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ATO NÚMERO 1 

 
Em nome da transparência e para honrar o voto do eleitor do Paraná, o primeiro ato 
da futura governadora do estado, Solange Ferreira Bueno, será determinar uma 
auditoria geral, ampla e irrestrita em todos os contratos e negócios realizados pelo 
estado, no governo anterior e em todos os governos antecessores. 
Os objetivos imediatos são: 

1. Abrir a caixa preta do Pedágio no Paraná, um exemplo do desrespeito à 
inteligência dos paranaenses. 

2. Conhecer o verdadeiro potencial financeiro do estado em relação aos salários 
de servidores que não foram, ao menos, ouvidos pelo atual governo. 

3. Apresentar um relatório de gastos, investimentos e dívidas contraídas pelo 
estado. 

Assim, estará restabelecido o direito de todo cidadão conhecer e ser informado sobre 
a aplicação dos recursos públicos, isto é, como o dinheiro que é do povo do Paraná 
está sendo usado. Esse é o compromisso que abre este plano de governo com o 
entendimento de que somente com transparência total haverá respeito à vontade 
popular. Esse é o compromisso da futura governadora, Solange Ferreira Bueno. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 

1. Introdução: 

O PARANÁ DO AMANHÃ, AGORA! 

UMA PROPOSTA DE GOVERNO PARA O ESTADO DO PARANÁ 

Diálogo, Competência, Desenvolvimento Sustentável  

 
O Paraná é o estado da federação brasileira reconhecido por sua diversidade cultural 
e pelo vigor de sua economia, tendo o setor do agronegócio como referência de 
produtividade e geração de divisas para a balança comercial do país. Os principais 
setores industriais paranaenses são a agroindústria, o de papel e celulose, o de 
fertilizantes e, mais recentemente, o automobilístico e o de eletroeletrônicos. No 
aspecto cultural e humano, somos um estado constituído pela presença de dezenas 
de etnias que para cá vieram, de todas as partes do globo, para construir um lugar 
de prosperidade e exemplo de convivência pacífica entre as diferentes raças e 
culturas. 

Entretanto, o Paraná tem vivido nas últimas décadas e, mais precisamente, nos 
últimos quatro anos, um desastre social de grande proporção, tendo parcelas da 
população inseridas em um processo de exclusão desumano, sem acesso à 
educação, serviços de saúde adequados, sem perspectivas de renda e trabalho, o 
que tem levado a um aumento da desesperança do povo que enfrenta o desemprego 
crescente. Isso tem contribuído para a desestabilização social que, evidentemente, 
tem reflexos na crescente taxa de criminalidade, na falência dos micro e pequenos 
empreendedores, tanto no campo como nas cidades. 

O atual governo do estado do Paraná fez a opção, desde o início de sua atuação, 
pelos mais ricos. O governante maior age como se fosse o dono de uma grande 
empresa particular, atuando de forma a não estimular o diálogo e a transparência 
em assuntos que por direito são de interesse de todos os cidadãos. Vide a caixa preta 
que se tornou a questão do pedágio em nosso estado. 

Não existe respeito e não há a atenção devida às demandas salariais e de condições 
de trabalho dos servidores do estado. O governador prefere entrar e sair do Palácio 
Iguaçu pelas portas do fundo ao invés de conversar com os diversos setores dos 
servidores que acampam em frente ao seu gabinete na esperança de serem ouvidos 
em suas dramáticas e legítimas reinvindicações. São servidores da segurança pública 
que se sentem abandonados e sem condições para encontrar estabilidade 
emocional para levar tranquilidade e sustento digno para seus lares. Vemos policiais 
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militares e civis desrespeitados, professores estaduais com pautas não atendidas, 
gestores incompetentes ocupando secretarias sem afinidade política ou de 
formação em relação à sua pasta. Observamos o excesso de propaganda através dos 
meios de comunicação como tentativa de fazer a população crer que vivemos em 
um mar de rosas e que não existem problemas de todas as ordens no Paraná. 
Enquanto isso, o desemprego cresce, a insegurança aumenta com elevados índices 
de criminalidade, a população em estado de risco social, como os moradores de rua, 
chega a níveis vergonhosos para um estado que tem a fama de ser o celeiro do Brasil 
e do mundo. 

