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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ - FIEP
109 sindicatos, 47 mil indústrias e 845 mil trabalhadores.

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ -  FECOMÉRCIO
60 sindicatos, 514.000 empresas e 1,76 milhão trabalhadores.

FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ - FAEP
184 sindicatos e 650 mil trabalhadores.

FEDERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS
DO PARANÁ - FECOOPAR
230 cooperativas, 1 milhão de cooperados, 75.000 trabalhadores 

diretos e 1,7 milhão de postos de trabalho.

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E EMPRESARIAIS DO PARANÁ - FACIAP
294 associações, 12 coordenadorias e 50 mil empresas.

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
DO ESTADO DO PARANÁ - FETRANSPAR 
10 sindicatos, 1 associação e 350 mil trabalhadores.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ - ACP
22.517 Empresas associadas.

QUEM SOMOS
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A sociedade brasileira sonha, há décadas, com um 
projeto nacional de desenvolvimento que indepen-
da das gestões de governos eleitos para gerir o desti-
no dos brasileiros por quatro anos e que possa orien-
tar os caminhos da nação por um longo período.
Sempre se falou que o Brasil é o país do futuro. Mas 
o que temos feito para que sejam criadas as condi-
ções necessárias para a inserção do Brasil no cenário 
das nações mais desenvolvidas? Como estamos mo-
tivando e preparando o cidadão brasileiro para ser 
agente e beneficiário do desenvolvimento? 

As reflexões contidas neste documento são fruto de 
discussões, análises, desejos e esperanças de uma 
sociedade que quer desenvolver programas e proje-
tos capazes de gerar conhecimento, obras, atitudes e 
ações de mudanças e transformações.
As propostas apresentadas pelo G7 representam o 
desejo e a esperança das sociedades paranaense e 
brasileira, que querem participar de um pacto pela 
construção de um projeto nacional de crescimento 
e desenvolvimento em todas as suas dimensões: so-
cial, econômica, política e tecnológica.

I - INTRODUÇÃO
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Destacamos propósitos que preconizamos:

1. Avanços científicos e tecnológicos;

2. Contribuir para a busca do bem comum; 

3. Elevação dos níveis de educação e cultura; 

4. Erradicação da pobreza;

5. Investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana;

6. Meio ambiente saudável;

7. Melhoria na eficiência nos serviços públicos;

8. Políticas públicas eficazes à qualidade de vida da sociedade; 

9. Redução das desigualdades;

10. Serviços de saúde e segurança pública de qualidade;

11. Um país livre, justo e solidário.

II - NOSSOS PROPÓSITOS
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Queremos a redução da carga tributária, dos desperdícios e do excesso bu-
rocrático, e permanente aprimoramento:

1. Da educação;

2. Da segurança jurídica; 

3. Do sistema federativo;

4. Da distribuição de renda;

5. Da eficiência nos gastos públicos;

6. Do combate à corrupção, à prepotência e aos privilégios.

III - O QUE QUEREMOS
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Indispensável observar os princípios de:

1. Cidadania;

2. Ética;

3. Justiça; 

4. Legalidade;

5. Liberdade;

6. Ordem; 

7. Pluralismo político;

8. Respeito;

9. Responsabilidade ambiental;

10. Solidariedade.

 

IV - PRINCÍPIOS IMPRESCINDÍVEIS 
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1. Economia e mercados

O melhor sistema para se atingir o bem comum, 

atender as demandas do ser humano e ampliar a 

oferta de empregos e oportunidades, é aquele que 

se fundamenta na iniciativa de empreender, na ativi-

dade produtiva, no trabalho, nos investimentos, nos 

avanços científicos e tecnológicos, na inovação, na 

produtividade, na competição e no livre mercado. São 

preceitos que devem ser aplicados e estimulados. 

Para tanto, é imprescindível a formulação de 

políticas públicas e a implementação de incenti-

vos aos diferentes setores da economia, com vistas 

ao desenvolvimento de mercados e à melhoria da 

competitividade nacional.

 

1.1 Prioridades no âmbito federal

Ambiente macroeconômico saudável

O Brasil precisa direcionar suas políticas para 

equilibrar as bases da economia nacional, consoli-

dando os preceitos básicos de controle da inflação, 

a manutenção de baixas taxas de juros referenciais 

e a redução dos spreads bancários.

Políticas de mercado

É importante a consolidação de acordos co-

merciais e sanitários que o Brasil mantém com a 

União Europeia e com outros países, bem como 

a reestruturação das relações comerciais do 

Mercosul, de forma a não impedir a efetuação 

de outros acordos bilaterais. É imprescindível o 

aprimoramento da defesa sanitária, com acom-

panhamento mais intenso nos processos da Or-

ganização Mundial de Saúde Animal (OIE), do 

Codex Alimentarius (inocuidade de alimentos) e 

da sanidade vegetal.

