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Quem somos nós?

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) - Foz do Iguaçu,

baseado na sua história de luta pela democracia, após

muito debate, reflexão, planejamento e fortalecimento das

nossas esperanças, apresenta, nesta oportunidade,

algumas das principais ideias e perspectivas que norteiam

a sua plataforma eleitoral para 2020.

Não é segredo para ninguém que, nos últimos anos, Foz

do Iguaçu passou por momentos difíceis após escolhas e

posturas equivocadas de gestões anteriores. Mas, após

um período de recuperação, a nossa cidade resiliente

como o seu povo vive agora um momento de transição.

Transição para o desenvolvimento social, econômico e

político.

Aos poucos a cidade vai avançando rumo ao seu lugar de

direito. Sede da usina líder global em produção de energia

limpa e renovável, bem como do Parque Nacional do

Iguaçu, um dos patrimônios da humanidade pela

Organização das Nações Unidas para a Educação, a

Ciência – UNESCO, Foz e seus mais de 250 mil
habitantes não se destacam, no plano nacional e
internacional, apenas nos segmentos de energia e
turismo.



Em 2017, o alunado da rede municipal de ensino registrou

ótimo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –

IDEB (nota: 6.3), ficando acima, inclusive, de grandes

cidades como Curitiba (6.2) e São Paulo (5.7) (fonte INEP).

Vale lembrar, ainda, as inúmeras universidades instaladas

em nossa cidade, a destacar a histórica e conceituada

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, assim como, a

Universidade Federal da Integração Latino-Americana –

um dos principais polos de pesquisa e intercâmbio no

âmbito do Mercosul,posicionada entre as 100 melhores

universidades da América Latina em 2020 (fonte: Times

Higher Education).

Igualmente notáveis, são os avanços no setor cultural.

Nessa área, o PCdoB contribuiu diretamente na

implantação de diversas políticas públicas e projetos,

promovendo valorização dos profissionais atuantes, bem

como a oferta de cultura, por meio de cursos, eventos e

espaços itinerários, à população iguaçuense.

Além disso, segundo apurado no último CENSO, Foz

atingiu um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,75, o

qual é considerado alto no quadro de classificação do

IBGE e um dos melhores no Estado do Paraná. 



Também se destaca a ampliação das políticas culturais,

esta com participação direta do PCdoB, oferecendo

oportunidades de valorização dos profissionais da cultura,

assim como, de gestão orçamentária participativa através

do Conselho Municipal de Políticas Culturais e a

organização dos núcleos setoriais temáticos ex: teatro,

música, culturas afrodescendentes, bale entre outros.

Enfim, esses são apenas alguns dos indicativos que

confirmam as potencialidades de Foz e de todos os

trabalhadores e trabalhadoras, estudantes e cidadãos

iguaçuenses. Porém, ainda temos e podemos melhorar.

Juntos!



Já nos lembra a melodia do hino iguaçuense: “Quadro

eterno que os olhos fascina, eis o sol o horizonte a romper;

catadupas! surgi da neblina, para o mundo, outra vez,

surpreender!”.

Através de seus candidatos, apoiadores e filiados, o

Partido Comunista do Brasil - PCdoB em Foz do Iguaçu

vem reunindo esforços para romper os horizontes – em

respeito a soberania da nação brasileira e à integração

latino-americana – e surpreender aos que em nós confiam

sua voz frente à gestão legislativa e executiva da nossa

cidade.

Somos constituídos por pessoas. Pessoas honestas,

simples, transparentes e que acreditam em suas lutas.

Entre nós não há distinção por gênero, orientação sexual,

ideologia, religião, credo ou qualquer outra forma nefasta e

irracional de segregação humana. E, dentro dessa

pluralidade e ambiente democrático, essas pessoas

compartilham como valores e perspectivas:

Quais os nossos valores
e perspectivas?



A busca por uma vida mais digna e feliz: Acreditamos

que as pessoas não nascem para sofrer, viver quase que

integralmente para o trabalho, morrer de fome e de

pobreza. Esses dilemas são decorrências diretas de um

sistema econômico em decadência e ineficaz nos dias

atuais. Precisamos de uma política de valorização do
trabalho e respeito à dignidade e à justiça social!

Igualdade de oportunidades: O acesso à moradia, à

alimentação, ao trabalho, à educação, ao lazer de

qualidade deve ser permitido e, sobretudo, incentivado a

todos, sem nenhum tipo de distinção. Precisamos acabar
com os estigmas e limitações de determinados
espaços à classe trabalhadora. Foz e sua estrutura é
pública, é de todos!

Avanço social: O povo iguaçuense dispõe de todas as

ferramentas essenciais para se evoluir ainda mais e se

destacar. Pioneirismo, vanguarda, coragem e ousadia
sempre foram e devem ser as nossas marcas!

