
 

 

A FOZ DO POVO  

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE DO NOSSO POVO  

UMA CIDADE HUMANIZADA 

CIDADE SUSTENTÁVEL E SOCIEDADE RESPEITADA 

SUPERAR A GRAVE CRISE COM NOVA AGENDA E 
NOVO JEITO DE GOVERNAR 

CRISE SEM PRECEDENTES REQUER 
GOVERNO/PREFEITO LOCAL DIFERENTE 

Em momento de grande dor e risco, vivemos um conjunto de crises sem 
precedentes em nossa história e possuidoras de várias dimensões – sanitária, 
econômica, social, ambiental, cultural. Por serem crises agudas, 
interdependentes, entrelaçadas, complexas, a superação se dará com novos 
modelos de pensar e agir. Ir além do preestabelecido. O que nos coloca diante 
de novos papeis dos municípios, das empresas, da sociedade civil, no contexto 
de um desenvolvimento abrangente, sustentável, inclusivo, participativo, 
inovador. Saídas existem e desejamos convidar a sociedade iguaçuense a 
participar ativamente de nossas reflexões, definição de rumos e de ações 
concretas. Com este norte, nos mais de 100 dias que nos distanciam do pleito 
municipal, conclamamos homens e mulheres para construção coletiva, proativa 
de uma ousada AGENDA DE INTERESSE COMUM que nos trará esperança, 
confiança e superação das maiores dificuldades. Os desafios são enormes, 
não há soluções fáceis nem pontuais e fragmentadas.    

Destacam-se cinco deles. 

 

PRIMEIRO, o desafio da atual conjuntura. Como superar os efeitos da 

pesada crise financeira, econômica, ambiental  e social que estamos 
mergulhados. No campo do emprego e renda, o que era crítico ficou pior. Em 
fevereiro, antes da pandemia tínhamos mais de 11 milhões de desempregados 
e mais de 34 milhões de brasileiros e brasileiras fazendo “bico’ para sobreviver. 
Efeito: redução da força de trabalho, menos salários na economia, 
encolhimento do mercado interno e empresas fechando ou em dificuldades. 
Neste agosto, cinco meses de tragédia e muita dor causada pela pandemia, a 
situação se agravou sobremaneira: o desemprego no Brasil atingiu 12,8 
milhões de pessoas, com fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em 
relação ao trimestre anterior. Em Foz do Iguaçu, atrativo destino do mundo, 
com base expressiva de sua economia no turismo, a situação não é nada 
confortável. Fazer a travessia em águas tão revoltas pede mudança 
significativa no papel do governo local. Pede visão de futuro, ousadia, muita 
criatividade, pulso firme, austeridade, transparência, habilidade e UM NOVO 



 

 

JEITO DE GOVERNAR, num alinhamento público, privado e sociedade civil em 
torno de uma NOVA AGENDA DE INTERESSE COMUM (com ações 
emergenciais, com iniciativas estruturantes e novas políticas públicas). Onde o 
desenvolvimento sustentável esteja identificado com enfrentamento da 
desigualdade, da fome, da geração de emprego e renda, da saúde e bem 
estar, da educação integral,  da segurança.  

SEGUNDO, o desafio de uma Foz do Iguaçu INOVATIVA (a)  na política 

(novo perfil e papel do prefeito e vereadores) e na gestão pública com uma 
nova governança, um “novo jeito de governar” com ampla participação das 
comunidades, exercício da cidadania individual e coletiva, modernização 
administrativa, na construção de redes e de arranjos institucionais e produtivos, 
inserindo estímulos às novas economias. E (b) na inserção do município na era 
das transformações do conhecimento, da revolução tecnológica, na Tecnologia 
da Informação e Comunicação, de governo digital.  O inimaginável salto, 
ocorridos em vinte anos,  da inteligência artificial, da indústria 4.0, da 
robotização, dos escritórios remotos, da agricultura de precisão, dos novos 
processos e produtos, implica em novos protagonismos, novas políticas 
públicas, articulação e cooperação entre forças locais para  incluir pessoas, 
estimular novas empresas, consolidar existentes, atrair outras  e gerar 
empregos possíveis por força dos novos aprendizados, habilidades, 
capacitações e domínio do conhecimento.  Colocar FOZ DO IGUAÇU no 
contexto do século XXI passa por tantas iniciativas estruturantes e 
transformadoras, mas que não alcançaremos com situações inaceitáveis como, 
por exemplo, da inadmissível  distância entre estudantes matriculados no 
ensino fundamental  - que em 2018 alcançaram um total de  6.019  (IBGE) 
alunos -  e alunos matriculados no ensino médio que foram só 1.665 
estudantes no mesmo ano. Como preparar nossos jovens para o amanhã, 
como alcançar uma sociedade avançada e ser referência em qualidade de 
ensino, em vida digna, em revolução tecnológica, novo empreender, novas 
habilidades e empregos com tais indicadores? 