Políticas de investimento

O Estado deve fortalecer suas ações voltadas ao 

planejamento e elaboração de projetos estratégicos, 

V - TEMAS FUNDAMENTAIS

Destacamos temas que têm preocupado a nossa sociedade,
para os quais oferecemos alguns direcionamentos:
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instituindo linhas de crédito para novos empreen-

dimentos, com vistas à renovação da frota de má-

quinas agrícolas, caminhões e demais veículos de 

transporte de cargas; fomentando investimentos 

na exploração das reservas de fosfato e de potássio, 

bem como ampliando as estruturas de produção 

de nitrogenados.

1.2 Prioridades no âmbito estadual

Mecanismos

Para manter uma boa trajetória de crescimento, 

o Paraná deve manter e ampliar os mecanismos 

de financiamento e atração de investimentos, com 

base nas seguintes propostas:

• Fortalecimento do BRDE, por meio da amplia-

ção do processo de capitalização, para que o banco 

possa destinar mais recursos para os investimentos 

necessários ao setor produtivo.

• Criação de um programa de fomento ao cré-

dito e microcrédito, utilizando-se a capilaridade 

das cooperativas de crédito como repassadoras 

de recursos, integradas à Agência de Fomento do 

Paraná e ao BRDE.

•  Fortalecimento do Programa Paraná Compe-

titivo, visando ampliar as políticas de incentivos 

para atração de novas indústrias, modernização 

das plantas existentes e geração de alta tecnolo-

gia, como forma de agregar valor à produção pa-

ranaense.

Organização da produção

A continuidade do crescimento do Paraná de-

pende da organização da produção de setores cha-

ves, de forma a criar efeitos dinâmicos na economia 

e agregar valor à produção primária. Nessse senti-

do, as prioridades estaduais são: 

• Constituição de fórum empresarial, com ob-

jetivo de definir diretrizes estratégicas setoriais, 

coordenado pela Casa Civil, composto por se-

cretários de Estado, presidentes das entidades 

empresariais da indústria, da agricultura, do co-

mércio, dos transportes, dos serviços e das coo-

perativas.

• Incentivo aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

e agro-polos, como instrumentos indutores do de-

senvolvimento regional.

• Criação de câmaras setoriais das principais ca-

deias produtivas do Estado para fortalecer e harmo-

nizar os diferentes agentes  econômicos que atuam 

em todos os elos da cadeia produtiva.
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Modernização da infraestrutura

e gestão da Ceasa-PR

Para atender à constante evolução dos merca-

dos de consumo de frutas e hortaliças, é necessário 

promover uma maior eficiência e eficácia na cadeia 

de suprimentos e nos canais de distribuição. Por 

isso, sugerimos as seguintes propostas:

• Implantar na íntegra o novo marco regulatório 

e legal estabelecido pelo projeto de modernização.

• Criar mecanismos para regulação da distribui-

ção de produtos seguros e para implementar as 

boas práticas de comercialização e distribuição nos 

entrepostos da Ceasa-PR.

• Implantar um novo conceito de Centro Agroali-

mentar com maior eficiência dos serviços logísticos.

• Criar mecanismos atrativos para organização e 

qualificação da cadeia de suprimentos e de distri-

buição, como forma de fortalecimento, agregação 

de valor e de aumento da competitividade deste 

sistema de abastecimento.

2. Infraestrutura

A falta de infraestrutura é um dos maiores garga-

los para o crescimento econômico do Paraná e do 

Brasil. É preciso disponibilizar sistemas de transpor-

tes adequados e eficientes que possibilitem o es-

coamento da produção brasileira para os mercados 

nacional e internacional. Nesse sentido, os desafios 

contemplam os modais de transporte rodoviário, fer-

roviário, portuário, hidroviário e aeroviário, além de 

mais investimentos em mobilidade urbana, nas tele-

comunicações rurais (dados e voz) e no setor elétrico. 

2.1  Prioridades no âmbito federal

2.1.1 Portos

Portos e navegação de cabotagem

Esforços do governo devem ser dispendidos 

para dar continuidade às ações iniciadas ou pre-

vistas com o objetivo de viabilizar o Programa de 

Arrendamentos e Licitações dos Portos e alterar a 

poligonal do Porto de Paranaguá, visando a insta-

lação de novos portos. Investimentos permanentes 

em dragagem nos acessos ao Porto de Paranaguá 

e na inovação dos seus equipamentos e processos. 

Modernização do transporte costeiro, com a aber-

tura do mercado, inclusive para embarcações com 

bandeira estrangeira para a navegação de cabota-

gem ao longo da costa brasileira.
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Porto de Paranaguá

• Construção do pier “T”, com 4 novos berços 

para embarque de granéis.

• Construção do pier “F”, com 4 novos berços 

para embarque e desembarque de granéis líquidos 

e de fertilizantes.

• Construção do pier “L”, com 2 novos berços para 

embarque e desembarque de granéis líquidos.

• Construção de terminal para uso no transporte 

de passageiros.

• Construção de novo centro administrativo.