É urgente mudar a história política do Paraná. É urgente que o estado tenha um 
governo de caráter essencialmente humano e solidário. Precisamos de um governo 
que saiba olhar, ouvir e dialogar com a população. Precisamos de um governo que 
exerça o mandato respeitando o verdadeiro patrão, que é o povo paranaense. 
Precisamos de um governo que tenha a prática sincera e honesta do diálogo, do 
colocar-se no lugar de nossa gente que sofre e que segue abandonada sem o apoio 
que o Estado, por obrigação, deve proporcionar, criando programas para sanar a 
injustiça, combater a exclusão de nossos jovens, que apoie as mulheres solo que 
comandam sozinhas quase 40 por cento dos lares, que combata a fome que voltou 
a ser um escândalo, a prostituição de nossas adolescentes que é gritante, o Pedágio 
que é uma caixa preta a ser aberta, entre muitos outros problemas sociais e 
econômicos que o atual governo faz de conta que não existem. 

O Plano de Governo “O Paraná do Amanhã”, de Solange Ferreira Bueno, candidata 
a governadora do Paraná, está apoiado no tripé “Diálogo, Competência e 
Desenvolvimento Sustentável”. É fruto de uma visão humana e humanizadora 
natural do olhar da mulher. Da mulher que é a geradora da vida, esteio da família e 
que, infelizmente, ainda sofre com o preconceito e a desigualdade quando o assunto 
é reconhecimento profissional e remuneração. 

O diálogo é a expressão natural do governante honesto, consciente das dores da 
população e, do contrário, quando não há o diálogo, há um ambiente de rivalidade, 
animosidade e perde-se assim a verdadeira função da atividade política e da gestão 
da máquina pública, que é lutar para o bem público, proteger os mais fracos e criar 
meios de acesso ao trabalho, à moradia, à educação, à paz social, enfim, ao 
desenvolvimento sustentável, que agrega os elementos fundamentais da cidadania 
que é a família e o bem estar social. 

Essa é a mais profunda e verdadeira razão que torna a candidatura da professora 
Solange Ferreira Bueno ao governo do Paraná uma necessidade que não pode ser 
mais adiada ou ignorada. O povo do Paraná clama por uma governante humana, 
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próxima de nossa gente, que saiba conversar olhando nos olhos das pessoas, que 
seja comprometida com aquilo que é mais sagrado: o amor, o afeto e a felicidade de 
nosso povo. 

Diálogo para ver, ouvir e falar com nossa gente e mostrar como um governo pode e 
deve ser sensível às necessidades do povo. Competência para compor uma equipe 
de especialistas comprometidos com a probidade e que saibam transformar as 
demandas sociais em programas e ações para gerar oportunidades e aplicar o 
dinheiro público no que realmente interessa para alavancar o bem estar social. E por 
último, o comprometimento com o Desenvolvimento Sustentável para que façamos 
da Educação, da Moradia Digna, da Segurança, da Saúde e da Produção Econômica 
fatores de uma cidadania mais próspera e consistente no Paraná e no Brasil. 

As propostas e ideias contidas nesse Plano de Governo são resultados da 
contribuição de técnicos, especialistas e representantes dos diversos setores sociais 
e produtivos do Estado do Paraná. São proposições elaboradas a partir do 
entendimento e da experiência de pessoas comprometidas com a nossa evolução 
social e econômica e que compartilharam seus pontos de vista com a equipe de 
campanha da candidata ao governo do Paraná, Solange Ferreira Bueno, pelo Partido 
da Mobilização Nacional (PMN-Pr). 

 

 Diálogo: o caminho da participação da sociedade nas decisões de governo. 
 Competência administrativa para fazer o certo e o necessário. 
 Desenvolvimento sustentável para que todos e a natureza sejam 

respeitados. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS: O DIÁLOGO QUE GERA 
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

Muito além da probidade, competência e capacidade de realização, os conceitos 
para a gestão da máquina administrativa do Plano de Governo “O Paraná do 
Amanhã, Agora!”, liderado pela candidata ao Governo do Paraná, Solange Ferreira 
Bueno, trazem um componente inovador que pretende estabelecer um marco 
divisor na prática e na forma de governar o estado. 

