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1. EMPRESA/EMPREGO 

 

O desenvolvimento de um município é pautado e impulsionado, através do 

favorecimento a abertura de estabelecimentos comerciais, bem como o 

desenvolvimento do seu parque fabril, dessa maneira abrisse várias janelas de 

emprego no município, além de aumentar o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) do município. 

A demanda de empregos está diretamente relacionada, com os números de 

habitantes/famílias do município. 

Hoje, essa demanda está elevada em Jandaia, temos uma inclusão social muito 

baixa, isso gera nas pessoas que procuram emprego, e não encontram, uma 

desmotivação e uma queda na autoestima muito grande. 

Cabe ao Poder Público Municipal, viabilizar novas frentes de trabalho, buscando 

novas alternativas, tais como aumentar o número de empresas, FAZENDO 

parques industriais, com atrativos logísticos, para atender as empresas do 

município e, que possibilite trazer novas empresas que queiram instalar-se aqui. 

Bom, Jandaia é um município que possui grandes possibilidades no tocante a 

abertura de parques de indústria, face à sua localização, e também contar com 

a BR-376, passando pelo município. Além de ser entroncamento, através da BR-

369, dos demais municípios do vale Ivaí, isso faz com que o comércio local seja 

visitado pelas pessoas dos municípios vizinhos para fazerem suas compras. 

Todos esses atrativos devem ser amplamente aproveitados para um 

desenvolvimento sustentável do município. 

Devo estar postando um vídeo do que penso sobre aonde deve ser este parque 

industrial. 

Lógico que aceito opiniões, não sou o dono da verdade, e iremos trabalhar com 

boas ideias, que façam JANDAIA DO SUL ser o que ela nasceu para ser, a 

Capital do Vale do Ivaí, a hora da retomada é agora. 

Parque Industrial e incentivo ao Comércio Municipal são necessários para 

geração de empregos aos Jandaienses. 

 

 

 



2. SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção 

de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." 

Bom, hoje às Guardas Municipais (GM) são uma realidade, em termos de 

Segurança Pública, para os municípios. 

As GM servem para dar suporte operacional e técnico para as Polícias Civis e 

Militares. 

As GM têm poder de polícia, podem sem devidamente e legalmente armadas, e 

podem atender ocorrências típicas de polícia proativa e reativa, ou seja, intervir 

em práticas de ilícitos penais. 

Vamos ter nossa Guarda Municipal em Jandaia do Sul, com efetivo de 30 a 40 

pessoas. 

Lógico, que a criação da guarda envolve todo um ciclo (edital público, concurso 

público, local de funcionamento do curso, etc.). 

O planejamento é de que só os residentes em Jandaia do Sul e no Distrito São 

José, façam o concurso, com vagas pré-estabelecidas para o município e o 

distrito. 

A ideia é fixar bases da GM em todos os bairros do município, principalmente os 

mais carentes e segurança, o Distrito de São José também contará com uma 

base da GM. 

 

Jandaia tem que crescer, e para esse crescimento ser efetivo, a estrutura de 

segurança tem que estar bem estabelecida. 

 

 

 



3. SAÚDE 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

Temos que, em nosso município, oferecer os serviços de saúde gratuitamente, 

para todos de maneira igualitária. 

Hoje temos o nosso Pronto Atendimento Municipal (PAM), que não consegue 

atender a demanda dos diversos tipos de problemas de saúde que surgem, quer 

sejam eles que exijam baixo, médio e alto despedimento de cuidados médicos 

imediatos. 

Temos que fazer uma reestruturação geral no sistema de saúde do município, 

para que possamos atender parte da demanda de saúde. Já passou da hora de 

termos, 2 salas cirúrgicas, sendo uma para realizar o atendimento de pequenas 

intervenções cirúrgicas e uma para maternidade, 2 unidades de terapia intensiva 

(UTI), respiradores, e um berçário com UTI materna. 

O Hospital Municipal e Maternidade de Jandaia do Sul, poderá dar o primeiro 

suporte de vida, àqueles casos que necessitem de urgência no atendimento. 

Uma nova farmácia, com estrutura própria, que possa atender a toda a demanda 

de remédios àquelas pessoas que necessitam do atendimento do receituário 

médico, para dar continuidade no seu tratamento. 

Um centro odontológico, que possa dar atendimento aos Jandaienses que 

necessitam de tratamento dentário, sendo esse atendimento estendido ao 

Distrito de São José. 

Centro de tratamento psicológico e psiquiátrico para atender as pessoas que 

estejam passando por distúrbios emocionais e necessitam de ajuda psicológica. 

Evidentemente, que a muito a ser feito em termos de saúde. 

Lógico, que conto com os pensamentos e ideias positivas de todos. 

 

4. EDUCAÇÃO 

 

Temos que fazer novas escolas em bairros que não são assistidos e, melhorar 

as já existentes, ver como está assistida também no Distrito São José e nas Vilas 

Rurais, tudo isso através de projetos de parcerias com a Secretaria de Educação 

e, por que não através de visitas ao Ministério da Educação. 