TERCEIRO, Foz do Iguaçu cidade internacional, cosmopolita sem ser uma 

metrópole, localizada no interior do Brasil, mas que tem uma configuração de 
cidade cosmopolita, internacional. Com a energia das águas do rio Iguaçu, os 
que aqui vivem abriram os braços e deram as boas-vindas aos mais de 800 mil 
estrangeiros e mais de um milhão de brasileiros que nos visitaram no ano 
passado. Consolidado como um dos mais concorridos destinos turísticos 
mundiais, somos, ainda, um território trinacional integrado pelas águas do rio 
Paraná e nos tornamos acolhedora morada de mais de sessenta etnias. Aos 
brasileiros nativos, somaram-se harmonicamente à diversas culturas, diferentes 
línguas, múltiplos tipos de usos, costumes, gastronomia, vestuário e tradições, 
entre outras características.  Somos, pois, receptivos de gente de quase todos 
os povos. Orgulhamo-nos da presença da Terra das Cataratas na vitrine 
internacional dos bons destinos para visitar. Alcançamos patamar exemplar, 
reconhecidamente referencial. Mas há um senão: ser festejado e reconhecido 
lá fora e não ter um estratégico plano pensado, articulado entre todas as forças 
locais – governo, empresas, universidades e institutos, sociedade civil,  
entidades do capital, do trabalho, a Itaipu Binacional, Parque Tecnológico de 
Itaipu, Instituto Tecnológico Federal, Parque Nacional do Iguaçu, 



 

 

Conscienciologia. Uma mega FORÇA-TAREFA com maiúscula articulação e 
orgânica presença do governante local para prospectar oportunidades, 
estruturação de projetos que promovam o desenvolvimento social, econômico, 
ambiental e cultural do município e o bem estar da população no presente e 
nas próximas décadas. Aproximação com líderes de cidades e de  países que 
nos visitaram ou que venham nos visitar, em especial, os de nações cujas 
etnias aqui há representação. Além do turismo, não podemos perder nenhuma 
oportunidade de aproximação, intercâmbios e cooperação em áreas essenciais 
da vida (saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade urbana, energia, 
alimento e meio ambiente e seus nexos).   Protagonistas de sustentabilidade, 
de avanços tecnológicos, acadêmicos, de novos estilos de vida, de operadores 
de diferentes fundos sociais, ambientais, tecnológicos e infraestruturais passam 
por aqui e passam... Muitas vezes por contatos protocolares apenas. 
Necessitamos de uma “fábrica” permanente de projetos e mapa de 
relacionamentos avivados pelo nosso afeto e pelo respeito e admiração que 
cultivamos, com renovação própria, semelhante aos bens da natureza (quesito 
que somos pródigos). Com interesses coletivos e colaborativos, por certo, 
colheríamos novos convênios, intercâmbios, investimentos e mais turistas. Vale 
dizer, no gabinete do Prefeito, como prioridade, deve estar a articulação e 
cooperação internacional - e não só na área turística. Outro senão, é não agir 
de forma a que FOZ seja a melhor cidade para os e as que aqui habitam. A 
melhor cidade turística pode ser a melhor para as pessoas que aqui fazem o 
seu dia a dia.  

  

QUARTO, o desafio de Foz do Iguaçu em se tornar referência em 

Desenvolvimento Sustentável, conceito sistêmico que integra o 
desenvolvimento ambiental, econômico, social e cultural, “capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações. Significa, por conseguinte, aderir e 
promover iniciativas locais, intercâmbios com outras cidades sustentáveis do 
Brasil e do mundo e atrair – inclusive recursos - na implementação da 
AGENDA 2030 – Transformando Nosso Mundo- com os 17 ODS - Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, o Acordo do Clima e a Nova Agenda Urbana 
ONU- HABITAT III e também subscrita pelo nosso país. A AGENDA 2030 
definida em 2015 em Paris quando o Brasil e mais 192 países firmaram 
compromisso de implementá-la até 2030. Como também Foz retomar a 
implementação da PLATAFORMA DE CIDADES SUSTENTÁVEIS, proposta 
que dois prefeitos aderiram a mesma e por desinteresse não honraram o 
firmado.Uma das principais cidades turísticas do mundo graças a prodigalidade 
da natureza e da ação humana, cosmopolita de fato, deve estar sintonizada 
com a agenda da sustentabilidade exercer seu protagonismo. Ademais, a  
dimensão do Desenvolvimento Sustentável compreende incontáveis janelas de 
novas oportunidades, desde a configuração de cidades sustentáveis, 
preparadas para enfrentar danos e riscos climáticos, promotoras da 
erradicação da pobreza, da fome, da saúde e bem estar, da educação de 
qualidade, água e saneamento para todos, trabalho decente, atenção especial 
à criança, mulher, pessoas deficientes e idosos, consumo consciente. 
Sustentabilidade é também economia sustentável, são novos negócios e mais 



 

 

empregos e renda. Basta verificar o que significa nosso efetivo ingresso na 
ERA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS (com previsão de gerar 23 milhões de 
empregos no mundo até 2030), da eficiência energética, da reciclagem, do 
reaproveitamento, no desenvolvimento local. 

QUINTO, o desafio de agir sempre com profissionalismo e planejamento. 

