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PREFÁCIO

 Depois de publicar 9 trabalhos com temas essenciais para o desenvolvimento econômico e 

social de Londrina, o Fórum optou por rever os trabalhos já realizados e extrair deles propostas que 

pudessem contribuir com a administração municipal que assumirá em 2017.  Entendo que foi uma 

decisão acertada porque todos os temas continuam atualíssimos e essa revisão vai levantar questões 

importantes que precisam ser encaradas como soluções para muitos de nossos problemas e vai 

permitir com isso que todas as áreas já estudadas sejam beneficiadas pelas ações do gestor municipal, 

das lideranças locais e de toda sociedade.

 O Fórum se propôs a escolher entre 3 e 5 propostas de cada trabalho, com o intuito de permitir 

que haja mais foco naquilo que é mais urgente e importante para o nosso desenvolvimento. Esse 

material, por exemplo, será importante ajuda do Fórum para a elaboração do plano de governo da 

nova gestão.

 Todos os assuntos, desde o primeiro - O Ensino Fundamental, até o último - Gestão Pública, são 

relevantes para a construção de uma sociedade desenvolvida, segura, saudável e solidária. 

 As dificuldades vividas pelo país nos últimos anos e as perspectivas não muito boas para os 

próximos anos, vai exigir dos gestores públicos muita atenção na aplicação dos recursos e o 

aproveitamento de boas sugestões para que possam fazer mais com menos. 

 Os trabalhos do Fórum concentram-se basicamente no âmbito municipal e a intenção dos 

integrantes manifestada quando da escolha do tema para 2016 foi justamente sintetizar as propostas 

apresentadas nos diversos trabalhos e contribuir com o trabalho do chefe do executivo, esperando que 

com isso seja possível reduzir o tempo que normalmente é gasto no início de cada mandato para 

elencar as principais ações da administração. 

 Os estudos do Fórum não se restringem a administração municipal, mas buscam induzir todos 

as forças do município a trabalhar para que nossas dificuldades sejam superadas e haja uma 

colaboração entre todos os agentes econômicos, sociais e políticos em prol do desenvolvimento do 

município e da região. 

 É importante destacar que não basta crescer, é preciso desenvolver, este último é mais 

importante que o primeiro e o desenvolvimento exigem foco, coesão, esforços sincronizados e 

sintonizados. É preciso estabelecer um ambiente onde todos tenham responsabilidade com o objetivo 

estabelecido, pois só assim poderemos alcançar o estágio que desejamos e merecemos pela nossa 

história de sucesso.

 O papel das lideranças econômicas, sociais e políticas é fundamental para que esse tão 

desejado desenvolvimento seja alcançado e é neste ponto que o Fórum pode e tem dado grande 

contribuição. Contando com 39 importantes instituições e todas motivadas e comprometidas em      

xxxx
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construir uma cidade melhor, acaba por envolver outros líderes dos mais diversos setores num trabalho 

sem barreiras, sem ideologias, tendo como única bandeira o progresso de nossa comunidade e da 

região onde está inserida.

 A história de Londrina mostra que muito foi feito no passado graças a união dos seus principais 

líderes e com o apoio da população numa fase em que havia muita carência e muitos obstáculos típicos 

de regiões novas. Por um período a cidade ficou sem essas lideranças que não foram substituídas no 

devido tempo e por isso surgiram grandes problemas. O Fórum nasceu com esse propósito, o de 

contribuir através da união de forças para que o município continuasse sua trajetória de 

desenvolvimento, eliminando barreiras e buscando através da coesão das lideranças e com o apoio da 

população voltar a ser um grande exemplo para o pais. 

 Este trabalho que está sendo entregue as autoridades e principais lideranças da cidade, nas 

vésperas de uma nova administração municipal, com certeza vai contribuir muito para nosso 

desenvolvimento e vai permitir que muitas frentes sejam trabalhadas ao mesmo tempo, contribuindo 

com a nossa sustentabilidade e permitindo que o avanço se dê num processo bastante equilibrado.

 

 

Ary Sudan 

  Presidente do Fórum Desenvolve Londrina
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O QUE É O FÓRUM?

 Criado em 2005, o FÓRUM PERMANENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA – FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA, é o 

resultado da união de entidades e cidadãos com o objetivo de, conjuntamente, examinar soluções 

comunitárias, refletindo a crença compartilhada na importância da participação da população para 

edificar uma sociedade mais justa e humana.

 O Fórum é uma organização civil não partidária que reúne cidadãos das mais diversas 

áreas em um diálogo aberto.

 Sua estratégia é estimular a participação da população do município na discussão e solução 

dos problemas da comunidade, sempre buscando um ambiente de parceria e cooperação. 

 A Visão de Futuro criada pelo Fórum para Londrina em 2034.

 A visão foi criada pelos participantes do Fórum no seu primeiro ano de atividade, revista no ano 

2016, tendo como referência o ano de 2034 e procura expressar como queremos que nossa cidade 

esteja em seu centenário.
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“Uma comunidade ativa e articulada, 

construindo uma cidade solidária, segura e saudável, 

tecnologicamente avançada,

integrada com a região norte do Paraná 

e globalmente conectada, 

com uma economia diversificada e dinâmica, 

gerando riquezas e promovendo o equilíbrio 

social, cultural e ambiental.”
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

 Depois de 10 anos de existência e nove estudos de temas relevantes para o desenvolvimento de 

Londrina, o Fórum Desenvolve Londrina tomou a decisão neste ano de 2016, revisitar estes mesmos 

estudos, avaliando o que caminhou, as ações que foram implementadas pelas mais diversas entidades 

públicas e privadas, aquelas que não saíram do papel e principalmente as propostas que ainda são 

fundamentais para o município. 

 Também se abriu espaço para propor novas soluções que pudessem contribuir para melhoria 

dos indicadores de cada tema e por consequência para o desenvolvimento da cidade.

