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UM
GOVERNO FIRME
CONSTRUINDO
UM PARANÁ CADA VEZ
MAIS FORTE
Em tempos em que as notícias que chegam dia a dia em nossos aparelhos celulares,
em nossas casas, em nossas redes sociais, dão conta de escândalos como corrupção,
mau uso do dinheiro público, obras inacabadas, caos na saúde, aumento da violência
e do desemprego, problemas na educação, poluição ambiental e mais uma série
de coisas ruins, nós acabamos nos esquecendo do mais importante: dos cidadãos,
dos pais e mães de família, das crianças, dos jovens, dos idosos, dos portadores
de necessidades especiais, dos homens, mulheres e pessoas de toda e qualquer
identidade de gênero, que são diariamente vítimas de tudo isso.
Essas pessoas não são apenas estatísticas. Elas têm rosto, nomes, histórias, sonhos.
Nós não queremos mais ser estatísticas, notícias tristes nos jornais da noite,
números que são usados e reusados a cada eleição, dramas que serão esquecidos
após a próxima tragédia ou após o próximo escândalo. Não aguentamos mais sermos
tratados com “pré-conceitos”. Com velhas e desgastadas ideias, por políticos que
são apenas mais do mesmo. Queremos ter cara e voz. Queremos falar e ser ouvidos.
Queremos cuidar e ser cuidados. Queremos fazer diferente. Queremos fazer parte
de um governo que tenha nas pessoas o seu foco principal, as suas ações e seus
resultados.
Essas são as nossas vontades e certamente também são as vontades
da grande maioria dos paranaenses. E é com base nelas e no que elas implicam
e representam que será estruturado e desenvolvido o Governo Cida Borghetti.
O que estamos fazendo em nosso Plano de Governo é assumindo o compromisso
de sermos firmes na condução das políticas públicas do estado do Paraná.
Firmes na interlocução com o Governo Federal. Firmes no combate às mazelas que
teimam em afetar a vida dos paranaenses e dos brasileiros de uma forma geral.
Trabalharemos para que tenhamos um Paraná cada vez mais forte. Forte nas cidades
e no campo. Forte na educação. Forte na agricultura, na indústria, no comércio
e na prestação de serviços. Forte no cuidado com os indivíduos, com os cidadãos,
com a nossa população.
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Como todos os paranaenses, enxergamos e sofremos na pele a profunda crise
(financeira, econômica, social, ética e moral), que já se arrasta há anos no país,
provocando desemprego, medo e desesperança. Por isso acreditamos que é só
com a nossa força, somada à força de cada pessoa, de cada cidadão que quer e que
acredita que podemos ter um futuro melhor, é que o Paraná conseguirá crescer,
gerar empregos e renda.
Por outro lado, sabemos que só com esse crescimento é que conseguiremos
arrecadar impostos de forma mais justa e que teremos os recursos necessários
para investir em uma melhor educação, em cidades e campo mais seguros
e na saúde dos nossos cidadãos.
Por outro lado, não adianta nada arrecadar mais sem uma gestão fiscal responsável,
que adote as medidas necessárias à manutenção do equilíbrio das contas públicas
e a capacidade de investimento do Estado. Por isso, combateremos incansavelmente
os desperdícios, os desvios, a sonegação e a corrupção que sangram os cofres
públicos e trazem enormes prejuízos à sociedade Paranaense.
Um dos nossos principais objetivos é tornar os serviços públicos mais eficientes,
simples e sem burocracia, fortalecendo e popularizando as ferramentas e tecnologias
digitais e aproximando verdadeiramente o governo dos cidadãos. Assim, reduziremos
não apenas a exigência por papeis, mas principalmente facilitaremos a vida das
pessoas, que poderão acessar mais informações e serviços diretamente a partir
de suas casas ou de seus aparelhos celulares.
Estamos assumindo o compromisso de trabalhar, durante todos os dias dos próximos
quatro anos, para fazer o Paraná crescer de forma sustentável e, ao mesmo tempo,
ambientalmente responsável. De fazer uma gestão voltada ao atendimento das
necessidades coletivas de todos os cidadãos paranaenses. Assumindo o nosso
compromisso com os 399 municípios e seus gestores, com os quais iremos dialogar
independentemente da sigla partidária ou das convicções políticas ou ideológicas.
De manter um diálogo franco, pessoal e institucional, aberto e transparente com os
educadores de escolas e universidades, com todos os servidores públicos, que são
os responsáveis por fazer com que as políticas do Estado cheguem até os cidadãos.
De dialogar com as organizações da sociedade civil, com a rede de prestadores
de serviços, com os órgãos de controle, com as representações de classe, com
empresários e trabalhadores, com os demais poderes legalmente constituídos...
Enfim, com todos aqueles que constroem diariamente o nosso estado.