• Revitalização do Terminal Barão de Teffé / Ponta 

do Félix.

• Criação de condições favoráveis ao desen-

volvimento portuário de Pontal do Paraná e de 

Embocuí - Emboguaçu, de forma a facilitar a atra-

ção de investimentos privados para esses dois 

novos portos.

• Alteração da poligonal do Porto de Paranaguá.

• Realizar a dragagem de aprofundamento do 

canal de acesso ao Porto de Paranaguá.

2.1.2 Ferrovias

O Brasil deve dar grandes passos para um efeti-

vo incremento do transporte ferroviário, necessário 

para aumentar a capacidade e a qualidade desse 

modal. Para tanto, preconizamos o seguinte:

• Construção da Ferrovia Oeste – Leste (Maraca-

ju-MS/Paranaguá-PR/ Pontal do Paraná).

• Construção da Ferrovia Norte – Sul (Norte-No-

roeste, Oeste e Sudoeste do Paraná / SC-RS).

• Regulamentação do transporte ferroviário in-

dependente com a permissão para o uso da malha 

ferroviária em concessão.

• Construção do contorno ferroviário Norte de 

Curitiba.

• Construção da “Ferrovia Pé Vermelho” ou remo-

delação  da atual ferrovia que liga Maringá a Londri-

na, adaptando-a para o transporte de passageiros.

• Resguardar o interresse público no processo de 

fusão da ALL/Rumo.

2.1.3 Rodovias

No Brasil, o modal rodoviário é o mais utiliza-

do, representando cerca de 60% do transporte 

interno. Além da complementação do sistema 

nacional, com a construção de ferrovias, é ne-

cessária a implantação de novas estradas e a 

melhoria e ampliação das existentes, como, por 

exemplo: 
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• Adequação da BR 376, no perímetro urbano de 

São José dos Pinhais.

• Conclusão da BR 153 no trecho paranaense.

• Conclusão da BR 487 (Estrada da Boiadeira).

• Construção de uma variante da BR 277, no tre-

cho Curitiba a Paranaguá, inclusive com novo aces-

so ao Porto de Antonina.

• Construção da BR 101 no Estado do Paraná, 

com acesso à Praia de Leste e Pontal do Sul.

• Construção da 2ª ponte Foz do Iguaçu / Paraguai.

• Construção dos contornos rodoviários de Ara-

pongas, Cascavel (duplicação), Mandaguari, Ponta 

Grossa.

• Duplicação da BR 163.

• Duplicação da BR 476, entre Araucária e União 

da Vitória.

• Duplicação da Rodovia BR 466 e BR 487, nos 

trechos entre Campo Mourão e Guarapuava.

• Duplicação e adequação urbana do contorno 

Norte de Curitiba.

• Modernização da BR 158.

• Viabilização de pontos de paradas nas rodovias 

federais para caminhões de transporte de cargas.

• Duplicação da Rodovia Francisco Alves - Guaíra.

• Construção do contorno de Maringá – setor sul.

2.1.4 Aeroportos

O crescimento econômico apresentado no Es-

tado nos últimos anos tem demandado maiores in-

vestimentos em aeroportos, em termos de capaci-

dade e qualidade de serviços de aviação comercial. 

No Paraná é absolutamente imprescindível:

• Afonso Pena (São José dos Pinhais / Curitiba) 

– concluir a ampliação do terminal e construir a 2ª 

pista.

• Ponta Grossa – construir um novo aeroporto.

• Londrina – implementar os equipamentos ALS 

e ILS I  e ampliar a pista.

• Cascavel – concluir a construção do novo ter-

minal e ampliar a pista.

• Maringá – ampliar a pista e construir um termi-

nal de cargas.

• Pato Branco ou Francisco Beltrão – construir 

um aeroporto no sudoeste do Paraná.

2.1.5 Energia

• Estimular novas fontes para destravar os inves-

timentos em geração de energia.

• Rever a política do setor do etanol para retornar 

sua competitividade em relação aos outros com-

bustíveis. 
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• Estimular o aproveitamento de resíduos agro-

pecuários e agroindustriais para geração de energia 

e de renda aos produtores.

2.1.6 Telecomunicações rurais

• Implantar um programa de telecomunicação 

para atender as áreas rurais com a utilização de re-

cursos do Fust - Fundo de Universalização do Servi-

ço de Telecomunicações.

2.1.7 Habitação rural

• Estabelecer um programa de apoio à habitação 

voltado ao meio rural.

2.2 Prioridades no âmbito estadual

2.2.1  Rodovias

• Duplicação da PR 323 (Francisco Alves – Ma-

ringá).

• Duplicação da PR 092 (Jaguariaíva – Sto Antô-

nio da Platina).

• Duplicação da PR 445 (Londrina – Mauá da Serra).

• Duplicação da PR/BR 280 (Barracão – Palmas).

• Duplicação da Rodovia dos Minérios, entre 

Curitiba e Rio Branco do Sul.

• Ampliação do Programa de Patrulhas Rurais.