 

 O processo de avaliação utilizou-se da seguinte metodologia:

 1º. Foram formadas comissões entre os participantes do Fórum para cada tema;

 2º. Cada comissão estudou o caderno do tema realizado anteriormente, avaliando cada 

proposta, se foi implantada, parcialmente implantada ou não foi implantada;

 3º. Em uma reunião, a comissão apresentou suas conclusões para todo o grupo do Fórum e 

promoveu-se o debate de todos;

 4º. A comissão convidou dois ou mais palestrantes especialistas ou responsáveis pelo tema na 

cidade, eles também estudaram e avaliaram as propostas;

 5º. Em duas reuniões seguintes estes palestrantes apresentam, para todos os participantes do 

Fórum, suas avaliações e também a sugestões de 3 a 5 propostas essenciais para o tema estudo;

 6º. Finalizando o trabalho, a comissão, com sua apresentação e a dos palestrantes, apresentou 

uma síntese para os participantes do Fórum, que deliberaram quais seriam as 3 a 5 propostas 

fundamentais ou prioritárias para serem implantadas na cidade de Londrina para cada tema 

estudado;

 7º. Este processo foi repetido para os 8 estudos realizados, são eles: Ensino Fundamental, 

Desenvolvimento Empresarial, Mobilidade Humana, Terceiro Setor, Adolescente em Conflito com a Lei, 

Saúde em Londrina, Resíduos Sólidos e Industrialização de Londrina;

 8º. Apenas o 9º estudo, Gestão Pública, não passou por este processo, pois ele foi tema do 

estudo de 2015, muito recente, desta forma as 3 propostas escolhidas foram as mesmas que foram 

apresentadas para os candidatos a prefeito durante o período eleitoral, e depois para o prefeito eleito e 

todos os vereadores eleitos.
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 Desta forma, durante o ano todo e depois em 4 reuniões específicas para cada tema, todos os 

participantes puderam avaliar quais seriam as propostas prioritárias, quais as que teriam maior 

impacto e que deveriam ser implantadas em nossa cidade, sempre tendo como alvo a Visão de Futuro 

de Londrina em 2034, ano do centenário da cidade.

 Sabemos que existem muitas outras propostas que poderiam ter sido sugeridas, mas também 

acreditamos que as que estão presente neste documento, pelo seu caráter sistêmico, caso sejam 

implementadas, naturalmente irão suscitar novas discussões, a ampliação do seu escopo e a 

incorporação de outras ideias e soluções, o que reforça a missão do Fórum de estimular a participação 

da população, através de um ambiente de parceria e cooperação, para melhorar nossas condições 

de desenvolvimento econômico e social.
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ENSINO FUNDAMENTAL

 O Indicador utilizado como motivador do Estudo sobre Educação em 2007 foi o “IDEB - Índice 

de Desenvolvimento do Ensino Básico”, elaborado pelo INEP - Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Esse Indicador congrega dados de aprovação escolar e de avaliações 

feitas pela Prova Brasil. Neste caso o Índice se refere a alunos concluintes do Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais, correspondentes às antigas 4ªs série e hoje 5º ano. 

 Como sempre faz em seus Estudos, a partir desse Indicador a metodologia de trabalho do 

Fórum leva a uma avaliação mais ampla de cada tema, de forma que muitas outras variáveis 

pertinentes são analisadas e propostas abrangentes são formuladas.
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 Prioridades:

 1. Ampliar a estrutura física das escolas municipais;

 2. Implantar o regime de tempo e formação integral em 50% das escolas até 2020;

 3. Criar um sistema de formação continuada de professores;

 4. Realizar um programa de envolvimento das famílias com o processo educacional;

 5. Aplicação de um teste anual reconhecido internacionalmente.

 Considerações:

 “Uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente.” A frase do saudoso professor José 

Monir Nasser (1956-2013), um dos idealizadores do Fórum Desenvolve Londrina, serviu como 

parâmetro para repensar aquele que foi o primeiro tema analisado pelos membros do Fórum, no ano 

de 2005. A sociedade londrinense não conseguirá avançar em termos civilizacionais se não realizar 

um esforço conjunto para melhorar a qualidade da educação que está sendo praticada em nossas 

escolas de nível fundamental. A palavra já define a importância do tema: ao discutir a educação, 

considerando-o como algo além do simples “ensino”, estamos lidando com os fundamentos da 

sociedade. Trata-se de oferecer às próximas gerações uma oportunidade única para a expansão dos 

horizontes intelectuais, dos quais depende o futuro de Londrina.

 O primeiro desafio é estrutural. Nossas escolas precisam ser maiores e melhores; precisam 

ofertar um ambiente adequado para a prática educacional. Não se trata apenas de construir mais 

salas e escolas, mas também de garantir a dotação dos equipamentos necessários para alunos, 

professores e funcionários. Uma das ideias discutidas em nosso grupo foram as parcerias para 

“adoção” das escolas pela sociedade civil (empresas, entidades, famílias, associações, clubes, igrejas). 

 Através de um diálogo esclarecedor com o Conselho Municipal de Educação, é possível 

desburocratizar a relação entre as escolas e a comunidade. Sob orientação do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, por exemplo, os termos de ajustes de contas (TACs) poderiam ser utilizados como 

forma de promover melhorias na estrutura da rede escolar. Espaços da comunidade hoje ociosos 

podem ser aproveitados para atividades didáticas.

 “Integralizar” uma em cada duas escolas municipais até o ano de 2020 não é um sonho 

impossível; é algo que pode ser conquistado mediante planejamento. Para formular essa meta, 

baseamo-nos no relatório apresentado pela própria Secretaria Municipal de Educação aos membros 

do Fórum. A escola de tempo e formação integral pode ser utilizada como estratégia de 

desenvolvimento a partir dos pontos mais carentes e vulneráveis de nossa cidade, onde a necessidade 

xxx 
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do ambiente escolar se faz mais evidente. Um dos caminhos mais para a criação de escolas integrais é 

a metodologia do projeto Escola Acolhedora. Outro procedimento indicado é coletar dados e 

avaliações sobre experiências semelhantes no Brasil e no exterior (por exemplo, no Chile e na 

Colômbia). A Secretaria de Educação pode incentivar os professores e gestores mais qualificados para 

que atuem nas escolas integrais.