PLANO DE GOVERNO 2019 | 2022

A parceria com os diversos setores da sociedade terá foco nas ações de promoção
da qualidade de vida, na prevenção de doenças, na geração de emprego. Iremos
preparar e qualificar equipes multiprofissionais para orientar e cuidar dos nossos
cidadãos, além de estruturar melhor os serviços ofertados, facilitando e agilizando
o acesso das pessoas a esses serviços, seja por meio digital, seja presencialmente.
Iremos fortalecer o trabalho em redes colaborativas; investir em equipamentos
e sistemas de informação; privilegiar as ações de inteligência no combate
à criminalidade e à violência; priorizar o uso dos recursos públicos em ações
que assegurem a geração de empregos e o desenvolvimento humano e social.
Para que essas propostas não sejam apenas “palavras lançadas ao vento”,
promessas de campanha que valham apenas no período eleitoral, seremos firmes
em uma administração transparente, responsável e progressista. Uma administração
voltada à melhoria da qualidade de vida de todos, mas, de forma especial, daqueles
que mais precisam do Estado.
Faremos um governo firme, inteiramente voltado à construção de um
Paraná cada vez mais forte. Esse é o nosso compromisso com as pessoas.
Esse é o nosso compromisso com os cidadãos.
Esse é o nosso compromisso com todos os paranaenses.

Cida Borghetti
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BEM VIVER PARANÁ
Ações nas áreas de saúde, educação, habitação, esporte, cultura,
lazer e todos os demais aspectos que dizem diretamente respeito
à vida de todos aqueles que vivem no Paraná. O Bem Viver Paraná
será um programa de ações que atenderá as pessoas em todas
as fases da sua vida, desde antes mesmo do nascimento até
à terceira idade, respeitando e valorizando as pessoas.

Saúde

• Estabelecer ações preventivas, que possibilitem às pessoas viver melhor
e de forma mais saudável. Assim, iremos investir na saúde preventiva
para não precisarmos tratar as doenças.
• Levar o atendimento à saúde mais perto das pessoas, através de um trabalho
em rede, aumentando a oferta de serviços, corrigindo distorções e vazios
assistenciais.
• Ampliar a oferta de consultas e exames especializados em todas as regiões
do estado;
• Aumentar o número de leitos de internamento, de UTI, cirúrgicos e de cuidados
continuados prolongados, evitando que as pessoas precisem se deslocar em
busca de atendimento médico, ampliando também o número de cirurgias
a serem realizadas em todo Paraná.
• Viabilizar meios para garantir assistência de forma ágil, adequada e integral na,
utilizando serviços regionais de urgência e emergência e o transporte aeromédico
estadual.
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Educação
• Estabelecer um diálogo permanente com representantes dos diversos setores
das instituições públicas de ensino fundamental, médio e superior, profissionais
da educação, pais, especialistas, representantes da sociedade civil organizada,
lideranças de todas as forças vivas do estado.
• Buscar alternativas que atendam às demandas dos Professores e que sejam
possíveis de serem assimiladas pelo Estado em relação à hora-atividade.
• Estudar alternativas para viabilização da oferta de disciplinas não previstas
na nova Base Nacional Comum Curricular, como Filosofia, Arte,
Educação Física, entre outras.
• Reorganizar o programa de formação de Professores, com a criação de centros
regionais, a contratação de especialistas e uso de ferramentas de inovação
e de tecnologia.
• Reformular e reativar o PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional.
• Instituir programa de prevenção à saúde dos profissionais da área de educação,
valorizando o bem-estar daqueles que formam diariamente os cidadãos
paranaenses.
• Disponibilizar, nos Núcleos Regionais, equipes para atendimento especializado,
tais como psicopedagogos e psicólogos.
• Realizar investimento em tecnologias como robótica, programação e outras
que possibilitem a conexão entre os estudantes paranaenses com estudantes
de outros estados e países.
• Criar um programa estadual de iniciação científica e artes (mostra cultural).
• Possibilidade de parceria com IES para que estudantes do Ensino Médio possam
ter experiências no ensino superior cursando algumas disciplinas que contam
como créditos posteriormente.
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Segurança Social / institucional de atendimento as necessidades básicas
• Ampliar e reforçar as ações do programa Família Paranaense,
com foco na redução da pobreza e da vulnerabilidade social.
• Alocar recursos financeiros, prestar apoio técnico à rede socioassistencial
paranaense e agir de forma integrada com os municípios e às organizações
de sociedade civil que ofertam e operam benefícios, serviços, programas
e projetos de proteção social.