• Duplicação do Anel de Integração.

• Renegociação dos contratos de concessão, 

com redução de tarifas.

• Construção da ponte Matinhos – Guaratuba.

• Asfaltamento ou calçamento da rodovia de An-

tonina a Guaraqueçaba.

 2.2.2 Energia

• Incentivar projetos de co-geração de energia 

para o aproveitamento da biomassa da cana de 

açúcar e dos biodigestores.

• Agilizar a liberação das licenças ambientais 

para instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH’s).

• Ampliar o Parque Eólico de Palmas, no Paraná.

• Criar um programa de incentivo ao plantio de 

florestas para fins energéticos. 

2.2.3 Telecomunicações rurais 

• Desenvolver um programa de melhoria das 

comunicações rurais com a utilização da malha de 

fibra ótica da Copel, articulando incentivos e acor-

dos comerciais com os provedores de internet para 

atendimento aos domicílios rurais.
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2.2.4 Dutovias

A construção de dutovias viabiliza o transporte 

de gases e líquidos em longas distâncias. Por isso, 

sugerimos: 

• Apoio à construção do poliduto de Maringá a 

Paranaguá.

• Construção de gasoduto com vistas à utiliza-

ção do gás pelas indústrias nos principais parques 

industriais do Estado.

2.2.5 Abastecimento de água

e saneamento básico

• Implantar um programa para ampliar a distri-

buição de água potável e  saneamento básico para 

o setor rural do Paraná.

• Implantar uma nova fonte de fornecimento de 

água para Curitiba, com o aproveitamento do Rio 

Assungui.

2.2.6 Litoral do Paraná

Repetidamente, em todos os governos estadu-

ais, o litoral paranaense tem sido negligenciado. 

Há anos não se investe naquela região do Estado. 

Como resultado, temos uma orla cada dia mais aca-

nhada, levando os paranaenses em massa para o li-

toral catarinense. Diante disso, seguem as seguintes 

sugestões:

• Duplicar e urbanizar a PR-407, entre Matinhos 

e Praia de Leste, com nova iluminação, implantação 

de vias paralelas e construção de passarelas ou trin-

cheiras para pedestres.

• Rever o zoneamento urbano do município de 

Matinhos, especialmente a exigência de recuo nas 

construções de frente para o mar, que impede o 

estabelecimento de atividades comerciais e res-

taurantes.

• Melhorar os acessos de Matinhos, Praia de Les-

te, Pontal do Sul e Guaratuba. Ajudar os municípios 

balneários na implantação de vias de circulação, de 

forma a facilitar o trânsito na temporada.

• Ampliar os sistemas de água e tratamento de 

esgoto.

• Drenar e duplicar o contorno de Matinhos, me-

lhorando o acesso ao Ferry Boat.

• Implantar novo acesso rodoviário a Pontal do 

Sul e Ponta do Poço, como forma de induzir a cria-

ção do Porto de Pontal.

• Implantar sistema de abastecimento de água e es-

gotamento sanitário na Ilha do Mel, com duto para le-

var água do continente para a ilha e outro para trazer o 
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esgoto da ilha para tratamento também no continen-

te. Isto permitiria melhor exploração turística da Ilha.

• Implantar ou melhorar os cais de atracação 

em Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Pontal 

do Sul, Ilha do Mel, Ilha das Peças e Superagui, 

estimulando a navegação turística entre esses 

pontos. Licitar a exploração dessa navegação com 

embarcações modernas, seguras e de grande ca-

pacidade.

• Lutar pela implantação da BR-101 no nosso 

litoral, ligando a BR-116 a BR-101, em Garuva. Isso 

garantiria melhor acesso à Antonina, via BR-277, e 

desafogaria o tráfego no Ferry-Boat, que seria utili-

zado apenas por veículos de passeio.

• Implantar sistema de contenção e de revitaliza-

ção de toda orla litorânea, no trecho compreendido 

entre os municípios de Matinhos e Pontal do Sul.

• Integrar a região de Guaraqueçaba com asfal-

tamento/calçamento da rodovia de acesso àquele 

muncípio.

• Integrar as ações do UFPR com as comunida-

des litorâneas.

• Ampliar o sistema de abastecimento de água, 

com aproveitamento do Rio Cachoeira/Usina Pari-

got de Souza.

3. Sistema tributário 

É imprescindível a correção dos excessos que se 

verificam na carga dos tributos e encargos sociais, 

e a simplificação do sistema de imposição tributá-

ria e de arrecadação, para que possamos: aprimo-

rar o desempenho e os níveis de renda; criar con-

dições favoráveis ao crescimento das empresas; 

melhorar a competição dos produtos nacionais e 

oferecer melhor qualidade de vida dos brasileiros. 

Desta forma,  ampliar-se-ão os próprios níveis de  

arrecadação do Estado. 

3.1 Prioridades no âmbito federal 

3.1.1 Reforma tributária

O país vive um caos tributário sem precedentes. 