Sem planejamento do que queremos ser, aonde queremos chegar, fica bem 
difícil alcançar objetivos e resultados estratégicos, metas a alcançar e 
indicadores para mensurar. PLANEJAR E EXECUTAR é nossa tarefa 
inarredável. Um PLANO DE GOVERNO de curto, médio e longo prazos, pode 
efetivar resultados  como: uma vida melhor para sua gente; a promoção do 
Desenvolvimento Sustentável; a geração de novas oportunidades de negócios, 
empregos e rendas; o aprimoramento e democratização da Gestão Pública 
com uma Governança inovadora; a condição de município REFERÊNCIA no 
Paraná em prosperidade e justiça. Neste contexto e compromissos claros, já 
celebramos uma aliança entre PDT e REDE e estamos abertos ao diálogo e 
somatória com outras forças político-partidárias. 

Povo de Foz do Iguaçu, com o maior cuidado quanto à questão da pandemia, 
sem aglomerações e seguindo rigorosamente as ações preventivas, estamos 
abrindo a discussão a FOZ DO IGUAÇU QUE PODEMOS SER, a FOZ DO 
POVO é a Foz que podemos ser e, todas e todos são convidados a cooperar, 
propor, aprimorar, nessa construção coletiva.    

Lançamos as ideias articuladas dos 12 EIXOS da AGENDA DE INTERESSE 
COMUM e prosseguiremos na dinâmica de diálogo aberto com as 
comunidades locais. 

Se é desafiador o que hoje ocorre, é também animador as janelas de 
oportunidades que se abrem. E as oportunidades são construídas com 
estratégias e vontade política de governantes e cidadãos. Com a energia da 
gente de Foz formando uma coesão de forças e em torno de objetivos 
definidos, as esperanças se renovam e dá para vislumbrar um futuro promissor. 

Vamos juntos. 

 

PROJETO MUNICIPAL INTEGRADO E GERADOR DE 
RIQUEZAS 

 

12 EIXOS TRANSFORMADORES 

1º EIXO: URGÊNCIA MAIOR: SAIR DA CRISE. 

A ESTRATÉGIA DE FOZ DO IGUAÇU PARA SUPERAR OS DESAFIOS DO 
GRAVE MOMENTO QUE VIVEMOS COM UMA AGENDA DE EMERGÊNCIA. 



 

 

AGENDA DE EMERGÊNCIA - AGENDA IMEDIATA. 

1. Gerar emprego: criação de frentes de trabalho com obras de saneamento 
básico, habitação, calçamento, pequenas obras, consertos, calçadas, limpeza, 
outras ações e habitação; estimular capacitação, novas habilidades. 

2. Produção Habitacional: além da frente de trabalho para construção da 
casas populares - com prioridade no sistema construtivo autogestionário 
e munidos de dados atualizados da demanda reprimida de habitação urbana e 
rural no município, implantar projetos habitacionais para todas as camadas 
sociais numa articulação entre governo local, estadual e nacional e órgãos 
inerentes à área de financiamentos, iniciativa privada e sociedade civil 
(inclusive em parceria PÚBLICO-PRIVADO). Disponibilizar assistência técnica 
e social para reformas e melhorias de moradias existentes e outras formas de 
ativar a geração de emprego e renda via construção civil. 

3. Fome zero: acesso dos mais vulneráveis e desempregados à alimentação e 
implantação de cozinha social. 

3. Criação de GT EMERGÊNCIA: – Grupo de Trabalho para EMERGÊNCIA – 
para garimpar todas as possibilidades de auxílio à superação da crise e tendo 
um olhar no hoje e outro no amanhã, isto é, no Projeto de Desenvolvimento 
Integrado e Sustentável. 

4. Propostas para reavivar o nosso TURISMO e complementar com a 
implantação paulatina do TURISMO SUSTENTÁVEL em tempos de NOVO 
NORMAL. 

  

2º EIXO: PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E 
GERADOR DE RIQUEZAS 

AGENDA ESTRUTURAL PORTADORA DE FUTURO agregando uma nova 
matriz econômica, social, ambiental e cultural ao município,  inclusive com 
presença das novas economias (economia local criativa, colaborativa, solidária, 
circular) e fortalecendo o planejamento participativo e gestão compartilhada. 

Num trabalho juntos à comunidade científica da cidade, setor acadêmico, setor 
empresarial, jovens empreendedores, comunidades e trabalhadores, setores 
tecnológicos estimular o desenvolvimento da nova matriz econômica e social 
da cidade e que proporcione este novo ciclo de geração de emprego e renda. 
Para otimizar este processo de implantação de um novo ciclo socioeconômico 
e saberes será introduzido uma grande rede de transmissão de dados e de 
internet de alta velocidade, conectando os cidadãos, escolas, universidades, 
unidades básicas de saúde, equipamentos sociais, de forma gratuita a nossa 
população. 

 

 



 

 

MEDIDAS PORTADORAS DE FUTURO através de dois movimentos: 

Movimento 1 – “O MUNDO CONECTA-SE COM FOZ e FOZ NÃO SE 
CONCECTA COM O MUNDO”. 

Aproximar FOZ do mundo, numa intensa ação internacional articulada com 
países, cidades exitosas em novos modelos de desenvolvimentos, efetivar 
diversas linhas de intercâmbio, de cooperação, de ações solidárias, de acesso 
a fundos de cooperação públicos, privados ou mistos. Um SALTO 
QUALITATIVO no novo jeito de se relacionar e trazer benefícios para Foz do 
Iguaçu. Criar a AGÊNCIA IGUAÇUENSE PARA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL & DESENVOLVIMENTO, estrutura enxuta,  e operando 
junto ao Gabinete do Prefeito. 