Esporte e Lazer
• Garantir a manutenção de atividades esportistas de alto rendimento
nas diversas modalidades.
• Viabilizar a realização dos tradicionais eventos estabelecidos
em calendário esportivo.
• Criar novos espaços de esporte, lazer, entretenimento
e desenvolvimento de práticas saudáveis.
• Incentivar atividades paradesportistas, a iniciação esportiva
de nossas crianças e jovens, a promoção de jogos esportivos radicais
e as atividades esportivas monitoradas para pessoas da terceira idade.

Oportunidades de emprego e renda
• Desenvolver, em parceria com municípios e instituições privadas,
amplo programa de qualificação profissional para jovens, adultos
e idosos com foco nas demandas e vocações de cada região do estado.
• Usar as ferramentas do Governo Digital e a Escola Corporativa do Governo
do Paraná, para oferecer cursos profissionalizantes, de aperfeiçoamento
e de qualificação para os servidores das prefeituras municipais e para toda
população interessada. Estes cursos utilizarão metodologia especializada
de Ensino a Distância (EAD) sendo que os interessados poderão frequentar
as aulas em algumas das telesalas de órgãos de governo espalhadas pelo estado,
mesmo utilizando computador de centros comunitários ou em casa pela internet.
• Fortalecer a Agência Paraná de Desenvolvimento como ferramenta
de atração de novas empresas e indústrias para o estado.
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• Promover parcerias para o desenvolvimento da indústria 4.0, da economia
criativa e da indústria do conhecimento, fomentando o empreendedorismo
em áreas de inovação, da cultura, do turismo e da agroindústria.
• Identificar e resolver gargalos regulatórios que atualmente impedem
que as empresas se estabeleçam e se expandam no estado, criando novos
empregos e garantindo a manutenção dos postos de trabalho já existentes.

Habitação
• Criação, através da Cohapar, em parceria com os municípios, dos Condomínios
da Terceira Idade, empreendimentos públicos que funcionam em sistema
de arrendamento social subsidiado, equipados e adequados para atender as
necessidades daquela parcela da população idosa que precisa da proteção do
Estado para manter sua autonomia, conforto, segurança e qualidade de vida.
• Buscar recursos junto ao governo federal e organismos de financiamento
para construção de moradias populares.
• Fomentar a regularização fundiária de áreas prioritárias, a ampliação
e reforma de moradias inadequadas, a urbanização ou reurbanização
de áreas degradadas e em assentamentos informais, considerando
que a moradia digna é condição básica para a cidadania.

Cultura
• Estabelecer parcerias com os municípios para popularizar e facilitar
o acesso dos Paranaenses às mais diferentes expressões artísticas
(teatro, música, dança, artes plásticas etc.)
• Ofertar, nos contraturnos escolares, oficinas e práticas culturais
para jovens e adolescentes.
• Abrir, através do PROFICE, novos editais de incentivo à criação artística.
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CUIDAR PARANÁ
Ações nas áreas da Segurança Pública, do Meio Ambiente,
dos Direitos Sociais, de trânsito, acessibilidade, prevenção
de desastres e catástrofes. Neste pilar vamos assegurar
aos paranaenses, não apenas o direito de viver,
mas o direito à qualidade de vida, ao viver bem.