Entendendo que o amanhã realizador é fruto direto e lógico das atitudes e decisões 
do agora, será criado e valorizado um instrumento essencial para nortear os passos 
de um governo verdadeiramente participativo, que venha eleger as reais prioridades 
para sanar as deficiências históricas na forma de exercer o poder no Paraná. Com 
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esse intuito, serão criados, através de lei para aprovação da Assembleia Legislativa, 
os seguintes instrumentos: 

a) Conselho Participativo de Política Salarial. 
O CPPS terá a participação e a presença, com voz e direito a voto, dos 
representantes dos servidores públicos do governo do Paraná.  
Dessa forma, serão corrigidas distorções históricas na relação com os servidores 
estaduais que passarão a ter um papel ativo e reconhecido por lei para atuarem 
na definição das políticas salariais. 
 

b) Conselho Participativo de Política de Investimento. 
O CPPI será o elo de ligação com os setores produtivos, que poderão trabalhar 
em conjunto com os técnicos do governo para eleger as prioridades para definir 
as obras de infraestrutura e investimento em programas que sejam capazes de 
contribuir com o crescimento da capacidade de produção e bem estar social da 
população. 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER, 
JUVENTUDE, TERCEIRA IDADE E FAMÍLIA 

A criação da Secretaria da Mulher, Juventude, Terceira Idade e Família é o 
compromisso que a candidata Solange Ferreira Bueno estabeleceu para imprimir 
uma marca humana e afetiva ao futuro governo do Paraná e apoiar os municípios 
em suas políticas para o setor. 

Um governo com o olhar e a sensibilidade da mulher! Assim, define-se a marca 
deste plano de governo, tendo como princípio a identidade da Mulher como 
elemento norteador da visão de alcance social como prioridade. 

Sabe-se que, atualmente, em torno de 35% dos lares brasileiros são comandados 
por mulheres sem o apoio de um companheiro. A Mulher Solo cuida dos filhos, da 
sua alimentação, os encaminha para a escola e ainda precisa enfrentar a realidade 
de subemprego, sem que haja um programa de apoio e suporte por parte do 
governo estadual para amenizar essa dura situação.  

Em torno de 33% dos jovens entre 17 e 28 anos são os chamados “nem- nem”. Não 
estudam e nem trabalham em decorrência da ausência de programas de apoio para 
que possam encontrar alternativas para viabilizar o seu sustento com perspectivas 
de sucesso no mercado de trabalho. 

A terceira idade, atualmente, em decorrência da alta taxa de desemprego, é 
obrigada a garantir o sustento de seus filhos e netos, tendo como único e escasso 
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recurso o dinheiro que recebe da aposentadoria. E em grande número, os idosos não 
recebem atendimento médico adequado e são carentes de lazer e afeto.  

Para atender a esse contexto com ações que possam levar alento e suporte para 
esses segmentos da população será criado o Programa Mãe Solista para contribuir 
com a renda dessas mulheres e será feita a integração com as secretarias de 
promoção social, educação, entre outras. 

Para a Criança, haverá um esforço específico com a criação de um grupo de trabalho 
com técnicos de todas as áreas do governo para que a infância seja protegida e 
amparada, tendo como ponto de partida o apoio efetivo à família. 

Os programas a serem criados para atender a estes segmentos são os seguintes: 

MÃE SOLISTA: renda mínima, integração dos programas de assistência social, 
educação, saúde e segurança alimentar para apoiar as mulheres que sustentam seus 
lares sozinhas, com a contrapartida de manter as crianças na escola e capacitação 
profissional da mulher para reinserção no mercado de trabalho. 

CRIANÇA FELIZ É CRIANÇA QUE BRINCA: programa de apoio aos municípios para 
que seja ampliado o número de vagas nos centros de educação infantil. 

JOVEM EMPREENDEDOR: programa de capacitação profissional do jovem entre 17 
a 28 anos incluindo bolsa para custear transporte, alimentação e a aquisição de 
computador. Este programa irá funcionar de forma integrada com a Secretaria de 
Educação e o Projeto 1000 STARTUPS PARANÁ DO AMANHÃ, AGORA!  