Movimento 2 -  ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 
INTEGRADO, fomentar o desenvolvimento local e microrregional, fortalecer 
nosso potencial econômico, social e cultural dos bairros, incentivar a ideia de 
bairros criativos  – MEU BAIRRO, MINHA RIQUEZA – valorizar e estimular 
cadeias produtivas, de serviços, de economia local. 

Transformar FOZ DO IGUAÇU em referência, no curto e médio prazo, como 
cidade criativa, humana, sustentável, orgulho de todos que aqui vivem. 

1 Fomentar o Observatório do Emprego, Empreendedorismo, Trabalho e 
Renda 

2. Empregos do Futuro: Articulação com os centros de desenvolvimento 
profissional e formação de força de trabalho para integrar programas de 
qualificação e requalificação de pessoas, alinhados com os Perfis Profissionais 
do Futuro, compatível com as novas especialidades e exigências de 
habilidades técnicas e comportamentais. 

3. Promoção de Pequenos Negócios intensivos em oportunidades de trabalho 
e renda, inclusive na perspectiva de criação de fundos especiais (público, 
privado ou comunitário) para facilitar tais objetivos. 

4. Multiplicação das Compras Públicas Municipais das pequenas empresas e 
indutoras de inovações e produção sustentável.   

5. Introduzir Compras Públicas com Critério de Sustentabilidade. 

5. Estimular o Complexo Turístico de Foz do Iguaçu a ampliar compras 
municipais para o desenvolvimento de fornecedores e empreendedores locais 
em padrões de qualidade e sustentabilidade, em especial com incentivos pela 
demanda e não só para produção. 

6. Escola Aberta de Foz do Iguaçu: Identificação, Difusão e Articulação de 
Plataformas para oferta conjunta de ensino a distância para requalificação de 
trabalhadoras e trabalhadores aos novos modelos de negócios e atividades 
pós-pandemia. 

 



 

 

4. PROGRAMA FOZ DO IGUAÇU HUMANA, CRIATIVA E INTELIGENTE 

 - Human Criative Smart City -  

Princípios: 

• Pessoas da cidade são criativas e inteligentes. Cidade, onde “Urbe” e “Polis” 
formam o ambiente para geração de conhecimento e apropriação do espaço. 

• Olhar sistêmico da inovação: novos modelos para a cidadania, 
empreendimento e trabalho. 

A proposta é a difusão da inovação por nossa cidade, levar aos bairros de Foz 

do Iguaçu os conceitos e práticas que favoreçam os entendimentos sobre 

novas tecnologias digitais e inovação (Ruas e Praças Inteligentes, Escolas, 

Universidades e Associações Comunitárias), proporcionando experiências 

criativas e estimulantes. 

Inserir a cultura da inovação, especialmente para crianças e idosos, 

transformando Foz do Iguaçu realmente em uma cidade inteligente e 

inovadora, sem ilhas ou concentrada no Centro e no Parque Tecnológico. 

Ações: 

1. Realização de oficinas, labs e outras atividades com ferramentas que 

estimulem a curiosidade, a criatividade e o entendimento sobre o mundo e as 

diversas oportunidades; 

2. Realização de oficinas de cidadania digital para a terceira idade; 

3. Realização de exposições itinerantes a serem construídas em parceria com 

o Parque Tecnológico e universidades, com a participação efetiva da 

comunidade; 

4. Criação prêmios para empreendedorismo e pesquisa e empresas nascentes 

inovadoras e criativas (startups) visando dar visibilidade às conquistas 

inovadoras da cidade, de cada comunidade e de cada cidadão, como exemplo 

e estímulo para o desenvolvimento do Município; 

5. Inserção, nos contraturnos e finais de semana nas escolas e espaços 

públicos, ações relacionadas à difusão da inovação, em parceria com 

entidades públicas e privadas – cursos rápidos para usos de soluções digitais, 

labs de criação e “StArte-Up” e programas de Educação Empreendedora, 

Inovadora e Criativa; 

6. Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação em conjunto com PTI, 

Itaipu, Universidades, Instituições de Pesquisa, Aceleradoras e Coworking, 

alinhada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

7. Transformar FOZ DO IGUAÇU em REFERÊNCIA NACIONAL EM 

ENERGIAS RENOVÁVEIS 



 

 

8. Promoção e Fomento dos empreendimentos e iniciativas criativas e 

inovadoras de interesse do Município, incluindo o empreendedorismo social 

inovador; 

9. Promoção dos Ecossistemas, Coletivos e Redes de empreendimentos 

criativos e de inovadores; 

10. Mobilização e apoio aos grupos de investidores locais e regionais em 

empresas nascentes – startups – de Foz do Iguaçu; 

11. Fortalecimento dos segmentos da Economia Criativa associados ao 

Complexo Turístico – audiovisual, artes cênicas, design, expressões culturais, 

moda, música, patrimônio natural, artes e tecnologia da informação – em 

função das potencialidades locais existentes; 

12. City Lab e Urban Tech: revitalização de espaços urbanos e soluções 

urbanas promovidas em parcerias com empresas e organizações colaborativas 

locais; 

12.Fortalecimento do programa Empreendedora Iguaçuense 

(empreendedorismo feminino) e Prêmio Bienal para a Mulher Empreendedora 

Resultados Esperados: 

A capacidade de inovação é o principal fator de diferenciação entre as 

sociedades em qualquer nível de desenvolvimento econômico. 