Segurança pública

• Implantar, através de parceria já firmada com o Ministério da Segurança,
CIISOR-Sul – Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública Regional Sul.
Este centro reunirá integrantes dos órgãos de inteligência de todos os estados
do sul de forma permanente. Sua tarefa será levantar e produzir informações
que nortearão tomadas de decisão mais precisas para o combate à criminalidade
em todas as suas modalidades.
• Terminar todas as obras já iniciadas e construir novas cadeias, delegacias,
presídios e penitenciárias.
• Atuar fortemente para que nos regimes semiabertos sejam ampliadas
as parcerias com empresas privadas, para que o processo de cumprimento
de pena seja acompanhado de trabalho formal dos presos.
• Testar e implantar unidades prisionais de gestão terceirizada,
buscando racionalizar custos e investimentos.
• Ampliar o uso de tecnologias de governo digital e integrá-las ao sistema
de segurança pública. Como exemplo, destacamos a realização de audiências
virtuais, por vídeoconferência, realizadas à distância, evitando deslocamento
de presos e de escoltas para levar fisicamente os presos até o Juiz.
Adoção de Televisita, visitas virtuais monitoradas por agentes penitenciários,
em que presos, usando salas especiais, poderão manter contato com familiares
e amigos por sistema de vídeo, evitando assim deslocamento físico até
o sistema prisional e todos os desconfortos e riscos que envolve esta rotina.
• Integrar os bancos de dados de segurança pública do governo estadual com
os de outras instâncias públicas;
• Instalar sistemas de vídeo monitoramento em estradas paranaenses,
que permitirão reconhecer e cruzar informações de placas de carros,
possibilitando um combate mais efetivo e a prevenção à criminalidade.
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Segurança no trânsito
• Desenvolver ampla e permanente campanha de segurança,
paz e respeito no trânsito, buscando sensibilizar motoristas e pedestres
sobre as responsabilidades e direitos de cada um, tendo como foco a redução
de acidentes e principalmente o número de mortos e feridos.
• Revisar os termos e condições para que as novas licitações para concessão
de rodovias incorporem obrigações mais severas e que tornem mais justas
as tarifas cobradas e que ampliem os benefícios para os usuários.

Manutenção da infraestrutura
• Realizar ações continuadas para a recuperação e manutenção
da infraestrutura viária do estado, incluindo estradas, pontes, escolas,
prédios públicos e todo o patrimônio que foi construído ao longo dos anos
por este e pelos governos anteriores.

Direitos sociais
• Aperfeiçoar os serviços de atendimento ao cidadão, eliminando
as barreiras para acesso a serviços básicos ofertados pelo Setor Público.

Meio-ambiente
• Priorizar a aquisição de produtos que utilizem parte de matéria-prima
oriunda de reciclagem.
• Exigir dos fornecedores prática de logística reversa e economia circular,
execução de obras com baixo impacto ambiental e com mecanismos
de compensação quando impactos relevantes acontecerem,
programas de redução de consumo de água, energia e combustíveis.
• Induzir e fomentar a adoção de melhores práticas ambientais
por parte do setor Público e Privado.
• Revisar a legislação que regula o ICMS ecológico do Paraná, de forma a tornar
mais atrativo para prefeituras e proprietários rurais a adesão aos programas
de conservação e recuperação de unidades de conservação e recursos hídricos.
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• Aumentar a disponibilidade de recursos para o pagamento de serviços ambientais
a proprietários de áreas estratégicas que conservam as áreas verdes, recursos
hídricos e a biodiversidade, em detrimento da exploração econômica.
• Fortalecer o Instituto Ambiental do Paraná, tornando-o mais equipado
e bem estruturado, de modo a diminuir o tempo de resposta às solicitações
de licenças ambientais, especialmente as de médio e alto impacto, sem prejuízo
à devida proteção dos recursos ambientais e à aplicação da legislação,
mas também sem impedir o desenvolvimento econômico e social sustentável.
• Criar mecanismos para que os municípios, individualmente ou associados
em consórcios, tenham condições técnicas, estruturais e operacionais
para assumir o licenciamento ambiental de obras de baixo impacto.
• Revisar as normas em vigor e implantar sistemas digitais que tornem
mais ágeis e menos burocráticos o licenciamento e o controle ambiental.
• Ampliar o controle e melhorar a gestão das unidades estaduais de conservação.