 Embora a Secretaria de Educação tenha iniciativas importantes no que respeita à formação 

continuada de professores, é preciso dinamizar ainda mais esse processo. O Fórum propõe que se 

dedique especial atenção ao chamado “arroz e feijão” do aprendizado, para que cada aluno da rede 

municipal encerre o primeiro ciclo sabendo ler e escrever e dominando plenamente as quatro 

operações aritméticas. Os professores que dominam o “arroz e feijão” devem receber incentivos por 

mérito e também reconhecimento público (por exemplo, que tal criar um “Prêmio Professora Mercedes 

Madureira” para os mestres que mais se destacaram no ensino de português e matemática?).

 O envolvimento da família, base de todo o edifício social, deve ser pleno, não apenas na parte 

pedagógica, como também na gestão das escolas, através de uma metodologia definida pela 

Secretaria Municipal de Educação. Que esse programa seja implantando como política pública oficial 

(Programa Família nas Escolas).

 No quesito avaliação, Londrina poderia sair na frente e dar um passo gigantesco na qualidade 

da educação, realizando um teste internacional, similar ao Pisa, para avaliação de desempenho de 

alunos e professores, que se somaria aos testes já aplicados pelo governo federal e pela Secretaria 

Municipal de Educação.

 E, por fim, é necessário que os resultados de todas essas atividades sejam divulgados, não 

apenas no ambiente escolar, mas para toda a sociedade. Transparência rima com eficiência.
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DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

 O Indicador utilizado como motivador do Estudo sobre Desenvolvimento Empresarial em 2008 

foi a “Taxa de Crescimento das Atividades Empresariais” que se baseia na evolução do número de 

empresas que preenchem os formulários RAIS em um ano comparado a esse número no ano anterior. 

 

 A ideia é que esse Indicador reflita a evolução da atividade empresarial em Londrina e o 

dinamismo da economia local. 

 Durante a elaboração do Estudo muitos outros aspectos da economia local são discutidos e 

analisados com o objetivo de que sejam formuladas propostas que contribuam para o 

desenvolvimento econômico de Londrina e região.

23



 Prioridades:

 1. Realizar um Planejamento Estratégico, com a participação da sociedade, priorizando setores 

 e projetos prioritários para o desenvolvimento de Londrina;

 2. Criar uma Agência de Desenvolvimento, com gestão da iniciativa privada, para executar e  

 implementar ações do plano estratégico;

 3. Criar uma “central” de atendimento ao empreendedor, com serviços públicos e privados  

 integrados,  para facilitar a abertura e expansão de empresas;

 4. Fomentar o Complexo Aeroportuário na cidade de Londrina: pista, terminais de embarque,  

 TECA, área industrial, etc...

 Considerações:

 As propostas aqui apresentadas estão baseadas na lógica da competitividade territorial, ou 

seja, porque alguns territórios, neste caso entenda-se por município, são mais atrativos para abertura 

de novos negócios ou expansão dos atuais. Sem dúvida são muitas as variáveis, mas podemos afirmar 

com grande grau de certeza que as condições do ambiente de negócio do município são determinantes 

para o seu desenvolvimento empresarial.

 Então estas propostas são formas de aumentar a competitividade e atratividade de Londrina.

 A primeira e a mais essencial é a necessidade de termos um Planejamento Estratégico de longo 

prazo, com uma visão de futuro para os próximos 30 ou 40 anos, isto definido e construído em parceria 

com toda sociedade. Com uma visão desafiante, com metas e resultados estabelecidos, que pudessem 

desdobrar em política públicas e projetos prioritários para a cidade. Isto provocaria um alinhamento de 

toda sociedade em torno de uma agenda compartilhada, ajudaria na escolha de soluções eficientes 

para gestão pública, daria um foco estratégico para concentrar os recursos e competências, além de 

criar segurança para atração dos investimentos privados e a captação de recursos públicos nas áreas e 

projetos essenciais. 

 Também é necessário que este plano seja compartilhado e gerido por toda sociedade, criando 

um conselho gestor e uma agência de desenvolvimento, pública e privada, que possa implementar as 

ações e projetos do referido plano. Sem a implantação deste mecanismo, corre-se o risco de 

descontinuidade de ações no médio e longo prazo.

 Tendo como referência nossos estudos, ousamos em apresentar mais três propostas concretas e 

que são fundamentais para alavancarmos o dinamismo econômico.
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 Uma delas é a simplificação para abertura e expansão de novos negócios, através da criação 

de um espaço único, com vários serviços públicos de secretarias e institutos, relacionadas ao tema, por 

exemplo: IPPUL, CODEL, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, 

entre outras, com mais alguns serviços de parceiros, funcionando em um único local, com serviços 

organizados por processo, ou seja, o empresário não precisaria percorrer diversos locais e muitas 

vezes com informações diferentes entre eles.

 A última questão está relacionada a melhoria em nosso aeroporto, a ampliação de sua pista, 

ampliação do atual Terminal de Cargas Aeroportuários-TECA, que possibilita as empresas importar e 

exportar seus produtos de maior valor agregado, a criação de um parque industrial e de logística no 

entorno do mesmo, e a melhoria do terminal de embarque, uma vez que o Aeroporto é um dos 

principais ativos para o desenvolvimento da cidade e de toda região. 
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MOBILIDADE HUMANA

 Os Indicadores escolhidos como base para o Estudo sobre Mobilidade Humana realizado em 

2009 foram “Coeficiente de Mortalidade por Acidentes de Trânsito” e “Coeficiente de Danos Pessoais 

por Acidentes de Trânsito”. Ambos se baseiam no número de pessoas atingidas por 100 mil habitantes 

e cumprem o papel de avaliar a qualidade do processo de mobilidade em Londrina, permitindo 

comparações ao longo do tempo e em relação a outras localidades. 