Programas municipais disruptivos impactarão na autoestima dos cidadãos e no 

aumento da geração de renda das comunidades, projetando Foz do Iguaçu 

como uma cidade inovadora, sustentável, criativa, inteligente, responsiva e, 

principalmente, humana. 

5. PROGRAMA JOVENS IGUAÇUENSES CRIATIVOS E INOVADORES 

Criar meios para que os jovens iguaçuenses possam apresentar projetos em 

temáticas inovadoras que impactem diretamente na geração de empregos e 

renda e no bem-estar dos cidadãos de Fo do Iguaçu. 

Ações: 

1. Estabelecer um relacionamento com instituições da sociedade civil 

organizada, de forma a prospectar oportunidades que promovam o 

desenvolvimento socioeconômico do Município; 

2. Estabelecer áreas prioritárias, novos modelos de negócios (colaborativos), 

instrumentos de estruturação de projetos para que possam ser apresentadas 

propostas nas áreas de interesse da cidade; 

3. Capacitar e qualificar jovens trabalhadores e empreendedores; 

4. Atuar como intermediador na captação de recursos, garantindo que, 

preservadas todas as questões legais, recursos públicos e/ou privados, 

inclusive do Município, sejam aportados nos projetos e financiem iniciativas 

advindas dos jovens iguaçuenses. 



 

 

5. Programa de Bolsas de Pesquisa para o Programa de Iniciação do 

Empreendedorismo Socioeconômico e Tecnológico nos mais diferentes campo, 

como soberania digital, nanotecnologia, engenharia genética, robótica, novos 

materiais, saúde, bem estar, alimentação, lazer, energias renováveis,  

AGRICULTURA – AGROECOLOGIA – CADEIA PRODUTIVA – SEGURANÇA 

ALIMENTAR 

Analisar e apoiar a estruturação de toda as cadeias de produção de alimentos 

e respectivos arranjos e sistemas produtivos inovativos locais, para atender 

prioritariamente a demanda alimentar, preferencialmente com alimentos 

orgânicos, fomentando a agregação de valor e assim suprir as necessidades 

de produtos e serviços dos cidadãos e articular a comercialização dos 

excedentes. 

Aperfeiçoar e dar vitalidade ao Plano Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional, numa construção dinâmica, participativa e solidária. Para atingir o 

objetivo, promover o envolvimento dos diversos setores da administração 

pública municipal, representações de outras esferas de governo do estado e 

federal, diversos segmentos da sociedade civil, instituições não 

governamentais, representantes da academia e de instituto tecnológicos, 

escola agrícola, de sindicatos rurais e de trabalhadores, associações e 

cooperativas de agricultores, entidades socioambientais, com objetivos, 

prioridades, estratégias, ações e avaliações periódicas.  

Iniciativas contínuas para evitar o enorme desperdício de alimentos, 

englobando áreas governamental, produtiva, transportadora, processamento, 

varejo, processos culinários e hábitos alimentares para reduzir o desperdício de 

alimentos que, no Brasil, vergonhosamente alcança 41 mil toneladas/ano, 

suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas. 

3º EIXO: MEU BAIRRO, MINHA RIQUEZA - BAIRROS CRIATIVOS. 

 Inspirar a “personalização” dos bairros, criando IDENTIDADE cultural, 

esportiva, social, econômica, de “laços e relacionamentos mais afetivos” 

e geradores de novas oportunidades (oportunidades contempladas no 

eixo 2 acima); 

 Ideia de cidade progressiva: descentraliza as oportunidades, otimiza 

serviços públicos e possibilita proximidade casa-trabalho-casa através 

de agregação de muita criatividade -tecnologia - desenvolvimento local – 

amplia a participação social/participação jovem/idoso – gera serviços 

locais - internet livre- multiplica pontos de encontro - a produção cultural 

e talentos; 

 Acesso popular a bens, serviços em especial equipamentos/espaços 

culturais; 

 Discutir e implantar nos bairros, com ampla participação comunitária e 

de forma paulatina,  Centros Comunitários com vários atrativos, funções 

e acessibilidade, desde espaços de relacionamento, de convivência, 



 

 

biblioteca, memória, teatro, cinema, artes, lazer, brinquedoteca, 

atividades para 3ª idade, Escola Aberta, serviços de internet livre e  com 

espaço – “a Prefeitura vai até você”/TOTTEN MINIPREFEITURA -para 

operações/serviços mais comuns demandados ao Poder Público, tendo 

um funcionário dias e horas previstos para atendimento personalizados, 

principalmente para atender idosos e pessoas com deficiência - PcD .  