Políticas e planejamento urbano, metropolitanos e regionais
• Qualificar os escritórios das Regiões Metropolitanas do estado estruturando-os
com recursos humanos especializados e materiais adequados, para que atuem
de forma harmônica e decisiva no apoio aos Prefeitos Municipais.
Essa ação possibilitará a compatibilização e integração do planejamento
das cidades, minimizando efeitos de eventuais conflitos e buscando evitar os
problemas já conhecidos de urbanização desorganizada, que criam enormes
problemas para as grandes cidades e principalmente para seus moradores.

Prevenção e resposta a acidentes, catástrofes e desastres naturais
• Investir em pessoal, equipamentos e sistemas de prevenção,
identificação e respostas rápidas aos eventos climáticos extremos.
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VALOR PARANÁ
Ações focadas na valorização das nossas potencialidades
e na agregação de valor das nossas atividades, daquilo
que fazemos e produzimos. Vamos tornar o estado mais
competitivo na agricultura, no cooperativismo, na indústria
e no comércio, fortalecer a construção civil e incentivar o turismo
e os serviços, com uma atenção muito especial ao estímulo
ao empreendedorismo e às microempresas. Vamos investir
na capacitação profissional preparando nossos trabalhadores
para a nova era da economia digital e da indústria 4.0.

Agricultura familiar e Agronegócio
• Instituir o Conselho Técnico do Agronegócio Paranaense, estrutura ligada
diretamente à Governadoria, que assumirá a função estratégica de elaborar
e propor políticas públicas, programas e projetos para o desenvolvimento
do setor em todas suas dimensões.
• Aprimorar e melhor instrumentalizar a defesa agropecuária do Paraná,
fundamentalmente através da Adapar e da celebração de parcerias com
as organizações representativas do Agronegócio Paranaense especialmente
as Cooperativas, Sindicatos Rurais e Associações de Produtores,
focando em ações de caráter preventivo e orientativo.
• Apoiar os micro e pequenos produtores que atuam em regime de economia
familiar, através do fortalecimento dos serviços públicos de assistência técnica
e extensão rural, com ênfase no planejamento financeiro, apoio à comercialização,
programas de capacitação.
• Estimular a agregação de valor aos produtos agroalimentares regionais,
através do cooperativismo, associativismo e das agroindústrias familiares
e coletivas.

Cooperativismo/Associativismo
• Estreitar os laços de parceria, através do diálogo com os setores produtivos
do estado do Paraná, priorizando as relações com setores já fortemente
organizados, ao mesmo tempo que serão adotadas ações para fortalecer
aqueles setores que ainda estão em processo de desenvolvimento.
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Indústria e Comércio
• Rever os procedimentos de análise e concessão de crédito e financiamento
da Fomento Paraná, buscando tornar a agência mais ágil e menos burocrática
no atendimento das demandas dos empresários paranaenses.
• Reeditar o programa Paraná Competitivo, definindo novas regras e modelos
que sejam suficientemente atrativos para os empreendedores e factíveis
sob o ponto de vista da gestão tributária responsável do estado.
• Fortalecer o Conselho de Desenvolvimento Econômico visando atender
às demandas do setor industrial e a verticalização produtiva.

Serviços / Indústria da Construção / Mercado Imobiliário
• Apoiar o setor para que o mesmo exerça sua capacidade de investimento,
contratando diretamente e financiando obras junto aos municípios, exercendo
o poder do Estado de contratação de serviços nas mais diversas modalidades.
• Instituir, parceria com municípios e organizações de fomento, programas
de apoio técnico-econômico a setores de serviços que estejam organizados
e que apresentem grandes oportunidades de geração de renda e emprego.

Turismo
• Implantar linha do Paraná Competitivo para o segmento do Turismo.
• Criar linha de apoio financeiro junto ao Paraná Urbano com foco específico
na qualificação e requalificação de infraestrutura turística.
• Estabelecer parcerias com município para investimento em qualificação
profissional para o turismo e melhoria da qualidade de produtos
e serviços de interesse turístico.
• Firmar parceria com setor privado e com prefeituras para potencializar
a capacidade de atração turística das 14 macrorregiões, bem como
os polos turísticos internacionais de Foz do Iguaçu, Curitiba e Litoral,
destacando o Paraná no cenário turístico nacional e internacional.
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Empreendedorismo, micro e pequenas empresas
e empreendedores individuais
• Implementar e tornar prática permanente os apontamentos e reivindicações
constantes do documento elaborado pela CONAMPE, AMPEC e FAMPEPAR
denominado “Políticas públicas para a promoção do desenvolvimento sustentável
do estado do paraná, através das microempresas, empresas de pequeno porte
e empreendedores individuais. ”