Diante desse quadro, é necessário:

• Retomar no Congresso Nacional a proposta de 

reforma tributária nacional, inclusive com a imple-

mentação do IVA.

• Diminuir a carga tributária, bem como o núme-

ro e espécies de tributos, especialmente desone-

rando os investimentos, os produtos de exportação 

e a produção agrícola de alimentos.
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• Simplicar o sistema tributário, livrando-o do vas-

to emaranhado de regras que vem exigindo de to-

dos, principalmente do empresário brasileiro, exces-

sivo número de horas para a administração tributária.

• Libertar as empresas comerciais de porte pe-

queno e médio da complexidade do sistema de 

substituição tributária, que afeta negativamente a 

sua rentabilidade e fluxo financeiro.

• Implementar as formas demonstrativas dos valores 

tributários incidentes sobre cada produto ou serviço. 

3.1.2 Guerra fiscal

As diferenças de cobrança do ICMS impelem a 

uma competição entre os estados, com perda de 

recursos que é prejudicial a todos. Dessa forma, é 

necessário eliminar a guerra fiscal entre os estados, 

por intermédio da implementação do princípio da 

isonomia, mediante a unificação das legislações e 

das alíquotas dos tributos.

 3.1.3 Compensação de créditos

tributários e precatórios

• Permitir a compensação pelas empresas dos 

créditos de PIS/Cofins com débitos, vencidos e a 

vencer, de qualquer tributo federal.

• Permitir de um modo geral a compensação dos 

créditos junto a um ente público, com débitos exis-

tentes perante esse mesmo ente público,  desde 

que definidos através de precatórios ou por deci-

sões judiciais transitadas em julgado.

3.2 Prioridades no âmbito estadual

Adequação tributária

Promover adequação da legislação tributária 

do Estado para restabelecer a competitividade dos 

produtos paranaenses.

Substituição tributária

Implantada como forma de buscar justiça tribu-

tária entre os estados e de fácil fiscalização, tem se 

transformado em um mecanismo complexo e que 

tem afetado negativamente a rentabilidade das 

empresas. Portanto, o ICMS-ST deve ser aplicado 

apenas sobre as mercadorias que atendam aos cri-

térios de produção concentrada. 

4. Relações de trabalho 

Modernizar as normas que regem as relações 

de trabalho, com vistas a estimular o empreen-
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dedorismo e, com isso, ampliar oportunidades, o 

nível de oferta de emprego e promover o desen-

volvimento.

4.1  Prioridades no âmbito federal

4.1.1 Normas regulamentadoras

As normas regulamentadoras impuseram 

no Brasil inúmeras restrições ao trabalho, com 

requisitos em muitos casos onerosos e impos-

síveis de serem cumpridos. Por isso, é necessá-

ria a criação de grupos paritários para rever tais 

normas.

4.1.2 Modernização

• Implantar um Sistema Simples Trabalhista.

• Regulamentar a terceirização da mão de obra.

• Flexibilizar a legislação trabalhista.

• Rediscustir o papel do seguro desemprego e 

seu uso. 

4.1.3 Cotas para portador de necessidade especial

Os programas de inclusão de trabalhadores 

têm cumprido a sua finalidade. Porém, com as 

propostas implantadas pelo governo, de melhoria 

no sistema de saúde e de proteção ao deficien-

te, houve avanços significativos e hoje em muitos 

municípios ocorre a não disponibilidade de por-

tador de necessidade especial para atender à exi-

gência da lei. Portanto, é necessária a readequação 

das políticas de cotas, reduzindo seu percentual 

de 2% para 1%. 

4.1.4 Cotas de menor aprendiz

Empresas com elevado número de requisitos 

de segurança do trabalho, nos quais menores não 

podem atuar, acabam arcando com uma responsa-

bilidade de contratação desproporcional em rela-

ção aos postos nos quais os menores efetivamente 

podem atuar. Dessa forma, é necessária a reforma 

da legislação vigente, com objetivo de permitir o 

aprendizado do menor em sistemas de produção 

com ambiente controlado, visando à formação téc-

nica do jovem. Também é importante reduzir os li-

mites de idade e a quota de menores, ajustando-os 

ao novo público beneficiário.

4.2 Prioridades no âmbito estadual

Piso salarial regional

Equalizar o salário mínimo estadual ao nacional.
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Qualificação de mão de obra

Implantar programas de qualificação de mão de 

obra no Paraná.

5. Segurança jurídica

Inúmeras são as situações que demonstram a 

falta de segurança jurídica no País. Dentre tantas 

situações, podemos destacar desde logo a neces-

sidade de:

• Respeito ao direito de propriedade, com o de-

vido enquadramento de todos os envolvidos na 

disputa por terras que venham a ferir as normas 

constitucionais, com adoção de política que con-

temple a imediata reintegração de posse.

• Revitalização do Programa Banco da Terra.

• Revisão do Programa Nacional de Direitos Hu-

manos - PNDH3, para eliminar as medidas que di-

reta ou indiretamente atentem contra o direito de 

propriedade.

