Jogos 

regionais com a participação de todas as idades inclusive as da terceira 

idade. Bocha, Bolão, 48, basquete e muitos mais. 

Jogos regionais com finais com os principais colocados. 

Academias ao ar livre, professores de educação física na orientação e 

acompanhamento. 
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4.1.7. INTERAÇÃO COM A POPULAÇÃO 

 

 

 Criaremos o aplicativo GERAR PARANÁ que vai mostrar os 

serviços e oportunidades existentes no local, todas as programações de 

eventos, ofertas comerciais, palestras na semana e muito mais. Um 

aplicativo ágil e completo sobre as ações GERAR PARANÁ. Será 

possível interação da população diretamente com os participantes do 

projeto.  
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PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

RENOVADOR 
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4.2. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

RENOVADOR 
 

4.2.1. Economia 

4.2.2. PROJEÇÃO ECONÔMICA PARA O ESTADO DO PARANÁ 

 

Diagnóstico 

O PIB do Estado do Paraná estimado em 2018 será de 415 bilhões. 

A estimativa da renda per capita será três vezes maior do que, a média 

do Brasil, sendo 25% menor do que a renda per capita de São Paulo.  

A meta do nosso governo é aumentar renda per capita em curto e médio 

prazo a percentuais superiores à média nacional. 

A expectativa de crescimento econômico para os próximos anos com 

base no desempenho de nosso programa e políticas públicas de gestão 

de recursos financeiros: 

2019: 04% 

2020: 06% 

2021: 08% 

2022: 10% 

Queremos ser  a terceira maior economia da federação em 04 anos. 
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4.2.3. PLANO DE GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 

Medidas e Metas 

1. Redução de gastos (corte de 30% nos cargos comissionados do 

estado no primeiro ano) gerando economia para sustentar os projetos. 

2. Revisão em 100% dos contratos públicos (lista de compras, licitação, 

concessões), por decreto ou, por lei, (o estado do Paraná passa a 

realizar seus negócios com a eficiência e lógica de gestão eficiente, e 

nada será adquirido pelo estado se não o melhor custo e benefício 

possível, até a desvinculação da legislação tendenciosa que o país 

adota). 

3. Auditar as contas do estado dos últimos 10 anos. 

4. Indícios de corrupção serão imediatamente remetidos para a 

investigação em processos administrativos e indiciamento policial 

quando necessário. E o governo no poder nele investido, dará imediata 

voz de prisão em flagrante ao agente público envolvido (se confirmado, 

ou será o agente demitido e no caso de agente concursado, dentro de 90 

dias qualquer processo administrativo se deliberará). Resguardado os 

direitos a defesa. 

5. Remeter a Assembleia Legislativa projeto de lei para que agentes 

públicos que denunciarem corruptores ativos recebam premiação em 

contracheque em percentual definido nesta lei atrelado ao valor licitado 

e ou a vantagem oferecida por apadrinhamentos em serviços públicos. 
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4.2.4. RECURSOS PÚBLICOS 

 

Com a redução dos gastos desnecessários e ineficientes do estado, 

teremos muito mais recursos a serem aplicados de forma eficiente e 

alavancados de maneira correta  (um governo altamente eficiente, e 

dinâmico). 

Mais recursos para a Saúde 

A gestão da saúde nos mesmos moldes será altamente eficiente e 

competitiva: 

- Redução das filas a ZERO (automação por meio de sistema de gestão e 

agendamento eletrônico, com interferência humana apenas quando 

necessário do ´´TI´´), deste modo aumentando a eficiência  e o controle 

da qualidade do serviço da saúde. 

- Cursos complementares e obrigatórios para os operadores da saúde 

(remuneração justa). 

- Farmácias Paraná abastecidas com ZERO burocracia, priorizando a 

entrega em casa dentro da previsibilidade da posologia prescrita. 