 Como sempre, na realização do Estudo outros aspectos das condições em que se dá o processo 

de mobilidade humana em Londrina foram avaliados e contribuíram para a formulação das propostas 

constantes no Estudo original e deste re-estudo.
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 Prioridades:

 1. Educar e informar para mobilidade;

 2. Dotar a cidade de soluções para mobilidade do pedestre;

 3. Ampliar a mobilidade ciclística; 

 4. Priorizar o transporte compartilhado e coletivo;

 5. Inovar com tecnologias.

 

 Considerações:

 A mobilidade humana diz respeito às condições que as pessoas enfrentam para se deslocarem 

nos espaços do território das cidades. Portanto, trata-se do trânsito de veículos, mas também de 

pedestres e ciclistas; bem como dos transportes coletivos.

 A mobilidade humana é um dos grandes desafios das cidades brasileiras que enfrentam 

congestionamentos diários em função do privilégio dado aos transportes individuais (carros e motos) 

em detrimento dos transportes coletivos, embora também estes se encontrem superlotados. Uma das 

consequências é a deterioração das condições ambientais. Some-se a isso o excesso de pedestres nos 

centros urbanos, com reflexos negativos na qualidade de vida. 

 No Brasil há um carro para cada 4 habitantes, enquanto Londrina conta com um carro para 

cada 2,5 habitantes (1,5 se considerar todos os tipos de veículos). 

 Considerando os limites da expansão da infraestrutura urbana, as novas tecnologias de 

informação e a mudança de valor/status do veículo pela nova geração, abrem-se novas perspectivas 

para inovações na mobilidade urbana de Londrina.

 Há necessidade de empreender processos educativos e comunicacionais, a todos os segmentos 

da população, com vistas a ampliar o nível de percepção e responsabilidade de cada cidadão na 

melhoria da mobilidade urbana em Londrina. O foco no carro como meio de locomoção, prioriza o 

transporte individual em detrimento dos demais, sobrecarrega a agenda do poder público e imobiliza 

a cidade com congestionamentos. Somente com a mudança do nível de consciência das pessoas será 

possível ampliar a compreensão das alternativas ao carro e os benefícios individuais e coletivos com a 

adoção delas. 

 Propõe-se ações educativas nas escolas, campanhas permanentes, cartilhas aos motoristas, 

aprimoramento do processo de formação de condutores, entre outras.  
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 O foco deve ser a redução do tempo de deslocamento das pessoas, com reflexos positivos na 

qualidade de vida, na redução de custos e da poluição (sonora, visual, ambiental). 

 Em síntese, os motoristas precisam se conscientizar e se adaptar aos limites da cidade ao tempo 

em que a cidade encontra limites para implantar melhorias e expansão na infraestrutura urbana.

 A cidade precisa acelerar a adoção de medidas que assegurem a mobilidade dos pedestres 

com segurança e rapidez, sejam elas de responsabilidade do setor público ou dos proprietários de 

imóveis. Para isso, é fundamental um Plano de Ação pactuado entre todos refletido nas normas e leis 

municipais.

 A qualidade das calçadas é fator primordial para garantir a acessibilidade de todas as pessoas, 

inclusive deficientes físicos. A sinalização e a iluminação de vias devem complementar as condições 

para a boa mobilidade. O transporte coletivo e seus terminais são a extensão natural do espaço de 

mobilidade do pedestre e, portanto, precisam das adaptações necessárias a todos os usuários, 

especialmente idosos e deficientes físicos.

 Todos os cidadãos são pedestres em maior ou menor escala e boas condições de mobilidade 

são primordiais à qualidade de vida. A cidade precisa ser boa para o pedestre, antes de ser boa para os 

carros.

 A despeito de a topografia da cidade não ser favorável ao uso de bicicletas comuns, há uma 

gama de possibilidades que podem ser adotadas de modo a ampliar o uso dessa alternativa de 

locomoção. 

 Infraestrutura como vias adequadas ao trânsito de bicicletas e ciclovias são fundamentais, mas 

não garantem por si só o incremento do uso da bicicleta. Há necessidade de ampliar o debate com a 

sociedade e desenvolver estratégias coletivas, adotar projetos experimentais, apoiar iniciativas 

privadas e investir em educação e comunicação. 

 O planejamento participativo deve orientar as melhores soluções, comprometer empresários e 

cidadãos na adoção das medidas necessárias e orientar os investimentos do setor público. 

 Estimular o uso dos transportes coletivos, seja ele público, privado ou compartilhado, objetiva 

retirar das ruas veículos que, na maioria das vezes, circulam com apenas uma pessoa; contribuindo 

para piora das condições do trânsito e de mobilidade.

 

 A infraestrutura da cidade já encontra limites para sua expansão, o desafio é dar maior 

mobilidade fazendo melhor uso dela. Nos tempos de economia compartilhada, com as novas 

tecnologias de informação (aplicativos) vislumbra-se uma gama de possibilidades para o uso 

partilhado de veículos e espaços urbanos. 

 Cabe à sociedade debater as melhores soluções e ao poder público apoiar e regulamentar, 

tendo em vista a melhorar a mobilidade urbana com reflexos na qualidade de vida de toda a 

população. 

 



 Uma boa base de dados deve integrar as distintas fontes de informação, ser aberta para 

consulta e estudos e, acima de tudo, ser referência no planejamento da cidade. 

 As Tecnologias da Informação (TI) e os aplicativos disponíveis permitem acessar informações 

sobre o trânsito, por exemplo, em tempo real. Mas, a TI descortina horizontes com amplo leque de 

aplicação: engenharia e gestão de tráfego, comunicação com a população, sistemas de informações e 

indicadores, entre outras.  

 Aplicativos de celular já permitem acessar plataformas de compartilhamento de carro 

particular, carona, roteiros de linhas de transporte coletivo, entre outras possibilidades promissoras 

que devem ser debatidas pela sociedade. 

 A Lei da Transparência e de Acesso à Informação garante ao cidadão livre acesso, para isso o 

poder público precisa se preparar com infraestrutura, pessoal e alto nível de gestão.  

 As proposições sobre Mobilidade Urbana, referenciadas acima, devem interagir 

sistemicamente entre si e com as demais dimensões do planejamento de Londrina. Por essa razão, 

devem ser analisadas, planejadas e geridas de forma integrada envolvendo todos os segmentos da 

sociedade, que podem ser articulados em um grupo de trabalho, conforme figura abaixo.