4º EIXO: FOZ Município Sustentável – inserir paulatinamente o município, 

através de ampla articulação proativa entre Governo, Setor Privado e 

Sociedade Civil, na decisão de 193 Países-Membros da ONU e homologado 

pelo Congresso brasileiro, denominada  Agenda 2030  Transformando Nosso 

Mundo, com os 17 ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo 

do Clima (COP 21) e a Nova Agenda Urbana 2030 – HABITAT III. 17 ODS que 

mesmo sendo integrados e indivisíveis, de imediato merecem mais intensidade 

os ODS 1 - ERRADICAR A POBREZA, 2 - FOME ZERO,  3 - BOA SAÚDE E 

BEM ESTAR, 8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO e o 11 -  

“CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS”. Além de fazer valer a adesão 

feita por Foz do Iguaçu em anos anteriores da PLATAFORMA CIDADES 

SUSTENTÁVEIS.  

Implantar o Projeto Cultivando Águas de Foz para recuperação de nascentes, 

controle de erosões, conservação de solo, estradas rurais readequadas, mata 

ciliar, política municipal de Uso e Reuso de Água,  Zerar o deficit de 

Saneamento Básico, Política Municipal de Resíduos Sólidos e o ciclo completo 

de  Coleta Seletiva-Reciclagem-Energia. Campos que destacam a 

Sustentabilidade Incentivada e as novas oportunidades de negócios empregos 

e renda gerados pela Economia Circular. Esta, por sua vez, fomenta novos 

arranjos e sistemas produtivos locais inovativos da cadeia dos diferentes 

resíduos sólidos, orgânicos e da biomassa residual. 

Transformar FOZ DO IGUAÇU em Referência Nacional em EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA e em ENERGIAS RENOVÁVEIS face sua estratégica situação 

de sediar a maior geradora de energia hidrelétrica do mundo e também de 

autogeração, da geração distribuída. Transformar em exemplo nas outras 

energias limpas como a SOLAR, do biogás, do biometano servirá como outro 

promissor atrativo turístico tecnológico, científico, de inovação e de melhoria da 

qualidade de vida de sua gente mas também para as FUTURAS GERAÇÕES.  

Cidade com tais predicados e somando a inteligências da academia aqui 

existentes e outras estruturas mais e mais atrairá visitantes, cientistas, 

pesquisadores, empresas e empresários, fóruns, seminários, cursos.  

Implantar a FOZ, Lixo Zero, conceito que promove o máximo aproveitamento e 

correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos. 

 

 



 

 

5º EIXO: Educação de QUALIDADE, INCLUSIVA e com aprendizagem 

permanente. Investir maciçamente na educação de crianças, jovens e adultos, 

nos valores, no cuidado, na tolerância, convivência e solidariedade. 

 EDUCAÇÃO, investimento maciço, desde a Educação Infantil – com 

creches de Tempo Integral para crianças de 0 a 3 anos (período de 

formação das melhores aptidões do ser humano) 

 Ensino Fundamenta FOZ REFERÊNCIA NACIONAL. Acesso e 

qualidade com a meta de alcançar os resultados das melhores 

experiências, como por exemplo o patamar de Sobral – Ceara – que 

alcançou 77 das 100 melhores escolas públicas do Ensino Fundamental 

brasileiro); 

 Elevar a média de anos de estudo da população, ampliando a Escola de 

Tempo Integral no Ensino Médio e transformando-a em local de 

aprendizado, desenvolvimento social, artístico, esportivo, diversão e 

lazer, convivência, e assim reduzir a crítica evasão escolar, premiando 

as escolas onde a evasão for reduzida e melhoria do desempenho dos 

alunos; 

 Reconhecimento e valorização do professor, diretor, gestor. 

 

6º EIXO: VIDA COM MAIS SAÚDE E BEM ESTAR, iguaçuenses com saúde, 

cuidado, alimento e vida saudável e bem-estar. A área de saúde necessita de 

um choque de gestão e Planejamento Integrado de ações centrado no cuidado 

com a saúde e no tratamento da doença. 

A prevenção de doenças deixa muito a desejar. Estamos tendo o 

reaparecimento de doenças como sarampo e a dengue se tornou endêmica em 

Foz. Tanto que em fevereiro o prefeito decretou estado de emergência 

sanitária em função dela. 

A assistência básica é limitada. Temos poucas equipes de saúde da família e 

às UBS não são  resolutivas, fazendo com que as pessoas procurem as UPAS 

para resolverem problemas que não são urgência e emergência.  

O Pronto Socorro Municipal está subdimensionado para as demandas de 

emergência da cidade.  O mesmo acontece com os leitos de UTI.  

Há um gargalo no acesso dos pacientes às consultas especializadas. Na área 

de psiquiatria, por exemplo, existem cerca de 4000 pessoas aguardando 

consulta com psiquiatra.  

Há limitação de acesso das pessoas a exames complementares mais 

complexos, como tomografia e a medicamentos mais caros. 

 



 

 

7º EIXO: FOZ, CIDADE DO RESPEITO. Maior Atenção Social. Inclusão e 
Respeito Ampliados, Redução das Desigualdades, esforços redobrados para 
populações excluídas ou fragilizadas; para com a criança – criança é prioridade 
absoluta; os idosos – para que tenham qualidade de vida; os jovens e 
adolescentes – para a conquista de seus anseios e construção de projetos de 
vida; mulheres – para que se consolide e avance na obtenção de direitos - 
principalmente às mulheres em situação de vulnerabilidade, através de 
medidas de ampla acessibilidade. Valorização das políticas públicas de defesa 
dos animas, de conservação ambiental, da diversidade, da população negra, 
dos povos e comunidades tradicionais, promoção da cultura e memória local.  