Inovação, Ciência e Tecnologia
• Implantar, em parceria com municípios, universidades e organizações do
setor privado, incubadoras e aceleradoras de startups e de empreendimentos
convencionais, tendo como foco principal jovens empreendedores paranaenses.
• Promover e incentivar eventos de programação (os chamados Hackathon),
com o objetivo de estimular jovens programadores a se envolverem em temas
diretamente relacionados à administração pública e apresentar propostas
e soluções focadas na melhoria da qualidade dos serviços digitais
de atendimento aos cidadãos.
• Realizar chamadas públicas para aquisição de sistemas e aplicativos
especificamente desenvolvidos por startups Paranaenses.

Aumento da Competitividade e Internacionalização econômica
• Apoiar os setores produtivos da economia paranaense para abrir,
consolidar ou ampliar mercados internos e internacionais
para comercialização de produtos paranaenses.
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INFRAESTRUTURA PARANÁ
Ações e programas de governo que definem as estratégias
e apontam as necessidades de investimentos que deverão
ser iniciados e/ou concluídos entre 2019 e 2022 e que
terão por finalidade principal melhorar as condições de
infraestrutura e estimular o crescimento e o desenvolvimento
econômico, atraindo novos empreendimentos e fortalecendo
as empresas já instaladas no estado.

Rodovias
• Articular e negociar o novo programa de concessões rodoviárias do estado
do Paraná, que deverá primar pela justiça tarifária e maior benefício aos usuários.
As ações legais e as consultas públicas já se iniciaram em julho de 2018.
• Implementar um novo programa de duplicações e melhoria de condições
de tráfego, tecnologia a serviço dos motoristas e segurança rodoviária
de pessoas e cargas no estado.

Estradas Municipais
• Desenvolver, em parceria com a iniciativa privada e os Municípios,
um amplo programa de pavimentação e adequação/readequação
de estradas vicinais do interior do estado.

Portos
• Definir, com base nas discussões já mediadas pelo Governo do Estado
com a sociedade civil e com representantes da iniciativa privada, as ações
e condicionantes a serem adotadas para a implantação de projetos, licenciamento
e investimentos em infraestrutura viária e portuária no litoral paranaense.
• Desenvolver ações para atrair e estimular novos empreendimentos privados
geradores de emprego e renda.
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Aeroportos
• Investir na ampliação da capacidade aeroportuária do estado do Paraná.
Este processo já se encontra em andamento após a desapropriação
da área que será ocupada pelo novo aeroporto do Oeste do Paraná.
• Investir esforços e recursos na implantação do aeroporto do Sudoeste.
• Apoiar a modernização dos aeroportos de Maringá e Londrina.
• Firmar parcerias com os municípios que possuem aeródromos
menores para melhorias na estrutura de segurança aeroviária.

Ferrovias
• Realizar o processo licitatório para a construção do modal ferroviário
que ligará a região de Dourados/Maracaju no Mato Grosso do Sul
com o Porto Pontal/Paranaguá.
• Iniciar, em parceria com a Itaipu Binacional, estudos para a construção
de outro ramal da Ferroeste, ligando Cascavel a Foz do Iguaçu,
e que possibilitará a integração ferroviária com o Paraguai,
através das novas pontes que serão construídas.

Integração de Modais
• Realizar investimentos na integração de diferentes modais de transporte,
visando o aumento da competitividade comercial do Paraná e a atração de
novos investimentos, inaugurando um novo ciclo virtuoso de crescimento e
desenvolvimento, gerando oportunidades, empregos e renda para os Paranaenses.