AOS AVÓS COM AFETO: um programa para ver o sorriso da terceira idade. 
É preciso respeitar e amar nossos idosos. Entre as ações, este programa irá realizar: 

a. Estruturas de atendimento especial para o idoso com alimentação, lazer e 
atendimento de saúde com integração das Secretárias de Assistência Social, 
de Cultura e da Saúde. 

b. Bolsa Vovô e Vovó: Renda mínima e passaporte para compra de alimentos 
nos supermercados e farmácias com a garantia do estado do Paraná. 

VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO PARA DESEMPREGADO: Bolsa para custear 
despesas de transporte e alimentação para o cidadão ou cidadã ter condições 
mínimas para sair de casa em busca de oportunidades de trabalho. 
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2.2. ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE RENDA 
Apoio ao comércio e à industrialização 

 A criação do novo Banco do Paraná. 
 Programa de capacitação e financiamento para empresas de pequeno e 

médio porte exportarem. 
 Aceleração do Microcrédito 
 Isenção de ICMS para micro empresas 
 Incentivo fiscal para empresas de serviços automatizados que empregarem 

trabalhadores 

O estado do Paraná apresenta todas as condições para atender à demanda mundial 
por alimentos. As projeções indicam um aumento de mais 2,5 bilhões de habitantes 
até o ano 2050 e, com isso, com a vocação natural de grande produtor e exportador 
de grãos e proteína animal, abre-se um desafio para que o Paraná possa canalizar as 
oportunidades que se abrem nesse momento. 

O Plano de Governo “O Paraná do Amanhã. Agora!”, da candidata ao governo, 
Solange Ferreira Bueno, estabelece como meta imediata a criação de um mecanismo 
de incentivo para que empresas de pequeno e médio porte possam ser capacitadas 
a operar no mercado internacional tendo linhas de crédito a juros mais baixos que 
os do mercado para viabilizar a produção. O governo do Paraná será o suporte para 
que mais de 1000 empresas passem a atuar no mercado de exportação, o que irá 
representar novas oportunidades de emprego para milhares de cidadãos 
paranaenses. 
 
A criação do Novo Banco do Estado do Paraná é uma proposta que se apresenta 
como viável dentro da perspectiva de um estado que já é exportador, mas que 
precisa ampliar sua participação em novos mercados globais. 

Se levarmos em consideração apenas a movimentação financeira das contas 
públicas do estado, a criação do Novo Banco do Estado do Paraná é um projeto de 
alta viabilidade e sustentabilidade garantida. A atual estrutura da Fomento Paraná 
seria acoplada ao Novo Banco do Paraná. Esse fator proporcionaria mais recursos 
para investimentos em microcrédito para parcelas da população que não encontra 
incentivo para empreender. 

Assim, o lucro financeiro, que atualmente fica com os bancos privados, seria 
revertido para alavancar projetos da livre iniciativa no Paraná, além de representar 
uma nova frente significativa de postos de trabalho. 
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PROGRAMA DE APOIO AO MICRO E PEQUENOS EMPREEDEDORES PARA SUPERAÇÃO 
DOS EFEITOS DA PANDEMIA 

Linha de crédito especial para que as atividades das micro e pequenas empresas que 
sofreram os efeitos negativos da pandemia sejam normalizadas. São milhares de 
empresas que quebraram e não contam com o apoio necessário do Governo do 
Estado. 

INCENTIVO FISCAL PARA EMPRESAS DE SERVIÇOS AUTOMATIZADOS QUE 
EMPREGAREM TRABALHADORES 

Redução da carga tributária para empresas prestadoras de serviços automatizados, 
como estacionamentos, ou outras, que empregarem funcionários, para que sejam 
gerados mais postos de trabalho no estado. Este é o compromisso da candidata Solange 
Ferreira Bueno com a finalidade de combater o desemprego e criar novas perspectivas 
para a economia do Paraná. 