Dentro de nossa proposta, de trabalho integrado, é de fundamental importância 
a implantação da “Clínica Escola” para pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Que, voltada para atividades de cunho clínico e pedagógico, 
convergirá “saúde” e “educação” através de uma equipe multiprofissional, com 
o fim de promover escolarização, cuidados físicos e psicológicos. Sendo, de 
igual maneira, imperiosa a ação de fortalecimento da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Foz do Iguaçu, que tem como missão, 
além da luta por direitos e apoio à família e pessoa excepcional, a busca por 
construir uma sociedade justa e solidária.  

9º EIXO: SEGURANÇA. SEGURANÇA Preventiva e Implacável Combate ao 

Crime numa ação na área urbano e rural, efetiva de articulação de todas as 

forças policiais que atuam no município, incentivar uma Inteligência Policial de 

Fronteira ainda maior  e preventivamente atuar na proteção dos jovens com 

iniciativas socioeducativas, de ocupações alternativas, cursos 

profissionalizantes e espaços de cultura, lazer e convivência, inclusive com 

Escolas de Tempo Integral.  

Compromisso de implantar a POLÍCIA DE PROXIMIDADE.  

Implantar a Polícia Comunitária com amplo apoio e estruturação avançada do 

Núcleo de Inteligência da Guarda Municipal, que estará conectado aos das 

outras Polícias. Enfrentar a criminalidade é também imprimir um conjunto de 

iniciativas sociais e realizar administração integrada. Avançar nas ações 

sociais, esportivas, culturais, de emprego e renda, saúde e bem estar, 

escolaridade e aperfeiçoamento profissional reduz a criminalidade. 

Implantar Projeto Especial para enfrentar a violência à mulher, às minorias, aos 

adolescentes, à criança e ao idoso. 

9º EIXO: VALORIZAÇÃO CULTURAL, com ênfase no Plano Municipal de 

Cultura democraticamente discutido, definido e implementado, abrangendo 

desde o fortalecimento do Conselho Municipal de política cultural, de 

conferências de cultura, de formas de financiamento, inclusive de 

equipamentos culturais, da implantação do projeto CULTURA VIVA e da 

valorização dos artistas locais, cultura-cidadania e especialmente a proposta 

de sentir e fortificar SUA IDENTIDADE CULTURAL, expressa e vivenciada em 

suas raízes culturais, suas origens, sua memória, seus símbolos, sua natureza, 

paisagens, diversidade e de rica obra humana, social e histórica. E tudo 



 

 

acontecendo na integração e complementariedade CULTURAL e EDUCAÇÃO. 

CULTURA e IDENTIDADE dos iguaçuenses / Economia Criativa / ESPORTE 

LAZER 

Artesanato e Cultura. 

Objetivo: identificar, qualificar e incentivar as produções artesanais e culturais 

com foco na história, diversidade cultural e iconografia do destino Iguaçu, 

fortalecendo as organizações dos artesãos e de artistas de Foz do Iguaçu. 

EIXOS ESTRATÉGICOS PARA AREA DA CULTURA  

1. REDE MUNICIPAL DE CULTURA VIVA: Fortalecer e financiar a ampliação 

da Rede Cultura Viva na cidade como estratégia de tecnologia social, 

articulando a educação artística e o incentivo à leitura através da circulação e 

publicação de literatura regional. 

2. MARKETING E TURISMO CULTURAL: Difundir amplamente a imagem 

institucional de Foz do Iguaçu através do incentivo às expressões culturais. 

Para 1 real investido em ações culturais no Brasil por meio de incentivo fiscal 

(ROUANET) o patrocinador tem um retorno médio de difusão da sua marca 

para mais de 100 pessoas. 

3. PATENTES E MARCAS COMO SOFT-POWER: O desenvolvimento de 

novas tecnologias e produções artísticas/culturais agregam e contribuem no 

aumento do P.I.B do município, possibilitando ainda novos mercados de 

exportações e novas fontes de economias a médio e longo prazo. É o caso de 

circulação de exposições, produções artísticas, publicações literárias, 

produções fonográficas e digitais, jogos digitais e educativos, entre outros. 

4. LABCRIATIVO - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ARTÍSTICOS 

TECNOLÓGICOS: Na era da reinvenção tecnológica às produções artísticas 

inovam e criam produtos capazes de gerar novas formas de economia, basta 

verificar os exemplos exponenciais como a NETFLIX, SPOTIFY e outros canais 

de entretenimento na internet (YOUTUBE, INSTAGRAM, Revistas eletrônicas, 

etc). Com vontade política e gestão participativa, essas plataformas 

desenvolvidas por programadores, artistas locais, em parceria com 

universidades, instituições de pesquisa e convidados especiais responderão 

exponencialmente por uma nova face do desenvolvimento socioeconômico 

local e microrregional nessa próxima década 

10º EIXO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA & INOVAÇÃO   

Implantação de um CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO & FOMENTADOR  
DE CAPACIDADES E OPORTUNIDADES, através de uma bem arquitetada 
força-tarefa implementadora de uma AGENDA DE INTERESSE COMUM 
PÚBLICO, PRIVADO, ACADEMIA e SOCIEDADE CIVIL com o intuito de incluir 
as mentes brilhantes que temos em nossa cidade alocadas nos diversos polos 
universitários e tecnológicos (UNILA, UNIOESTE, IFPR e demais) nos debates 
e ações da gestão do município. Falar de ciência, tecnologia e inovação é falar 
de investimentos e valorização das universidades públicas do nosso país. É 