- Investimento amplo em todos os postos de saúde e hospitais, assim, 

como tornar eficiente as parcerias do setor público com as estruturas do 

setor privado, hospitais filantrópicos e outros com auditorias in loco e 

automatizadas para cruzamento de informações mais regulares 

(qualidade de atendimento de alta eficiência e higiene.  Cobrança na 

redução na infecção hospitalar será uma constante. 
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4.2.5. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Realizar investimentos no que for necessário para fortalecer: 

- Policiamento ostensivo; 

- Prisões altamente eficientes e corretivas; priorizar-se-á estudos na 

linha da progressiva privatização dos presídios; 

- Cobrar e apoiar a bancada paranaense dos deputados federais à 

mudança do Código Penal com o estado defendendo aplicação de penas 

integrais, e progressão de pena apenas, após, o cumprimento de metade 

de pena (aumento das penas bases em no mínimo o dobro do que o 

ordenamento atual determina); 

- Melhorias nas condições de defesa pessoal para o policiamento 

ostensivo reprimir o crime; 

- Melhoramento das condições da polícia judicial e perícia técnica do 

estado para atuar e investigar em 100% dos inquéritos. Cursos de 

aperfeiçoamento constantes inclusive fora do país com polícias de 

maiores condições técnicas para elucidação de crimes sem solução. 

- Incentivar legislação estadual para que o policial que entrar na reserva 

ou se aposentar receba sua arma como prêmio e para sua proteção. 

- Retornar as aulas de direção defensiva aos policiais militares como 

forma de se prevenir acidentes em perseguições. 

- Retornar a premiação aos policiais militares quando da apreensão de 

armas ilegais. 
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4.2.6. FINANÇAS 

 

Utilizar de todos os ativos disponíveis do estado para alavancar e atrair 

recursos para investimento no estado: 

- Parcerias e criação de bancos de gestão eficiente, para alavancar 

recursos e por sua vez (financiar o estado em todos os seus 

investimentos); 

-  Injetar recursos de forma estratégica em todos os setores da 

economia; 

Junto ao plano de investimento geral, em todos os setores 

sistematicamente teremos um crescimento natural no tamanho da 

economia do estado, e este ciclo deve elevar a capacidade do estado de 

se desenvolver; 

- Turismo (exploração da capacidade máxima turística do estado, a 

exemplo de Foz do Iguaçu, eco turismo, e turismo cultural), abertura de 

“píer, cais” para desembarque de passageiros de navios de turistas em 

Paranaguá e Antonina, pretendemos ter um crescimento real de 

substancial no setor em poucos anos, investindo em campanhas 

publicitárias (nacional, internacional), investir na em projetos turísticos 

(resorts, casinos se liberados e parques) novos aeroportos  regionais. 

- Criação e desenvolvimento de um centro (parque industrial) focado no 

desenvolvimento de tecnologia, pesquisa, software, criando atrativos 

para as empresas se instalarem; 

- Indústria do futuro, tecnologia, produção focada no valor agregado, 

parques industriais, atenção especial as novas tendências indústrias de 

ponta de novas tecnologias com ação positiva de imediata atração ao 

nosso estado; 

- Incentivo a primeira pesquisa, a pesquisa base; 

- Criação de um centro financeiro internacional no Paraná (setor de 

serviços) trading hub; 
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4.3. INVESTIMENTOS 
 

4.3.1. Logística e Transporte 

 

- Aumentar a malha ferroviária, aumentar os investimentos ao modal de 

transporte mais econômico, de mercadorias e pessoas; 

- Constante atenção a todas as estradas estaduais, duplicação de 

trechos perigosos e de gargalos com maior brevidade possível. 
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4.3.2. PORTOS 

 

- Ampliação e construção da estrutura portuária existente e 

aeroportuária de carga do Brasil em parceria com governo federal e 

atenção especial aos legados da conservação do meio ambiente e do 

interesse público. 
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4.3.3. ENERGIA 

 

- Investimentos amplos e criação de uma agenda estratégica, para que o 

setor de energia do estado se desenvolva; 

- Atenção a criação de novas oportunidades para geração de energia 

cada vez menos dependentes do petróleo e dos recursos hídricos em 

progressiva escassez, criando políticas para facilitar o acesso de 

empresas e pessoas às novas tecnologias, como energia solar e outras; 

- Revisão e atualização de políticas públicas de destinação de resíduos; 

- Criar e incentivar Programas de Educação de Destinação Final, 

Transformação, Aproveitamento com foco a se chegar aos 100% dos 

resíduos reciclados gerados; 

- Incentivar o setor privado a investir neste setor com PPP´s. 
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4.3.4. PARQUES INDUSTRIAIS 

 

- Criação de parques industriais descentralizados com visão de futuro, 

cada município ou região dentro de sua realidade local, dentro do setor 

de vocação; 

- Indústria farmacêutica, atração e parceria com nossos setores como 

Tecpar e outros; 

- Incentivar e atrair fábricas de carros elétricos (redução e ou isenção 

tributária se necessária e quando possível por vários anos); 

- Indústria tecnológica 3D; 

- Políticas públicas de alocação de pessoas profissionalmente. 