 

2.3. AGRICULTURA 

Reconhecendo a vocação natural de nosso estado, a candidata Solange Ferreira Bueno 
assume o compromisso de realizar sua gestão priorizando os anseios da agricultura do 
estado no que for essencial para que este importante setor seja ouvido e contemplado 
com as ações necessárias para que o Paraná continue avançando como potência na 
agricultura e na agroindústria. 

Através do Conselho Participativo de Política de Investimento, os segmentos desta área 
serão ouvidos e suas reivindicações serão encaminhadas para que sejam implementadas 
as ações consideradas estratégicas para o fortalecimento das cooperativas, agricultores, 
e empresas do setor. Dessa forma, a Agricultura terá no Governo do Estado um parceiro 
pronto para incentivar e viabilizar as demandas do setor.  

Agricultura Familiar e Produção de Orgânicos 

Segurança Alimentar: O fim da fome no Paraná 

Segmento que é o responsável pela produção de 80 por cento dos alimentos que 
chegam à mesa das famílias brasileiras irá merecer atenção especial no “Plano de 
Governo O Paraná do Amanhã, Agora!”. Será criado o Programa Paraná Orgânico, com 
linha de crédito para investimentos em tecnologia, barracões e treinamento e 
capacitação operacional. Com a elevação da produção de alimentos da agricultura 
familiar, serão criados 400 restaurantes populares, com pelo menos uma unidade em 
cada município. 

A merenda escolar será mantida em feriados e meses de férias escolares. 
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2.3. MEIO AMBIENTE 

Criação de disciplina obrigatória em todos os níveis da educação no estado. Desde a 
infância, o aluno terá contato com os conceitos e ideias relacionados com a preservação 
do meio ambiente para despertar a consciência sistêmica da vida e da responsabilidade 
que é necessária para o equilíbrio entre a vida humana e a natureza. 

Será criada uma política de educação ambiental para abranger todos os municípios do 
estado com incentivo à participação de empresas, prefeituras, organizações não 
governamentais e cidadãos de todas as idades.  

 

2.4. EDUCAÇÃO 

 Eleição Direta para Secretário da Educação. 
 Apoio aos municípios para novos Centros Municipais de Educação. 
 Apoio à capacitação de professores e aumento de colégios com ensino em tempo 

integral. 
 O professor vai ter voz e voto para definir política salarial. 
 Investimentos em Pesquisa e Tecnologia a partir das Universidades Estaduais e 

Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR. 

A Educação é o conceito fundamental por trás de toda ação de inclusão social e acesso 
à formação profissional e para a vida. 

Historicamente, os professores estaduais do Paraná são desrespeitados pelos governos 
que não se sensibilizam pelas causas e reinvindicações dos educadores. O diálogo irá 
prevalecer. Sendo professora de música por formação, o governo de Solange Ferreira 
Bueno irá realizar um programa para apoiar os municípios para a criação de novos 
centros de educação infantil para que 100% da demanda seja atendida. No plano 
estadual, o governo irá acelerar o número de colégios em período integral para que o 
novo ensino médio, no Paraná, seja referência de criatividade, tendo professores 
capacitados e motivados. 

Com o Conselho de Participação de Política Salarial, os professores serão respeitados e 
ouvidos em todos os pontos de sua pauta de reposição salarial e investimentos 
necessários para a educação continuada de nossos mestres. 

Em termos de Ensino Superior, a autonomia das universidades estaduais será restaurada 
em sua magnitude. Será ampliado o investimento em pesquisa e tecnologia favorecendo 
as Instituições de Ensino Superior do estado. Os institutos de pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologia, como o TECPAR e o IAPAR e as universidades, terão 
recursos para ampliar sua atuação, conforme o alcance social dos projetos e mérito dos 
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pesquisadores. Haverá um programa de integração com o Sistema S para a busca de 
patrocínio para projetos e incentivo para acordos de cooperação com governos do 
exterior, empresas e ongs, com a finalidade de promover o avanço tecnológico e 
contribuir para o crescimento da economia do estado e do país.  

1000 STARTUPS PARANÁ DO AMANHÃ, AGORA! 
Acesso à tecnologia da informação e empreendedorismo 

Além de promover a pesquisa e o conhecimento, este projeto prevê a iniciação e o 
incentivo ao desenvolvimento de startups para oferecer aos jovens um novo horizonte 
para assimilar a T.I (Tecnologia da Informação) visando a criação de parques 
tecnológicos nas cidades polos de todo o estado. 