 É preciso ampliar os debates sobre as políticas públicas (não só de governo) na questão da 

mobilidade urbana como fator de qualidade de vida em Londrina. Fomentar Fóruns sobre o tema para 

aprimorar a legislação visando a melhoria da qualidade e da eficiência do deslocamento das pessoas.

 Investir em educação e comunicação para mudar o foco, hoje centrado no carro particular 

como meio prioritário de transporte, priorizando o coletivo e o compartilhado.
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TERCEIRO SETOR

 No caso do Estudo sobre Terceiro Setor realizado em 2010 o motivador básico não foi um 

Indicador isolado, mas sim a constatação de que um dos aspectos da Visão do Fórum representado 

pela frase “uma cidade ativa e articulada” é de fundamental importância para o desenvolvimento 

local. 

 A partir dessa constatação o Fórum decidiu estudar a situação e o impacto das entidades do 

Terceiro Setor em Londrina e, neste re-estudo, reanalisar o tema, incorporando nessa análise, como 

sempre faz, outras variáveis importantes para a formulação de propostas. 

 O gráfico abaixo é um esforço para avaliar a mobilização das entidades do 3º. Setor na 

captação de recursos.
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 Prioridades:

 1. Organizações da Sociedade Civil – OSCs - Profissionalizar a gestão por meio de programas 

 de formação de gestores e comunicar à sociedade de forma transparente;

 2. Governo - Fornecer dados consolidados em relatório anual de transparência de forma  

 compreensível ao cidadão;

 3. Empresas - Ampliar o Investimento Social Privado voltado diretamente às ações das OSCs;

 4. Sociedade/ indivíduos -Incentivar a doação de IR para o Fundo da Criança e Adolescente;

 5. Instituições de Ensino Superior – IES -Produzir estudos e pesquisas sobre Terceiro Setor e  

 disseminar o conhecimento gerado à sociedade.

 Considerações:

 O Terceiro Setor atualmente é reconhecido como grande colaborador do Estado, o Primeiro 

Setor, no desenvolvimento das Políticas Públicas. É composto pelas Organizações da Sociedade Civil - 

OSCs, termo apresentado pela Lei 13.019/2014, conhecida como Novo Marco Regulatório do 

Terceiro Setor, constituídas juridicamente como Associações ou Fundações, que desenvolvem 

atividades de Interesse Público em diversas áreas e segmentos: saúde, educação, assistência social, 

cultura, esporte, criança, adolescente, idosos, mulher, etc. 

 Conhecidas historicamente pela sua atuação benemérita e voluntária, as OSCs, atualmente 

buscam se profissionalizar na prestação de serviços à sociedade, ante o fato do Estado não ser o único 

ente responsável pelo desenvolvimento social.

 Assim como as Empresas, que compõem o Segundo Setor, são fundamentais para o 

desenvolvimento econômico, as OSCs, são fundamentais para o desenvolvimento social da 

localidade. O nível de associativismo das pessoas para discussão de problemas sociais e intervenção 

em suas realidades, medido pela quantidade de organizações existentes, demostra o fortalecimento da 

sociedade civil para intervenção na vida pública e, consequentemente, da democracia. 

 Todavia, a existência de um trabalho colaborativo para que as OSCs desenvolvam suas 

atividades, requer um amadurecimento das relações institucionais que envolvem as parceiras entre o 

Estado, as OSCs, as Empresas e a Sociedade Civil. Se por um lado, o Estado delimitada juridicamente a 

atuação das OSCs e co-financia as ações, por outro, as Empresas e a Sociedade Civil também 

colaboram para a manutenção das OSCs, sejam com aporte financeiro ou trabalho voluntário.  
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 Por isso, as soluções aqui apontadas foram divididas por segmento, entendendo a 

responsabilidade de cada um para um melhor resultado da atuação das OSCs. 

 Às OSCs, cabe a busca constante no aperfeiçoamento das suas atividades, com foco na gestão 

e na comunicação. 

 Ao Estado, a transparência na prestação de contas à sociedade, o apoio financeiro, estrutural e 

capacitação profissional. 

 Às Empresas, o diálogo com as organizações para entender a realidade já constatada e 

direcionar apoio financeiro e expertises corporativas.

 À Sociedade, além do voluntariado, doar, incentivar e monitorar a doação do Imposto de 

Renda, e outros tipos de incentivos fiscais. É fácil, basta querer!

 Às IES, dedicação à pesquisa sobre essa área e disseminação do conhecimento.

 Enfim, a cada um cabe a responsabilidade de manter essas organizações funcionando 

plenamente, com qualidade, buscando sempre o aperfeiçoamento das práticas de gestão e da 

comunicação, pois o maior beneficiário é a Sociedade, tendo seus indivíduos atendidos em seus 

direitos e exercendo sua cidadania.
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O ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

 O Indicador utilizado como ponto de partida para o Estudo sobre a questão do Adolescente em 

Conflito com a Lei  em 2011 foi o “Número de Infrações /Delitos Cometidos por Adolescentes em 

Conflito com a Lei”, do Manual de Indicadores do Fórum. 

 Esse Indicador apresenta o número de infrações/delitos cometidos por menores de 18 anos 

registrados no Cartório da Vara da Infância e da Juventude de Londrina.  Ao lado desse Indicador, 

diversas outras informações adicionais foram analisadas, principalmente as referentes ao perfil dos 

adolescentes envolvidos com esse problema e a relevância desse grupo etário no contexto da 

criminalidade e segurança de Londrina. 

 Dessas análises e das visões apresentadas pelos palestrantes, tanto no Estudo original como na 

revisão ora efetuada surgiram as propostas atuais.
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 Prioridades:

 1. Identificação e mapeamento das famílias desestruturadas;

 2. Equipe intersecretarias (multidisciplinar), proativa, de acompanhamento integral às famílias, 

 buscando suprir suas demandas essenciais;

 3. Acompanhamento rotineiro e persistente, até o reequilíbrio econômico, psíquico e social da  

 família.

 Considerações:

 A demarcação das prioridade baseia-se na constatação de que a família desestruturada cria 

uma sociedade doentia e que a criança (adolescente) agredida é a criança (adolescente) agressora.