Energia
• Realizar um sólido plano de investimentos estratégicos para garantir
a disponibilidade energética permanente e estável, para que empresas
de capital misto, como a Copel e a Compagás, possam realizar
seus investimentos com segurança.
• Desenvolver programa de fomento e incentivo à implantação de sistemas
de geração e distribuição de energia a partir de fontes renováveis, como a solar,
biomassa, biocombustíveis e de biogás oriundo de tratamento de resíduos,
beneficiando principalmente micro, pequenos e médios produtores
e criando novas oportunidades de negócios.
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Saneamento
• Ampliar as parcerias da Sanepar junto ao municípios paranaenses
(especialmente os pequenos), tendo como meta ampliar a qualidade
e o número de residências atendidas.

Conectividade
• Estabelecer parcerias estratégicas e comerciais de compartilhamento
entre a Copel Telecom e as empresas privadas que atuam no estado.
A melhoria da infraestrutura de comunicação será também um grande
diferencial de competividade para nosso estado, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida da população, das condições para crescimento
das empresas, para educação etc.
• Utilizar os serviços de internet prestados pela Copel Telecom para fornecimento
gratuito de wifi em regiões de risco social e não atendidas pelas empresas privadas.
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5

FUTURO PARANÁ
Ações e programas que serão plantadas
por este Governo para serem colhidas
pelas futuras gerações paranaenses.

Sustentabilidade

• Usar o poder de compra e de contratação do Governo do estado para
incentivar a sua cadeia de fornecedores a adotar práticas mais sustentáveis
de produção e comercialização, a aderirem ao processo de economia circular,
de corresponsabilidade com o ciclo de vida dos produtos e que atendam
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS das Nações Unidas.
• Criar critérios de exigências que privilegiarão empresas e produtos que apresentem
soluções para redução de impactos e diminuição de volume de resíduos gerados,
bem como façam uso ou reuso de materiais e matérias primas recicláveis.

Bases para competitividade
• Organizar um evento anual, em parceria com as organizações componentes
do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Paraná, um evento denominado
“Bases para a Competividade Paranaense”, que reunirá lideranças, especialistas
e pensadores para avaliar o quadro e os indicadores de competividade do Estado do
Paraná e sua relação com os cenários macroeconômicos nacional e mundial.

Energia
• Patrocinar a elaboração do Plano Energético Estadual do Paraná,
tendo como horizonte um período de 20 (vinte) anos e com previsão de revisão
a cada quatros anos. Este plano apontará tendências, demandas, alternativas
e estratégias de suprimento das necessidades do estado nas mais diversas
modalidades de energia: fóssil, hidroelétrica, eólica, gás natural, biogás de resíduos,
biocombustíveis, solar e outras fontes complementares ou alternativas.
A proposta é criar marcos referenciais que orientem e estimulem empreendedores
privados e os organismos de planejamento e reguladores, de forma a garantir
o abastecimento permanente a partir de investimentos seguros e estáveis.
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Recursos Hídricos
• Promover investimentos diretos em parceria com os governos Federais
e Municipais em obras e ações de proteção, revitalização e recuperação de rios,
nascentes e cursos d´agua, priorizando os mananciais de abastecimento
de regiões urbanas.
• Implementar ações de educação técnica e ambiental para formação de cidadãos
mais educados e conscientes.
• Aumentar o combate às fontes de poluição dos ambientes aquáticos,
aumentando o rigor na fiscalização.
• Revisar e atualizar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e avaliar a necessidade
de reenquadramento dos corpos d’água estabelecendo os níveis de qualidade
a ser alcançados ou mantidos em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo
• Apoiar os Municípios Paranaenses para que desenvolvam os Planos Municipais
de Gestão de Drenagem Urbana Sustentável.

Segurança alimentar
• Desenvolver, em conjunto com os diferentes segmentos do agronegócio
e da agricultura familiar Paranaense, um plano sistêmico de ação e metas
visando a adoção de estratégias de incentivo ao aumento da produção
de produtos agroalimentares.
• Incentivar e facilitar o desenvolvimento da agricultura familiar periurbana
como uma das ferramentas de garantia do abastecimento, agregação de valor
e regularização do fornecimento de alimentos à população a preços mais justos.

Equilíbrio Social
• Realizar um diagnóstico e mapeamento das regiões que concentram
os maiores desequilíbrios sociais no estado.
• Estabelecer as demandas vocações produtivas regionais.
• Estabelecer programas de capacitação técnica específicos para atendimento
das demandas e oportunidades de empregos em escala regional.
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