Estima-se que 70% das profissões deixarão de existir em 10 anos. 

Vejamos o caso Watson da IBM. 

Vamos retomar o crescimento e progresso pelas rotas pioneiras. 
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4.4. GESTÃO EFETIVAMENTE PARTICIPATIVA 
 

Aperfeiçoar a Ouvidoria Pública destinando maior foco às 

reclamações e sugestões do paranaense. 

 Para facilitar e ampliar a comunicação da sociedade com a gestão 

estadual, bem assim de seus servidores e colaboradores com a própria 

instituição, garantindo a todos os paranaenses o direito de registro de 

suas manifestações e de retorno sobre as providencias adotadas, 

contribuindo, assim, para a transparência, eficiência e agilidades dos 

serviços prestados complementando as necessárias Audiências 

Públicas.  

 Através desta importante ferramenta de incentivo à participação 

cidadã, os paranaenses poderão solicitar informações ou providências, 

enviar reclamações, criticas sugestões, denuncias e elogios sobre os 

serviços oferecidos pela gestão participativa, seus órgãos e serviços 

auxiliares. 

 Com a Ouvidoria participativa, naturalmente poderemos ampliar a 

comunicação com a sociedade e contribuir para a transparência, 

eficiência e agilidade dos serviços prestados pelo Governo do Estado do 

Paraná. 

 Com o apoio da Ouvidoria do Estado, todos os municípios serão 

contemplados com o serviço de ouvidoria, criando a REDE DE 

OUVIDORIAS, com um sistema integrado de informações (demandas). 

 Programas de incentivo à participação cidadã serão criados como 

Ouvidoria Itinerante, Fale Conosco entre outros. 
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4.4.1. SAÚDE 

 

Ações estratégicas 

A saúde pública continua sendo o maior problema de todos. No Paraná a 

nossa meta na saúde é a DESCENTRALIZAÇÃO. 

- Parcerias público privadas com Hospitais Filantrópicos mais bem 

estruturados selecionados nas mesorregiões terão nossa maior atenção 

de imediato. Auditorias constantes e acompanhamento mediante 

informações cruzadas garantirão a devida transparência dos serviços 

prestados. 

- Criaremos a linha “MÉDICOS ESPECIALISTAS”, ortopedistas, 

gastroenterologistas, cirurgiões vasculares, cardiologistas, 

oftalmologistas e outras especialidades importantes. Com veículos 

(ônibus ou outro) com equipamentos para exames de diagnóstico para 

esvaziamento das filas, de idas e vindas aos grandes centros. Levar o 

especialista até o paciente.  

Quando necessária intervenção cirúrgica encaminhamento agendado 

aos hospitais selecionados das mesorregiões. 

- Os municípios de Flórida (Noroeste do estado) e Doutor Ulysses 

(Grande Curitiba), possuem os piores índices na saúde. 

- Aqui os indicadores apresentaram queda em quase metade dos 

municípios (196). 

 - Apenas oito municípios apresentam bons índices (Curitiba, Londrina, 

Maringá, Douradina, Ivatuba, Lobato, Palotina e São Manoel do Paraná). 

- Faremos o Programa” Paraná 80”, contando com oitenta ações 

permanentes para trabalhar a saúde global. Incluindo, programas e 

projetos integrados com o Gerar Paraná e protocolos de acolhimento em 

espaços sócio comunitários. 

- Apoio aos municípios para a construção e manutenção de novas 

unidades de saúde de cuidados básicos e rede de hospitais de apoio, 

referência. 

- Todos os programas bem-sucedidos de governos anteriores serão 

mantidos ou aperfeiçoados com foco na responsabilidade com dinheiro 

público. 

- Apoio aos consórcios de compras públicas com os municípios em 

medicamentos e outros serviços e produtos. 

- Criação de Centros Regionais de Zoonoses. 
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4.4.2. EDUCAÇÃO 

 

Reforma do modelo educacional nas escolas estaduais. 