Para trabalharmos no fundamento mais eficaz - a prevenção, devemos ter uma ação pró-ativa do 

Estado.

 O primeiro passo é conhecer quantitativamente e qualitativamente o problema, determinando 

e mapeando os domicílios nas quais vivem as famílias com maior vulnerabilidade e com maior risco 

social.

 A partir deste levantamento, são estabelecidas as prioridades na implementação de políticas 

públicas para o setor.

 O Estado deve acompanhar, através de um trabalho regular e pró-ativo, estas famílias, 

rompendo a dinâmica atual de só agir quando a demanda já estiver latente e explosiva.

 O governo deverá levar até estas famílias, de maneira integrada, os diversos serviços, ações e 

atendimentos que são oferecidos nas áreas de saúde, educação, formação profissional, trabalho, 

moradia, esporte, lazer, assistência social, entre outras. A aceitação a todas as ações pró-ativas nestas 

áreas deve ser absolutamente em caráter espontâneo, jamais sob imposição.

 Somente após a verificação que estas famílias conseguiram em um espaço razoável de tempo 

se reequilibrar, o esforço de amparo e proteção é interrompido.

 

 É óbvio que a ressocialização, bem como as medidas sócio-educativas aplicadas aos infratores, 

deverão ser as mais eficazes possíveis, para boa reinserção deles na sociedade.

 Porém, temos absoluta certeza que a prevenção – embasada na ação pró-ativa do Estado na 

reestruturação familiar – é a ação de maior impacto e de melhor resultado, já comprovada pela sua 

aplicação exitosa em alguns municípios citados em nosso trabalho no Fórum. 
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A SAÚDE EM LONDRINA

 A percepção dos membros do Fórum quanto a importância de se estudar os problemas de 

Saúde em Londrina se consubstanciou na escolha do Indicador “Coeficiente de Incidência de Doenças 

Infectocontagiosas” como base para o Estudo de 2012. 

 No decorrer do processo de elaboração do Estudo ficou claro que esse Indicador, embora 

importante, estava longe de representar a principal causa de óbitos na cidade.  

 Assim, vários outros indicadores de diversas fontes foram analisados durante a realização do 

Estudo original e deste re-estudo, de forma a que se chegasse a um conjunto de propostas mais 

adequado à realidade. 
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 Prioridades:

 1. Priorizar o Programa Saúde da Família, disponibilizando recursos e infraestrutura  

 necessários à sua efetividade e ampliação; 

 2. Ampliar o uso da Tecnologia da Informação como forma de melhorar os resultados do setor, 

 aumentar a satisfação dos usuários e reduzir custos assistenciais;

 3. Desenvolver e adotar o Plano Diretor da Saúde, possibilitando a continuidade das políticas  

 públicas estabelecidas para o setor.   

 Considerações:

 “A saúde como pressuposto da dignidade da pessoa humana, concebida como estado 

completo de bem estar físico, mental e social, é um objetivo a ser atingido não somente por nosso povo 

mas, por todos os povos que habitam nosso planeta. Irreal? Impossível de ser alcançado? Muito 

provavelmente sim...”

 O trecho acima, retirado do estudo original “A saúde em Londrina - Prioridades, Proposições e 

Reflexões”, lança um olhar sobre o sistema de saúde pública não só do município, mas de todo o país, 

desafiando o modelo atual de forma a cumprir o direito constitucional de acesso a assistência em 

saúde, diante de tantas desigualdades sociais, escassez de recursos e diversidade de interesses. 

 Como um problema global, a saúde precisa ser tratada não só pela urgência na solução dos 

problemas atuais, mas principalmente por um processo que privilegie um pensamento da saúde de 

forma integral, universal e sustentável.

 O modelo assistencial no Brasil baseado no “fee for service” (pagamento pelo serviço 

prestado), induz ao maior consumo destes serviços que, somados ao envelhecimento da população, a 

incorporação de novas tecnologias e ao desperdício, o tornam economicamente inviável.

 O relatório ora apresentado, buscou, a partir do estudo original, selecionar dentro de diversas 

linhas de atuação, três pilares que se mostram preponderantes para a construção de um modelo de 

saúde pública sustentável que possa prover e promover melhor acesso, qualidade e resolubilidade do 

sistema de saúde pública de Londrina e região.

 O primeiro pilar trata do “Programa de Saúde da Família”, que incorporado pelo Ministério da 

Saúde como Política Nacional desde 1994, requer uma melhororganização dos sistemas e a 

priorização de investimentos hoje direcionados ao atendimento terciário. 

 O segundo propõe o uso da Tecnologia da Informação que tem se mostrado um grande aliado 

xxx
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aos sistemas de saúde, pela integração da informação sobre acesso e cuidado, possibilitando a maior 

resolubilidade, segurança e diminuição de desperdícios.

 O terceiro pilar, propõe o desenvolvimento de um Plano Diretor para a Saúde que é 

preponderante para a construção de um novo modelo de assistência que seja sustentável, onde o 

cidadão esteja no centro da atenção e do cuidado integral e universal. 

 Enquanto um direito constitucional do cidadão, a saúde carece de políticas públicas perenes, 

que privilegiem um olhar de médio e longo prazos, passando a independer da temporalidade de 

governantes.
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RESÍDUOS SÓLIDOS

 O Estudo de 2013, cujo foco foram os Resíduos Sólidos, inovou no processo de escolha do 

Indicador que serviria de base ao trabalho. No ano de 2012 o Fórum deu início a uma nova ação, 

passando a realizar uma pesquisa de percepção junto à população de Londrina, buscando melhor 

compreender como o cidadão londrinense via sua cidade. 

 Nesse primeiro levantamento, de 2012, causou surpresa o fato de que, na percepção dos 

entrevistados, o aspecto da cidade que sobressaia como positivo era a “coleta de lixo”, vindo à frente 

(com 33,2% de menções) de todos os outros assinalados.  

 Por outro lado, ao se inverter a pergunta e indagar quais as maiores preocupações do 

londrinense, a questão da “coleta de lixo” aparecia em 13º lugar, com apenas 5,1% de menções. 