• Aprovação da PEC 215/2000, visando a am-

pliação da discussão sobre a demarcação de terras 

indígenas e de quilombolas e a concomitante inde-

nização aos possuidores de títulos de propriedade 

quando ocorrer perda da propriedade.

6. Eficiência do Estado, gestão 
pública e  desburocratização 

Além de uma sociedade na qual observamos 

tantos equívocos e deficiências, fruto de inúmeros 

fatores, talvez como consequência, mas também 

como causa, o Estado tem se mostrado ineficiente 

e responsável por tantos desacertos; e pior, cresce 

desmesuradamente, agravando a crise de forma 

continuada e aumentada.    

Entre os principais indicadores socioeconô-

micos, o Brasil possui um desempenho inferior 

a outros países em desenvolvimento, com cus-

tos muito elevados em relação ao PIB. É preo-

cupante a ineficiência da máquina pública em 

sua missão de gerar serviços de qualidade à po-

pulação. O princípio da eficiência, introduzido 

na Constituição Federal Brasileira, por meio do 

artigo 37, está longe de ser atingido pela maio-

ria dos administradores públicos. Dessa forma, é 

necessário que:

• Melhore-se a eficácia dos serviços públicos e 

se eliminem os excessos burocráticos que emper-

ram o desenvolvimento. O desempenho brasileiro 

tem se mostrado bastante inferior a outros países. 
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Gasta-se mais e produz-se menos. Governantes 

têm demonstrado constantemente a incapacida-

de de gerir recursos públicos de forma eficiente, 

privando os contribuintes de serviços de qualida-

de. Há que limitar o número de cargos em comis-

são e reduzir-se o peso da máquina administrativa. 

• Adote-se o princípio da eficiência a todo agen-

te público, sendo recomendável que se implan-

tem sistemas que reconheçam méritos e premiem 

os que mais se esforçam, estimulando o desejo 

de aprimorar e ampliar os níveis de produtivida-

de e eficiência, o que possibilitará ao País vencer 

os desafios conjunturais e experimentar crescente 

desenvolvimento tecnológico, econômico, social 

e sustentável.

6.1 Prioridades no âmbito federal 

• Implantação do princípio da eficiência a todo 

agente público.

• Remunerações dos servidores baseadas no 

princípio da meritocracia.

• Redução do número de ministérios.

• Criação de um sistema simplificado de paga-

mento dos tributos e das contribuições, bem como 

no processo de abertura e fechamento de empresas. 

• Descentralização das ações e dos recursos fe-

derais para estados e municípios.

6.2 Prioridades no âmbito federal e estadual

Cargos comissionados

Definição de um valor limite nos orçamentos 

da União, estados e municípios para remuneração 

de cargos em comissão.

Política estratégica

Retomada da capacidade de planejamento de 

longo prazo, de elaboração de projetos e oferta de 

oportunidades de investimentos.

Desenvolvimento regional

Primar por uma política de desenvolvimento 

regional, que contemple a ampliação de polos 

produtivos regionais existentes, a formação de no-

vos polos e a consequente descentralização dos 

investimentos no entorno de grandes cidades.

Abertura e fechamento de empresas

Implementação de um sistema simplificado 
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do processo de abertura e fechamento de em-

presas.

7. Reforma política

É fundamental a promoção de uma reforma no 

sistema político/eleitoral para possibilitar uma me-

lhor representação sob o prisma partidário, pessoal, 

regional e setorial.

8. Pacto federativo/poderes 
do Estado

O aprimoramento do pacto federativo é neces-

sário para melhorar:

• O exercício de independência e isonomia entre 

os poderes constituídos e as unidades de adminis-

tração pública.

• A redistribuição de responsabilidades e recur-

sos nos três níveis de governo.

• A revisão dos procedimentos do Poder Judiciá-

rio, visando à celeridade das decisões.

• Estimular a utilização dos procedimentos arbi-

trais e de mediação que, por certo, diminuiriam a 

carga de processos judiciais.

9. Inovação e produtividade

9.1 Prioridades no âmbito federal

• Implementação de uma política pública federal 

de incentivo ao empreendedorismo inovador.

• Criação de um programa nacional de 

transferência de tecnologia gerada pelas uni-

versidades e institutos públicos de pesquisa e 

inovação.

• Apoio aos projetos de construção, ampliação e 

modernização de laboratórios de pesquisa. 

• Aquisição de equipamentos e softwares de in-

formática e modernização dos centros de pesquisa.

• Primar pela oferta de serviços de internet em 

todo o Brasil e universalizar as tecnologias de infor-

mação no meio rural.

9.2 Prioridades no âmbito estadual

• Garantir a regulamentação dos instrumen-

tos adicionais da Lei de Inovação do Estado do 

Paraná.