• Transição do modelo expositivo para um modelo lúdico ou, mais 

moderno acompanhando as inovações tecnológicas e adequando-

as pedagogicamente. 

• Entendemos ser a base da ação estratégica mais urgente que 

verificamos durante a realização deste diagnóstico. 

• Reforma do Plano de Carreira juntamente com a modernização do 

sistema de ensino em entendimentos com as entidades 

representativas; 

• Indicação à Secretaria Estadual de Educação de representante 

legítimo dos professores com conhecimentos profundos de suas 

reivindicações. 

• Construções de novas escolas com foco as “técnicas” conforme 

necessidade e vocação nas mesorregiões do Estado para apoio as 

necessidades às empresas e industrias que de imediato terão mão 

de obra qualificada; 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Ações e programas serão prioritários no encontro as 

necessidades que atendam de forma também especial a todos, que dela 

necessitam, mas em nenhum momento excludentes de outras 

incumbências constitucionais do estado, bem como, outros temas 

pertinentes do tema e universo educacional. 

• Dentro da SEED uma Diretoria com a indicação de legítimo 

representante do setor com profundos conhecimentos deste 

UNIVERSO ESPECIAL. 

• Cadastramento de alunos provisionamento de carteiras especiais 

que atendam o surdo e o cego e demais necessidades. 

Metas 

• Criação de premiação em suas remunerações aos professores 

que obtiverem aumento de rendimento em suas classes incluindo 

participação e dedicação a projetos inovadores. 

• Incentivar a criação de escolas militares com o modelo 

pedagógico com foco a meritocracia e disciplina. 

• Projeto Extracurricular de Escotismo em todas as escolas 

estaduais com projetos de participação popular presenciais com 

palestras construtivas de exemplos de vida. 
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Escolas de cursos adaptados às novas tecnologias. 

• Drogas é o maior problema social presente em quase todas as 

famílias. Políticas públicas estratégicas, efetivas de combates às 

drogas, palestras em sala de aula desestimulando e 

demonstrando os seus malefícios serão cada vez mais constantes 

com apoio das polícias militares. 
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4.4.3. TRANSPORTE & INFRAESTRUTURA 

 

A infraestrutura do estado do Paraná precisa melhorar muito. 

Acúmulo de lixo e degradação de nossa rodovias que dão acesso ao 

interior são obstáculos para o desenvolvimento turístico das regiões 

mais afastadas dos grandes centros.  

• Início imediato da elaboração de projeto à construção do trem de 

alta velocidade ou aerotrem ligando Londrina à Maringá, Curitiba 

Foz do Iguaçu, centro de Curitiba ao aeroporto de São José dos 

Pinhais (aeroporto de Curitiba); 

• Melhoramento dos principais entroncamentos para escoamento 

de nossa safra e demais produtos. 

• Pedágios serão revistos, modelos de contrato serão remodelados, 

levando-se em conta o INTERESSE PÚBLICO. Licitação deverá 

prever a participação de empresas internacionais com maior grau 

de tecnologia e ou consórcios com empresas nacionais, sempre 

com a contratação de mão de obra nacional e dentro do nosso 

estado.  
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4.4.4. URBANISMO E HABITAÇÃO 

 

Constatamos a inexistência de uma visão global do estado dentro 

de um contexto de intervenções urbanísticas indutoras de 

desenvolvimento em todas as regiões do estado. 

A retomada do progresso pelos antigos caminhos pioneiros fará 

esta função. 

Criação de novos projetos para as cidades Inteligentes urbanismo. 
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4.4.5. SANEAMENTO 

 

Durante a realização do diagnóstico identificamos cidades com 

menos de 30% de saneamento básico.  

Vamos ampliar a rede sanitária, incluindo o esgoto em caixas 

coletivas para as cidades localizadas em fundo de vales. 
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4.4.6. CULTURA 

 

A cultura recebe pouco apoio na atual agenda política do governo 

estadual. Portanto, novamente, vamos priorizar os artistas locais e 

utilização adequada dos espaços e aparelhos públicos para incentivar e 

promover este setor fundamental para o estado. 

Criaremos o Projeto TV Cultura Municipal utilizando a estrutura de 

nossa TVE – É Paraná. Horário dentro da emissora para conteúdos 

regionais com vinculação desatrelada da rede estadual. 