Tendo em vista que a realidade do problema de saneamento de Londrina se mostrava muito diferente 

dessa percepção, foi julgada oportuna, na época, a escolha desse tema. 
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 Prioridades:

 1. Elaborar, implementar e gerir o Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) de Londrina e  

 região; 

 2. Estabelecer e implementar políticas públicas e ações de apoio aos envolvidos com as  

 soluções para o problema dos resíduos sólidos e efetuar fiscalização;

 3. Adotar ações de educação em relação à geração, separação, destinação e    

 reaproveitamento dos resíduos sólidos e de promoção da cidadania;

 4. Estabelecer as condições e a logística necessárias à execução do PMRS.

 Considerações:

 O PMRS deverá ser elaborado por um colegiado de especialistas, representantes de órgãos 

municipais, cooperativas de catadores, empresas, organizações da sociedade civil, que estão afetos ao 

problema dos resíduos sólidos, levando em conta os marcos regulatórios, as peculiaridades 

operacionais e as características do município e região. Deverá haver um prazo para a 

elaboração/aprovação do PMRS e sua implementação em atendimento as determinações legais do 

Plano Nacional de Saneamento Básico. 

 O PMRS deverá ser gerido por um Grupo Gestor (GG) que será o guardião de sua 

implementação e funcionamento. O GG deverá estar sediado na Secretaria do Meio Ambiente, que 

estará dotada de funcionários, infraestrutura e equipamentos necessários para a realização das 

atribuições do GG na implementação e gestão do PMRS de Londrina que deverá estar integrado com o 

Plano Regional de Resíduos Sólidos.

 Ao mesmo tempo em que o PMRS é elaborado e implementado, o Governo Municipal deverá 

promover e implementar políticas públicas de estímulo ao cooperativismo, em consonância com o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Adotar a logística reversa consumidor / comércio / fabricante / 

importador e fomentar o uso de tecnologias que proporcionem retorno financeiro pela criação de 

produtos a partir da reciclagem. 

 Também, deverá: a) incentivar a criação/instalação de empresas inovadoras em reciclagem, a 

partir das oportunidades criadas com o PMRS; b) revisar o valor e tipo de cobrança da "taxa de lixo e 

limpeza pública", observando o princípio "poluidor-pagador"; c) apoiar as iniciativas empresariais, 

OSCs, Cooperativas e demais instituições que contribuam, com suas atividades, na Gestão de Resíduos 

Sólidos; d) adotar maior rigor na fiscalização, ativa e permanente, no cumprimento da legislação de 

resíduos e crimes ambientais em todos os níveis.

 

52



53

Para a efetivação desta proposta o Governo Municipal deverá: a) promover campanhas educativas 

permanentes para difundir a cultura de separação dos resíduos e esclarecer a população sobre a 

obrigatoriedade de separação na origem, destinação adequada, legislação e responsabilidade; b) 

promover a capacitação e profissionalização dos catadores cooperados visando a eficiência e 

qualidade do trabalho prestado pelos catadores/recicladores que passarão a exercer a função de 

agentes ambientais; c) promover mecanismos para que os cidadãos possam contribuir 

voluntariamente em ações e programas ou na fiscalização do cumprimento das exigências legais; 

d) promover incentivos aos cidadãos e empreendimentos sustentáveis que adotem ações adequadas 

no manejo de seus resíduos e que comprovem utilizar corretamente os recursos naturais, fazendo a 

adequada destinação e o reaproveitamento dos resíduos gerados.

 Para que a execução do PMRS aconteça de forma efetiva, várias condições sinequa non são 

necessárias. Dentre elas estão a realização concomitante das três propostas anteriores, além do 

conhecimento profundo da realidade e a otimização da logística empregada.  Para atender a essas 

duas últimas condições (conhecimento e logística), o Governo Municipal deverá: a) estabelecer novos 

marcos legais e rever a legislação vigente; b)  dividir a cidade em regiões por características urbanas 

peculiares e por bacias hidrográficas; c) implantar sistema integrado de informação sobre resíduos 

sólidos de Londrina e região metropolitana, conectado ao Sistema de Informações Georeferenciadas 

de Londrina - SIGLON; d) criar alternativas de logística na coleta que facilitem e proporcionem melhor 

qualidade de reciclagem dos produtos coletados agregando valor e maior estabilidade financeira para 

o setor; e) promover o fortalecimento das cooperativas de catadores, visando a otimização e 

sustentabilidade econômica e; f) criar junto ao CTR um parque industrial de processamento de 

resíduos.
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INDUSTRIALIZAÇÃO DE LONDRINA

 O Indicador que induziu a escolha desse tema no Estudo de 2014 foi o da “Participação 

Industrial no Valor Adicionado Bruto Total”. Esse Indicador dimensiona a importância do Setor 

Industrial na formação do PIB – Produto Interno Bruto de Londrina, com óbvios reflexos no dinamismo 

da economia local e na arrecadação de impostos. 

 O estudo dessa questão é muito importante para Londrina pois, ao longo do tempo, criou-se na 

cidade uma certa resignação quanto à pretensa vocação para uma economia de “comércio e 

serviços”, levando a que ações positivas nessa área fossem relegadas a um segundo plano. 

Considerando essa escolha do Indicador, na Pesquisa de Percepção realizada pelo Fórum em agosto 

de 2014 foram inseridas algumas questões específicas cujas respostas mostraram que o cidadão 

comum sente que a cidade precisa dirigir algum esforço em prol da Industrialização. 

 Assim, face à afirmação de que “...a industrialização é uma boa alternativa para o 

desenvolvimento econômico de Londrina...”, 82,2% dos respondentes concordaram com a ideia. 