• Acelerar os processos de análise de projetos de 

fomento à inovação junto ao BRDE, à Agencia de 

Fomento Paraná e à Fundação Araucária.
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• Criar e operacionalizar de forma efetiva a conta 

“Inovação” do Fundo PR, destinando 10% do orça-

mento total deste fundo por ano.

• Tornar o Programa Tecnova um instrumento 

permanente de subvenção econômica para peque-

nas empresas inovadoras (startups), com dotação 

orçamentária anual.

• Programar atividades obrigatórias de empre-

endedorismo inovador em universidades estaduais.

• Criar programas de incentivo e de reconheci-

mento ao empreendedorismo inovador.

• Criar políticas públicas e mecanismos de incen-

tivo voltados ao desenvolvimento de empresas de 

base tecnológica (startups) e de empresas enqua-

dradas nas categorias da Economia Criativa.

• Estabelecer incentivos às indústrias para im-

plantação de projetos de modernização e expan-

são de suas estruturas.

10. Educação

10.1 Educação e cidadania

Incluir nas grades curriculares do ensino público 

disciplinas sobre cidadania, empreendedorismo, as-

sociativismo e cooperativismo.

10.2 Educação profissionalizante

Desenvolver programas de educação profissio-

nalizante compatíveis com as potencialidades lo-

cais e regionais.

10.3 Prioridades no âmbito federal

Educação básica

Conforme definição da Secretaria de Educação 

Básica do Ministério da Educação, a educação bási-

ca é o caminho para assegurar a todos os brasileiros 

a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhes os meios para progre-

dir no trabalho e em estudos posteriores. Os resul-

tados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) demonstram que, embora o país te-

nha feito progresso, a posição brasileira ainda man-

tém-se abaixo da média dos países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

Ensino aprimorado

O impacto negativo é significativo quando se 

busca a capacitação de trabalhadores em áreas que 

exigem interpretação de textos, conhecimento em 

matemática básica, áreas onde se concentram os 
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resultados menos favoráveis. É fundamental que, 

além de propiciar o acesso à educação básica, se 

disponibilize um ensino de qualidade, incorporan-

do matérias voltadas ao aprimoramento no relacio-

namento humano e ecológico.

Plano Nacional de Educação - PNE

Implantação das diretrizes e metas estabeleci-

das na Lei nº 13.005, de 25.06.14, a qual obriga a 

aplicação de 10% do PIB na educação.

Educação profissionalizante

A crescente demanda por mão de obra nos 

vários segmentos do comércio, serviços e turismo 

demonstra a importância da formação técnica es-

pecializada, destacando-se positivamente a forma-

ção propiciada pelo Sistema “S” e pelo Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

– Pronatec, para dar vazão a essa demanda com a 

necessária qualidade. No caso de tecnólogos, exi-

ge-se uma boa formação durante o período de en-

sino básico e médio. A propósito, a demonstração 

de qualidade do Sistema “S” se revela pela crescente 

demanda em busca de formação profissional nele 

evidenciada. Ao mesmo tempo, deve-se criar uma 

política que intensifique e simplifique a integração 

escola-empresa.

Educação no meio rural

• Intensificar os programas de alfabetização para 

atender o público rural, assim como a viabilização 

de meios para melhorar a escolaridade atual, com 

educação em tempo integral.

• Estabelecer uma política de capacitação da 

nova geração de agricultores para assumirem as 

propriedades rurais, uma vez que a média de idade 

dos produtores é avançada e a atração das cidades 

é muito forte junto aos jovens.

• Implantar um programa com objetivo de pre-

parar os jovens para o exercício na atividade rural, 

levando para as novas gerações a preocupação 

com o meio ambiente, o compromisso de se pro-

duzir alimentos mais saudáveis, a segurança nas ta-

refas do campo e no manuseio de agrotóxicos. 

Pesquisa

O governo federal, por meio da Embrapa, e os 

governos estaduais, através de seus órgãos oficiais 

de pesquisa, devem coordenar e harmonizar as ou-

tras instituições de pesquisa vinculadas às universi-
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dades públicas, privadas ou ligadas às cooperativas e 

outras empresas privadas no sentido de otimizar os 

recursos públicos, priorizando as cadeias produtivas 

de maior importância ou vocação para o Estado.

10.4 Prioridade no âmbito estadual

Estabelecer um convênio entre o governo fede-

ral e o governo do Estado do Paraná, com objetivo 

de definir uma contrapartida federal para bancar 

parte dos custos das universidades estaduais, ou 

buscar junto ao governo federal a federalização das 

universidades estaduais.

11. Responsabilidade
ambiental e social

11.1 Prioridades no âmbito federal

• Implementação de um programa de incentivo 

à conservação do meio ambiente, bem como de 

adoção de tecnologias e de boas práticas que con-

ciliem a produtividade agropecuária e florestal com 

a redução dos impactos ambientais.

• Apoio ao setor produtivo na implantação 

das políticas de estímulo à redução da geração 

de resíduos e na implantação de programas de 

logística reversa.