 

 

trabalhar para que o ensino público, gratuito, democrático e de qualidade seja 
tratado como é, elemento de necessidade básica para nosso povo. Temos a 
fortuna de contar com esse ambiente criativo e gerador de conhecimento que 
tem potencial para se interconectar, aprofundar relações com a cidade e 
expandir intercâmbios com o exterior. Vamos também, viabilizar o 
financiamento de startup e iniciativas semelhantes que possam trabalhar 
conjuntamente com a prefeitura para o atendimento das demandas do 
município, assim como estabelecer parcerias com as universidades para esse 
fim. 

 

11º EIXO: MOBILIDADE URBANA a começar com a revisão do Sistema de 
Transporte de Foz do Iguaçu para a promoção de um serviço de qualidade e 
condições dignas de trabalho. A mobilidade urbana em Foz do Iguaçu requer 
uma redefinição e inovação estrutural. Transporte Público é um escândalo, 
deficiente, obsoleto, vigorando contrato com obrigações não cumpridas e 
outras mazelas que a omissão ou pouco controle público ocasiona tantos 
malefícios ao povo. Os precários serviços e seu custo atestam o esgotamento 
do presente modelo de gestão, contratação, financiamento e ausência de 
controle social. A falta de política pública consistente e pensado para outra 
realidade da cidade. Temos descontentamento generalizado, em especial de 
quem utiliza para a locomoção casa-trabalho-casa. Também o Plano de 
Mobilidade Urbana, mais no papel do que na realidade, que carece de debate 
público, participativo, inclusive dando efetividade ao Conselho Municipal, 
ampliação do quadro técnico hoje aquém da pujança de Foz. Implantar urgente 
MODAIS SUSTENTÁVEIS. Efetivar mapa cicloviário, com melhor sinalização e 
ampliação da extensão das faixas de ciclovias e criação de ciclo-rotas, com o 
fomento da “cultura da bike” articulando saúde, mobilidade, bem-estar e 
apropriação da cidade. Mobilidade com inclusão social. Melhora na 
urbanização das vias públicas que, segundo dados do IBGE, está em 30% a 
uma densidade demográfica da cidade de 414,58 hab/km². Avançar na 
introdução de ônibus elétrico ou biodiesel, implantação de linhas turísticas com 
veículos elétricos. Além da elaboração do estudo de viabilidade para a 
implementação de transporte público municipal gratuito na cidade e da 
proposta para VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ligando pontos estratégicos de 
Foz do Iguaçu.  

 12º EIXO: GESTÃO PÚBLICA AVANÇADA - GOVERNANÇA INOVADORA – 

reorganização do Governo Municipal com gestão mais integrada, sistêmica, 

digitalizada, desburocratizada, simplificada quanto aos processos 

administrativos, com metas qualitativas e quantitativas, valorização do servidor 

público e combate implacável à corrupção. Serão tempos de GOVERNANÇA 

INOVADORA. Fortalecer a agilidade no governar, menos burocracia e mais 

cidadania, mais envolvimento das comunidades nas decisões-ações, no 

compartilhamento de metas e compromissos rumo a prosperidade. Por fim ao 

arcaico setor público dividido em “caixinhas”, em departamentos desconexos, 

fragmentados, ineficientes. Há necessidade de uma mudança significativa 

quanto ao papel do Prefeito. A janela que se abre é de iniciativas locais. De 

protagonismo municipalista. E de muita articulação sociedade, governo, 



 

 

iniciativa privada e academia. Afinal, resolver problemas públicos cada vez 

mais complexos - como uma economia dinâmica, geração de emprego, saúde 

preventiva, curativa e bem estar, escola, cresce, cultura viva, novas 

habilitações, segurança pública, mobilidade e tudo o mais,  depende de muitos 

atores, de muita sinergia,  de muita cooperação, de construção de confiança 

recíproca. Depende de muita aglutinação de diferentes forças da sociedade, de 

muita vontade política de fazer e alta capacidade de resolver problemas. 

Máxima transparência, controles sociais e modernização digitalizada do 

governo local, da gestão de mudanças e integração de Secretarias em 

conjunto com os servidores municipais, que precisam estar motivados, 

valorizados, respeitados e de estimulados às novas habilidade e qualificações 

no que é prestado ao povo. A sociedade precisa ter acessos e ferramentas 

para acompanhamento da receita-despesa-investimentos e tudo o mais  da 

gestão pública. É a população que tem a maior legitimidade para fiscalizar, 

discutir e definir prioridades, fazer avaliações e propostas corretivas. Afinal, 

onde vai a aplicação do dinheiro público “vai a sorte da sociedade”. O gestor 

público administra o dinheiro do povo e é obrigado a prestar contas ao 

verdadeiro proprietário, o mesmo povo. 

 