O desenvolvimento científico e tecnológico de Foz do
Iguaçu: Estrutura física e intelectual já temos, agora o que

precisamos é de mais incentivo, altivez e investimentos

para transformarmos Foz em um verdadeiro pólo

tecnológico. Viva a integração regional sobre as bases
do conhecimento!



O que pensamos para Foz
do Iguaçu?

A partir dessas premissas, construímos uma plataforma de

governo, a qual submetemos ao conhecimento, à reflexão

e às sugestões de todos vocês, força que nos move ante,

durante e depois dessa festa democrática chamada de

eleições.

POR UMA EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA

Garantir a execução das metas do Plano Municipal de
Educação (2015), com vigência programada para até

2025, mediante a implantação de uma política de

alfabetização e educação inclusiva, capaz de aumentar a

oferta do ensino público integral, gratuito e de qualidade;

Garantir a efetiva inclusão do ensino da história e
cultura dos povos afro-brasileiro e indígena no

conteúdo programático das escolas da rede municipal,

seguindo as diretrizes e bases da educação estabelecidas

na Lei Federal 11.645/2008;

Fortalecer a parceria entre universidades, escolas e
comunidade, mediante incentivo direto às pesquisas que

atendam às demandas da população, criando uma rede de

intercâmbio entre as diversas instituições do país, do

Estado, do Município e, até mesmo, do mundo;



Consolidar a Gestão Participativa como instrumento de

aproximação da comunidade escolar nos assuntos de

recursos orçamentários e conteúdos pedagógicos.

Igualmente, buscar meios para fortalecer o papel do

Conselho Municipal de Educação; e

Valorizar os profissionais da educação e lutar pelo
respeito à legislação protetiva aos Agentes de Apoio.
Isso porque, essa categoria desempenha que extrapolam

as meras demandas administrativas, contribuindo,

inclusive, no processo de ensino das unidades escolares.

Por essa razão, também merecem o devido respeito e

valorização.

EMPREGO E RENDA PARA TODOS!

Defender uma regulação mais favorável aos
mototaxistas, taxistas e dos motoristas de aplicativos:
atingidos diretamente pela crise do turismo na cidade

derivada da crise sanitária do Covid-19, esta categoria

precisa de apoio jurídico que reverbera em apoio financeiro

para continuar trabalhando;

Fomentar a economia solidária, o associativismo e o
cooperativismo como mecanismos de inclusão e de

resposta coletiva ao problema do desemprego e da

desigualdade no mercado de trabalho;



Promover o Auxílio-Qualificação. O projeto busca alterar

a Lei Municipal 4.438/2015, ampliando o auxílio no valor de

1 (um) salário mínimo para cidadãos atingidos pela

pandemia, em sua maioria trabalhadores do turismo, mas

também de atividades correlatas. Com uma ampla política

de capacitação profissional associada a concessão de

auxílio financeiro temporário, buscaremos potencializar a

força de trabalho qualificada, melhorando suas

remunerações e suas condições de trabalho e, por via

reflexa, gerando mais qualidade dos serviços executados

nesse segmento; e

Incentivo fiscal para pequenas e médias empresas para
retomada dos empregos: entende-se que não basta

profissionais qualificados se não há sinalização de

contratação por parte das empresas. Neste sentido, o

incentivo fiscal posiciona sua contrapartida na vinculação

da redução dos impostos com a ampla contratação de

mão-de-obra, favorecendo empregadores e empregados

numa retomada conjunta do ciclo econômico;

INFRAESTRUTURA, TECNOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Expansão do complexo logístico voltado à integração

das redes internacionais de fluxos de mercadorias, com o

objetivo de melhorar a tri-modalidade Porto Seco, estimular

a geração de empregos e a diversificação econômica;



Construção, ampliação e manutenção de
equipamentos públicos: tais como CMEIs, Unidades

Básicas de Saúde, praças, centros esportivos e demais

equipamentos descentralizados que ofereçam para a

população acesso a serviços públicos, culturais, esportivos

e de lazer;

Investimento na democratização da produção e acesso
à energia solar, de modo que se constitua um parque com

novas redes de tecnologia, movimentada por recursos

renováveis, desonerando as redes energéticas já

existentes e diversificando a política estratégica da cidade;

e

Criação do Distrito Tecnológico Industrial: a partir de

incentivos como  concessão de terrenos, isenção de

imposto e redução de ICMS, defendemos a instalação de

start ups e indústrias nacionais, respeitando a função

social que a legislação protetiva aos cidadãos garante

como condição da expansão da industrial no espaço

urbano. Este objetivo deve diversificar a economia da

cidade, gerar qualificação profissional e empregos que

coloquem Foz do Iguaçu no protagonismo do

desenvolvimento  regional;



FOZ É CULTURA!