11.2 Prioridades no âmbito estadual

• Atualização da legislação estadual referente ao 

Código Florestal, com o propósito de alinhamento 

com a legislação federal.

• Regulamentação do Programa de Regulariza-

ção Ambiental (PRA) no Estado do Paraná.

• Desenvolvimento de políticas de apoio à uti-

lização / implantação de energias alternativas nas 

agroindústrias e na propriedade rural.

• Implantação de um Programa de Pagamento 

por Serviços Ambientais no Estado do Paraná, com 

o objetivo de incentivar a conservação das florestas 

e as fontes de água, promovendo uma maior sus-

tentabilidade nas propriedades rurais.

• Implementação do Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) no Estado para planejar e ordenar 

as atividades, considerando os potenciais produti-

vos locais, as limitações e as fragilidades regionais e 

as relações econômicas, sociais e ambientais.

• Revisão da composição do Conselho Estadual 

de Meio Ambiente, com propósito de promover a 
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equidade das representações setoriais, assegurando 

a participação de todos os setores econômicos na 

formulação de políticas estaduais de meio ambiente.

12. Saúde

Atualmente as pessoas que possuem uma con-

dição financeira melhor estão procurando os planos 

de saúde, pois os serviços públicos não estão aten-

dendo a expectativa da população. A parcela mais 

carente da sociedade se obriga a procurar o atendi-

mento no SUS.  Além da notória falta de hospitais, in-

tensificam-se os problemas enfrentados na rede pú-

blica, como a ocorrência de greves de funcionários, 

equipamentos quebrados, filas de pacientes aguar-

dando atendimento e hospitais mal conservados.

12.1 Prioridades em âmbito federal

• Agilizar o atendimento nos centros de saúde e 

nos hospitais da rede pública, além de aumentar o 

número dos hospitais conveniados.

• Maior controle da assiduidade dos médicos, 

enfermeiros e atendentes nos seus locais de tra-

balho, bem como aumentar o número de médicos 

nas cidades do interior para atendimento emergen-

cial e de especialidades.

• Disponibilizar mais recursos e investimento em 

saúde preventiva.

12.2 Prioridades em âmbito estadual

• Interiorizar os centros de especialidades.

• Implantar um sistema de saúde preventiva para 

trabalhadores rurais e idosos.

• Realizar parceria entre a Secretaria da Saúde e 

as cooperativas de saúde para o desenvolvimento 

de ações na área da saúde.

13. Segurança pública

A segurança pública ganhou imensa visibilida-

de nos últimos anos, passando a ser considerada 

como um problema fundamental e o principal de-

safio ao estado de direito no Brasil. A amplitude dos 

temas e problemas afetos a essa área alerta para a 

necessidade de ações que alonguem os pontos de 

contato das instituições públicas com a sociedade 

civil, sugerindo inclusive uma produção acadêmica 

voltada a esse segmento.
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13.1 Prioridades no âmbito federal

• Integrar as ações das polícias militar e civil com 

a polícia federal  na fronteira, mediante a implanta-

ção de ações de ajuda mútua com as polícias dos 

estados vizinhos.

• Criar um cordão de segurança na fronteira do 

Estado para combate ao contrabando de cargas, 

carros, tratores agrícolas, agrotóxicos e drogas.

• Aumento do combate à corrupção e ao comér-

cio de entorpecentes.

• Maior investimento em inteligência policial.

• Intensificar as ações preventivas.

13.2 Prioridades no âmbito estadual

• Fazer um mapeamento dos pontos de maior 

concentração do crime, com a adoção de práticas 

de repressão ostensiva e ações comunitárias de in-

clusão social de jovens.

• Adotar um sistema de cordão de vigilância no en-

torno das escolas para combater o tráfico de drogas.

• Estimular o uso de sistemas de vigilância eletrô-

nica nas cidades.

• Criar uma delegacia especializada em furto, 

roubo e desvio de cargas.

• Regulamentação da Lei 16.127/2009, que cassa 

a eficácia da inscrição junto ao Cadastro de Contri-

buintes do ICMS, dos estabelecimentos que forem 

flagrados comercializando, adquirindo, distribuindo, 

transportando, estocando ou revendendo produtos 

oriundos de cargas ilícitas, furtadas ou roubadas.

• Implantação de uma política anti-drogas.

14. Previdência Social

Nessa área, o maior problema tem sido a ques-

tão do desequilíbrio econômico-financeiro. Por isso, 

é necessário:

• Maior transparência acerca dos recursos arre-

cadados e dos valores custeados pela Previdência 

Social.

• Melhorar a fiscalização e a qualificação do aten-

dimento aos beneficiários do INSS, inclusive pelos 

peritos, com mais dignidade, igualdade e respeito.

• Garantir celeridade e eficiência para a conces-

são dos benefícios, de modo que aqueles enqua-

drados na cobertura previdenciária prevista em lei 

não fiquem desamparados em decorrência da mo-

rosidade do mecanismo previdenciário.

• Incentivar a formação de institutos de previ-

dência privada.