 
2.5. ESPORTE E LAZER 

Criação de programa de bolsa atleta Paraná do Amanhã, Agora! em parceria com a 
iniciativa privada, visando a formação de atletas de alto nível. 

Apoio aos municípios para implantação de escolinhas de iniciação ao esporte em várias 
modalidades. 

Construção de 200 centros poliesportivos em cidades com até 100 mil habitantes. 
Integração das universidades estaduais para projetos de extensão para a prática 
esportiva recreativa para crianças, adultos e idosos. 

Incentivo a realização dos JOGOS ABERTOS e JOGOS COLEGIAIS. 

 
2.6. CULTURA:  PROGRAMA EXPRESSÃO PARANÁ 

A cultura no governo de Solange Ferreira Bueno terá um impulso inédito no Paraná. Será 
criado o programa Expressão Paraná com a visão de promover a iniciação e a formação 
de artistas em diversas formas de expressão, como a dança de salão, hip-hop, balé 
clássico, capoeira, musicalização de crianças, canto coral, artes visuais, teatro, arte de 
bonecos, fotografia, poesia, literatura e cinema. 

Criação e adequação à visão de inclusão social do Novo Fundo de Investimento à Cultura. 
Valorização do Conselho Estadual de Cultura que terá prioridade na definição de 
prioridades a serem implementadas no modelo de oficinas e escolinhas no contraturno 
do período escolar para todas as idades. 

Nova Lei de Incentivo à Projetos de Cultura com recursos oriundos da parceria entre o 
governo do Paraná e a livre iniciativa. 
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2.7. SAÚDE: COMPROMETIMENTO COM A VIDA DOS PARANAENSES 

A Saúde é um direito de todo cidadão e dever do Estado. Para atender a demanda da 
população por uma saúde pública de qualidade, o governo de Solange Ferreira Bueno 
vai fortalecer as ações do Sistema Único de Saúde – SUS do Paraná, principalmente no 
apoio do Estado aos Municípios, Consórcios Intermunicipais de Saúde e Hospitais 
Públicos e Filantrópicos que são vinculados ao SUS. 

A ampliação das consultas e exames especializados, assim como a ampliação das 
cirurgias eletivas, verdadeiros nós da saúde pública, será prioridade da política pública 
de Saúde de Solange Ferreira Bueno, assim como o incentivo a práticas de promoção da 
Saúde e prevenção de doenças. Queremos nossa gente saudável e feliz! 

Meu compromisso será superar a aplicação do orçamento previsto por lei em Saúde, 
acima de 12% das receitas correntes líquidas, visto que a demanda da população é 
crescente. 

 
2.8. INFRAESTRUTURA E OBRAS  

O programa de prioridades para o setor de infraestrutura e obras vai contemplar a 
evolução de projetos estruturantes como ferrovias, estradas e uma linha de crédito para 
o asfalto e drenagem para os municípios mais carentes desses benefícios. 

PEDÁGIO: UMA VERGONHA QUE VAI ACABAR 

A prioridade número um é abrir a caixa preta do Pedágio do Paraná. Um transtorno para 
a economia e para a dignidade da população que sofre com o desemprego e a fome e, 
ao mesmo tempo, vê os serviços paralisados em ano eleitoral. Apesar das informações 
em contrário, divulgadas pelo atual Governo do Paraná, o pedágio será reativado após 
as eleições e com preços de 30 a 40 por cento de aumento.  Serão mais 15 novas praças 
esfolando o povo do Paraná. 

Após mais de duas décadas de exploração, praticando os preços mais altos do país, o 
Governo não teve coragem e nem cumpriu com sua obrigação de preparar e executar 
um processo licitatório para que as praças não parassem de operar. 

MUITOS ACIDENTES VIOLENTOS E MORTOS POR CAUSA DA NEGLIGÊNCIA DO 
GOVERNO ATUAL. 

É compromisso de Plano de Governo da candidata Solange Ferreira Bueno: implantar o 
pedágio com preços honestos e com as contas de forma transparente.  