• Projeto “CRIE SEU CONTEÚDO” com incentivo a geração de 

programas municipais dentro das redes de computadores, redes 

sociais, youtube etc. 

 



38 
 

Geonisio Cesar Marinho: Governador – 28 

 

4.4.7. TURISMO 

 

• Uma das maiores fontes de renda mundialmente. Dentro do 

Projeto Gerar Paraná, criaremos condições adequadas a fomentar 

este setor tão importante juntamente com a ECONOMIA CRIATIVA. 

• Com os conteúdos municipais e regionais mostrados nas redes de 

computadores incentivados pelos técnicos acreditamos poder 

chegar em todos os lares e criarmos a curiosidade de conhecer 

muitos turistas. 
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4.4.8. GESTÃO 

 

Todas as gestões carecem de transparência. Nós não verificamos 

a observância e obediência aos princípios constitucionais da 

administração pública. Infelizmente muitos desvios estão sendo 

investigados. 

 

 



40 
 

Geonisio Cesar Marinho: Governador – 28 

 

4.4.9. SEGURANÇA PÚBLICA E PROGRAMAS SOCIAIS 

 

A população do Estado do Paraná carece de ambos. Dados 

mensurados e indicativos públicos falam por estes setores. 

• Criaremos o Programa Social de Arrendamento Familiar para 

contemplar as famílias com renda de 0 a 2 salários mínimos. 
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4.4.10. AGRICULTURA 

 

Este setor é o mais importante do Estado no momento atual. 

Responsável pelos índices crescentes de nossa balança comercial e 

protagonismo agrícola no país.  

Apoiaremos os pequenos latifúndios com programas e 

melhoramentos na produção e métodos. 

Criaremos o selo ou, moeda social para empresas que fazem 

doações de mudas, plantações livres transgênicas. As mesmas terão 

vantagens dentro de um eventual processo de licitatório, conforme, 

disposições legais. 
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4.4.11. TECNOLOGIA 

 

• Melhorar ainda mais os resultados, nosso maior desafio, a 

fronteira de oportunidades crescentes mundialmente. Ombrear 

lado a lado, passar a frente e não apenas correr atrás.  

• Nossa meta é a criação de rede de comunicação própria, a 

exemplo da Solaris sistema UNIX e reformulação da Política de 

software; 

• Investimento em Inteligência Artificial. 

• Redes integradas nos processos e protocolos de processos e de 

informações. 

• Aproveitar os espaços existentes e arquitetura de redes da COPEL 

e outras sociedades de economia mista e empresas públicas para 

disseminar o acesso às informações e desenvolvimento 

tecnológico das telecomunicações.  
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4.4.12. MEIO AMBIENTE 

 

• Através de diagnósticos identificamos inúmeras  vulnerabilidades 

ambientais, tanto no Meio Ambiente Natural (entendido como 

fauna e flora), quanto Meio Ambiente Artificial (espaços artificias 

criados pelo ser humano). 

• Para minimizar a Entropia em ambos os espaços, vamos implantar 

em quatro fases, um amplo programa de instalação de placas 

solares e chuveiros sustentáveis; 

• Troca de Lâmpadas por modelos mais econômicos e de 

durabilidade como as de LED. 

• Abordagem efetiva, a solução da ocupação irregular das áreas de 

APA do Litoral. 

• De forma, semelhante, outros setores e especificidades 

ambientais, como políticas públicas de Preservação Ambiental e 

Ocupação Responsável do Solo, Planejamento, Manejo e 

Construções 3D Sustentáveis receberão especial atenção no 

nosso governo. 
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4.4.13. ESPORTE 

 

O esporte e o lazer são os responsáveis pela elevação da autoestima de 

uma nação.  Ambos carecem cada vez mais de atenção do poder 

público.  

• Vamos criar o programa PARANÁ DE OURO, na atração de 

patrocinadores e revelação de atletas em diferentes modalidades 

esportivas. 

• Incentivaremos o uso de espaços públicos para a práticas de 

atividades do esporte e do lazer. 

• Criaremos o SELO ESPORTIVO em que somente poderão 

participar das licitações públicas estaduais as empresas que 

doarem primeiramente as entidades esportivas devidamente 

regulares. Tais empresas receberão um “aditivo” na classificação 

final na escolha dos fornecedores. 
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