Invertendo-se a afirmação para uma negação, com a frase “...a vocação deLondrina é comércio e 

serviços e a cidade não precisa de indústrias...” a resposta dos londrinenses foi majoritariamente 

contrária a essa visão excludente do setor industrial, com um índice de 77,4%. Assim, a partir dessas 

considerações e com base na metodologia usual dos Estudos do Fórum, várias propostas foram 

sugeridas no Estudo de 2014 e revistas e atualizadas no re-estudo ora apresentado.
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 Prioridades:

 1. Implantar parques industriais e tecnológicos; 

 2. Revisar a atual legislação de incentivo para indústrias, projetos de inovação e atividades  

 complementares; 

 3. Implementar um programa de marketing para cidade de Londrina; 

 4. Mobilizar a sociedade, entidades e órgãos públicos envolvidos. 

 Considerações:

 O Município de Londrina deve implantar novos parques industriais e tecnológicos, como 

também incentivar ações semelhantes, realizadas pela iniciativa privada.  É fundamental que estes 

parques contenham toda a infraestrutura necessária, além do devido licenciamento ambiental, de 

forma a agilizar e a facilitar a instalação das empresas e permitir que estas possam entrar em efetiva 

operação com a maior brevidade possível

 A Prefeitura de Londrina e a Câmara Municipal poderiam revisar a atual legislação de incentivo 

para atividades industriais, assim como também para atividades de desenvolvimento tecnológico e 

demais atividades complementares que potencializem o desenvolvimento econômico, em especial o 

industrial, da região. Utilizando os tributos e taxas municipais como mecanismo de incentivo fiscal, 

além de oferecer condições mais favoráveis a implantação de novas empresas, assim como para a 

expansão das atividades das que aqui já operam.

 A Prefeitura de Londrina, através da CODEL, deve ter um programa permanente de marketing 

da cidade visando a atração de novas empresas, bem como providenciar e incentivar outras entidades, 

a produção de peças publicitárias para jornais, revistas, vídeos institucionais, redes sociais etc. que 

valorizem a cidade e demostrem seu potencial e os seus diferenciais em relação às demais cidades do 

Estado e da região.

 O orçamento municipal deve destinar, ao órgão responsável, uma parcela mínima anual para 

investimentos na promoção e divulgação da cidade.

 As entidades e órgãos públicos que tenham envolvimento direto ou indireto no desenvolvimento 

econômico, em especial no industrial, devem se mobilizar e se integrar, por meiode comitês, conselhos 

ou grupos de trabalho, de modo a potencializar e acelerar a implantação de novas indústrias, assim 

como propiciar a expansão das atividades das empresas aqui já instaladas, criando incentivos, 

agilizando procedimentos, simplificando processos e divulgando a cidade de Londrina.
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GESTÃO PÚBLICA

 O Indicador escolhido para dar origem ao estudo foi o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), que 

foi desenvolvido pelo Sistema FIRJAN, como uma ferramenta de controle social com o objetivo 

estimular a cultura da responsabilidade administrativa e para possibilitar maior aprimoramento da 

gestão fiscal dos municípios. 

 Esta escolha também tem como pano de fundo para o estudo realizado em 2015, porque,  de 

forma direta ou indireta,  este tema esteve presente em todos os demais estudos que já realizados, nos 

demais estudos, independente do indicador que escolhido para estudar, seja ele na área econômica, 

social ou ambiental, um item sempre chamava atenção: a Gestão Pública municipal. 

 Prioridades:

 1. Planejamento Estratégico de longo prazo;

 2. Simplificação e desburocratização;

 3. Melhoria dos processos e gestão administrativa.
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 Considerações:

 Um planejamento estratégico claro e transparente, que busca resultados relevantes, passa a 

tem um papel importante instrumento de gestão, fundamental para que a sociedade e os membros da 

gestão pública, tenham claro quais são os objetivos se pretende atingir e quais são as 

prioridades.Ações relevantes, que de fato sejam transformadoras de uma sociedade.

 Sem um planejamento efetivo, o gestor público e a própria sociedade, irá consumir todos os 

seus recursos, humanos e financeiros, apenas atendendo demandas imediatas e superficiais, que 

também são importantes, mas que não contribuem para o efetivo desenvolvimento econômico e social 

do município. Este é um forte instrumento para que o gestor público, os servidores e toda sociedade 

possam trabalhar juntos na execução e na construção do futuro do município.

 O Brasil é um país pródigo em Leis, Decretos, portarias e instruções normativas, começando 

pela nossa  constituição federal, com 250 artigos e quase uma centena de emendas constitucionais,  

até chegar nos códigos de obras, códigos de postura, plano diretor, código ambiental, entre outros.

 Enquanto muitos países caminham para a simplificação de suas regras e tributos, nosso país 

continua a produzir cada vez mais leis, seja a nível federal, estadual e municipal.Os legisladores 

brasileiros acabam tutelando a vida da sociedade em questões muitas vezes polêmicas e 

desnecessárias.

 Simplificar todas estas regras não é tarefa fácil para nenhum gestor.Não somente pela 

complexidade, como pela resistência que, com certeza, será encontrada em alguns segmentos.

 A burocracia deve ser estabelecida como uma forma de proteção à sociedade e da legalidade e 

nunca para fortalecer, favorecer ou empoderar grupos ou segmentos com interesses específicos.

 O Município de Londrina, um polo universitário, tem um grande potencial de talentos, nos mais 

diversos setores, que desejam empreender.Com normas claras, objetivas e transparentes, com apoio e 

orientação aos jovens empreendedores, a cidade só terá a ganhar com o desenvolvimento de novos 

projetos.

 O mapeamento e a modelagem de processos já são uma prática comum nas empresas 

privadas.Mas como é uma atividade que exige tempo, dedicação, muito conhecimento técnico e não 

aparece ao público em geral, acaba sendo deixada para segundo plano nas gestões públicas em 

geral.

 A gestão por processos é uma ação complexa, mas é a única forma de se combater a 

ineficiência, o desperdício, a demora, a profusão de leis e normas.Depois que se conhecem os 

processos é que é possível partir para sua melhoria de fato.Com processos mais simples e mais 

eficientes, todos ganham.Menos custos, mais rapidez, maior capacidade de resolução, mais 

transparência, mais objetividade.
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 E em outras situações não fica claro de quem é, de fato, a responsabilidade. Uma estrutura 

administrativa inteligente, uma boa governança e processos bem dimensionados, em geral, garantem 

que os recursos públicos arrecadados sejam aplicados de forma racional e eficiente.
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