O Pedágio com Transparência Total, é o que será feito. 
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3. O PARANÁ TECNOLÓGICO: A CONVERGÊNCIA GOVERNO, EMPRESA E ESCOLA 

Vamos criar um novo Vale do Silício no Paraná! Essa é a afirmação convicta da candidata 
Solange Ferreira Bueno. Um polo exclusivo para abrigar startups com infraestrutura 
necessária de espaço, internet de alta performance, centro de alimentação, bolsa 
alimentação e financiamento de equipamentos. 

Será um espaço para preparar os jovens interessados em atuar em sistemas de T.I em 
busca de soluções com potencialidade comercial. Ligado à Secretaria de Educação. 

    

4. TURISMO: EVENTOS CULTURAIS COMO OPÇÃO TURÍSTICA E ECONÔMICA 

O Paraná é um estado que surpreende quem o visita pela primeira vez. O estado possui 
diversidade de culturas e suas tradições, além de paisagens que atraem o interesse pela 
beleza e exuberância naturais. A proposta da candidata Solange Ferreira Bueno é 
valorizar essa riqueza do Paraná para incentivar a realização de eventos culturais como 
proposta de atração de turistas e geração de sustentabilidade para famílias e 
comunidades de todas as regiões do estado. 

No aspecto humano, o povo paranaense é resultado da presença de diversos povos de 
todos os cantos da Terra. Essa fusão de costumes, tradições e cultos diferentes está 
evidenciada na diversidade de nossa culinária, lendas, artesanato, música, literatura e 
festas típicas que preenchem o calendário anual, confirmando a nossa riqueza cultural. 

No governo da candidata Solange Ferreira Bueno, todo esse legado vai receber a criação 
do maior programa de valorização das coisas do Paraná. 

Será o Paraná Que Encanta com linhas de crédito para investimento em projetos 
sustentáveis de ecoturismo, turismo cultural e festas típicas. 

Assim, os fazeres e saberes tradicionais de nossa gente terão o incentivo que nossa 
identidade cultural merece para ser reconhecido nacionalmente e gerar renda para as 
famílias do local. 

 

5. SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL 

A segurança pública é o fator que garante a estabilidade e o perfeito funcionamento da 
engrenagem social.  

No governo de Solange Ferreira Bueno, todas as carreiras que atuam na segurança 
pública serão ouvidas e atendidas em suas reivindicações. Defasagens de recursos 
humanos, reposição salarial e outros benefícios de direito serão respeitados e 
cumpridos. Hoje é notório que os servidores da segurança pública do Paraná não estão 
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tendo o tratamento a que têm direito. Esta é mais uma demonstração que a vida e o 
bem estar da população estão sendo negligenciado para segundo plano.  

5.1. Polícia Militar do Paraná: Mais Respeito e Respaldo Tecnológico 

Valorização dos policiais militares através de política salarial justa com a reposição das 
defasagens, investimentos em tecnologia de inteligência, aumento do efetivo, melhorias 
nas condições de segurança. São demandas que precisam ser atendidas com prioridade 
urgente para que a Polícia Militar do Paraná possa cumprir sua missão de proteger a 
sociedade. Antes de tudo, será implantado um programa de valorização em respeito aos 
milhares de seres humanos que dedicam suas vidas para garantir a segurança e a paz 
social. 

6. SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA 

As políticas de igualdade racial e o reconhecimento dos direitos e demandas da 
comunidade LGBTQIA+, a inclusão das pessoas com deficiência e acessibilidade. 

Estes temas receberão atenção especial no governo da Professora Solange Ferreira 
Bueno. Comunidades tradicionais como os quilombolas, indígenas, ciganos terão um 
programa de apoio e proteção às suas tradições e territórios.  

7. NOVA OUVIDORIA E A VOZ DO CIDADÃO 

Será implantado um novo sistema de atendimento às reclamações do cidadão 
paranaense com a finalidade de ouvir e conhecer os problemas ou falhas nos serviços 
ofertados ao público. 

O programa Voz do Cidadão deixará de ser um serviço acessório para tornar-se um 
instrumento efetivo de comunicação entre o gabinete do governador e a população. 
 