Fortalecimento da política pública de cultura: com

atenção ao fomento à formação e valorização do agente

cultural. As ações devem buscar a descentralização das

políticas, sobretudo, as derivadas da produção cultural

periférica, com incentivo para geração de renda e

capacitação profissional; 

Garantir o aporte financeiro ao Fundo Municipal de
Cultura e a atividade do Sistema Municipal de Cultura:
oportunizando novas iniciativas culturais, fomentando

grupos que atuam nos bairros ou que integram grupos

étnicos, garantindo acesso e democratização da cultura e

construindo uma sociedade menos intolerante e celebrativo

da sua diversidade; 

Viabilizar a construção do Centro Cultural de Foz do
Iguaçu: contando com ampla participação cidadã, o

equipamento deve valorizar a memória através do

patrimônio cultural e artístico do município; 

Integrar as políticas públicas da cultura e do turismo:
de modo que, o município seja protagonista da formação

de patrimônio histórico e cultural da região. O cruzamento

desses setores deve fomentar a construção de

equipamentos públicos próprios, como o Teatro Municipal,

o Sistema Municipal de Museus e um Programa Municipal

de Turismo Cultural que valorize a história local e estimule

a geração de empregos;



CIDADES DEMOCRÁTICAS

Garantir o transporte público 24 horas: de forma que a

população tenha acesso à um serviço de qualidade, de

valor justo e de ampla cobertura geográfica. Construindo,

integrando e incentivando também o uso de outros modais

de transporte público, coletivos e individuais;

Garantir a aplicação do Estatuto da Cidade para critério

de execução do Plano Diretor do Município. A Lei Federal

10.257/2001 tem imensa relevância no tema das políticas

de urbanização e deve orientar a proteção da população

contra a especulação imobiliária, oferecendo acesso à

moradia com dignidade. Assim, zelar pela sua aplicação é

imprescindível para o restabelecimento da igualdade social

em Foz do Iguaçu;

Estabelecimento de política municipal de
enfrentamento a todo tipo de preconceito e violência,

desde o racismo até a discriminação de gênero, a

homofobia, a xenofobia e o preconceito com cidadãos

portadores de necessidades especiais; 

Construir Centros de Informação e Acessibilidade, tais

como espaços que concentram bibliotecas e sistemas de

acesso gratuito à internet, tanto no centro quanto nas

periferias.



Fortalecimento das políticas públicas de juventude: por

meio do estímulo à participação social efetiva no Conselho

de Juventude. Tendo como princípio orientador a

construção de equipamentos de convivência da juventude,

abordando espaços de integração sociocultural, lazer,

artes e esportes;

Defender a construção de relações com as forças de
segurança pública: no apoio ao redor de instituições de

educação pública. A relação deve pautar a abordagem de

forma pedagógica tanto para o trabalhador e o usuário do

serviço de educação quanto para o agente de segurança;

POR UMA FOZ COM MAIS SAÚDE!

Garantir o investimento mínimo de 15% do município
sobre o SUS, conforme determinam a Emenda

Constitucional 29/2000 e a Lei Complementar 141/2012.

Além disso, em razão de ser um serviço tripartite, o

fortalecimento do SUS deve cobrar também

responsabilidade dos governos estadual e federal;

Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde
através de iniciativas integradoras nos bairros que

contemplem a gestão e o orçamento participativo, assim

como educação popular em saúde; 



Assegurar a Vigilância Alimentar e Nutricional:
enquanto política municipal de segurança alimentar e

combate à fome, entendendo a essencialidade do acesso à

alimentação digna para a promoção da saúde preventiva e

protetiva;

Garantir a execução do Programa de Saúde da Mulher:
promovendo ações incisivas durante o atendimento pré-

natal e puerperal no caso da saúde materna, e nos caso de

discriminação de gênero; e

Defesa de uma política de drogas que atenda pela
redução de danos: em termos de saúde e de

vulnerabilidade social, e que sirva como ferramenta de

combate à desinformação, ao preconceito e aos estigmas

sociais.



VAMOS CONSTRUIR JUNTOS
UMA FOZ DO IGUAÇU MAIS
HUMANA, SUSTENTÁVEL E

DEMOCRÁTICA?
O Comitê Municipal de Foz do Iguaçu do PCdoB, com

muito prazer, convida você a participar do Movimento 65,

trazendo suas ideias, sugestões, críticas e participando

dos nossos eventos. Venha conosco transformar a

realidade da nossa Foz de Iguaçu!

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS: 

FACEBOOK MAJORITÁRIA:

https://www.facebook.com/aneocircandidato/ 

FACEBOOK VICE PREFEITURA: 

https://www.facebook.com/diegocarvalhocandidato/ 

ENCURTADOR MOVIMENTO 65 FOZ:

 https://linktr.ee/movimento65foz 

EMAIL PCDOB MAJORITÁRIA:

 pcdobfozdoiguacumajoritaria@gmail.com 

TELEFONE MAJORITÁRIA: (45) 98422-9551