Nossa Faculdade a Fafijan, vamos fazer com que ela se reerga, trazendo novos 

e bons cursos que habilitem nossos jovens serem grandes profissionais, através 

de parcerias entre o município e Faculdade, sentar, discutir e fazer o que tem 

que ser feito, possibilitando, dessa maneira, a todos o ingresso em um curso 

superior. A Fafijan, na minha maneira de pensar é a faculdade que vai atender 

os nossos jovens Jandaienses, aos meus e aos seus filhos. 

A UFPR foi uma grande conquista, temos que segurá-la a todo custo em nossa 

cidade. Penso que, Jandaia tem que ter uma opção de ensino Superior e outra 

de ensino Particular (com preço acessível a todos), ambas com bons cursos. 

Temos que ter em Jandaia cursos técnicos voltados para todas as áreas de 

trabalho, possibilitando aos jovens a capacitação necessárias ao ingresso as 

diversas frentes de trabalho, que teremos em nossa Jandaia, vamos à procura 

de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) para 

propiciarmos essa qualificação a todos que a procurarem. 

Bem é isso que iremos fazer em termos de EDUCAÇÃO em Jandaia, lógico que 

sempre aberto a sugestões. 

 

5. AGRONEGÓCIOS 

 

Nosso país e essencialmente agrícola, ou seja, políticas de desenvolvimento da 

agricultura e da pecuária devem ser adotadas pelo Poder Público Municipal, a 

fim de dar suporte a essas duas vertentes econômicas que movimentam, tanto 

a área comercial, quanto a área industrial, através da criação de cooperativas, 

principalmente no Distrito São José, para atender o pequeno e médio agricultor. 

O agronegócio além de trazer divisas para o município, fomenta o crescimento, 

também, de ofertas de emprego. 

Cursos serão fornecidos a todos os agricultores, viabilizados pela prefeitura, com 

agendamento de assuntos, preestabelecidos, em comum acordo, que sejam de 

interesse comum, destinados a munir os agricultores locais de informações e 

conhecimentos de novas tecnologias que estão sendo aplicadas na área do 

agronegócio, principalmente, visando o fortalecimento da criação de 

cooperativas em todo o município. 

 

 

 

 

 



6. SANEAMENTO BÁSICO 

 

Todos os bairros e conjuntos de Jandaia do Sul, serão prontamente atendidos, 

através da política de saneamento básico, serviço de limpeza de terrenos 

baldios, serviço de limpeza de ruas, serviço de infraestrutura e esgoto, serviço 

de recolhimento de lixo, serviço de poda de árvores, etc. 

 

 

7. ESPORTE  

    

É primordial para o desenvolvimento da criança até à sua pré-adolescência, a 

incursão, através de professores de Educação Física, no esporte, para melhoria 

da qualidade de vida e da autoestima da criança e do pré-adolescente.  

Para tanto, a criação do projeto “MEU ESPORTE FAVORITO”, que contará com 

a criação de centros esportivos na área central e se estenderá para os bairros e 

conjuntos, onde serão criadas escolinhas de todos os esportes (futebol, vôlei, 

basquete, skate, etc.,), com acompanhamentos de profissionais habilitados, na 

área de cada modalidade esportiva, possibilitando o ingresso e conhecimento de 

nossa juventude ao esporte em sua plenitude. 

 

8. LAZER 

 

Quem trabalha deve ter o merecido descanso, desenvolveremos o projeto 

“MERECIDO DESCANSO”, esse projeto visa criar um parque de águas no 

município para propiciar as famílias Jandaienses um local de lazer e recriação, 

com pista de caminhada e torno do parque de águas, academia da boa idade, 

churrasqueiras, arborização, etc.  

Sabemos que o trabalho e as tarefas do nosso dia a dia, além de nos consumir 

fisicamente, nos consome psicologicamente, por isso se faz necessário a 

viabilização de um local de descanso e relaxamento para nossa sociedade. 

Faremos também um centro de eventos, para as festas do município, com amplo 

estacionamento, visando, além de aprimorar o espaço de área gastronômica e 

parque de diversões, maior segurança aos participantes do evento.  

 

 



9. FEIRA MUNICIPAL 

 

A Feira Municipal movimenta o comércio local, é cooperativa, é deve ser tratada 

como tal, merece um local coberto, para que os profissionais que ali atuam 

possam exercer de maneira salutar sua profissão, esse ambiente será de livre 

acesso e contará com banheiros e iluminação e todos os itens de segurança 

para melhorar a acomodação de nossa Feira Municipal. 

      

10.  CONCLUSÃO 

 

Meus projetos são todos voltados a melhoria da qualidade de vida do 

Jandaiense. Quando falo Jandaiense, são aquelas pessoas como eu, que não 

têm plano de saúde e precisam de um bom hospital municipal para serem 

atendidos, precisam de empregos e que ganhem um bom salário, precisam de 

cursos técnicos para se especializarem, precisam de uma boa faculdade para 

obterem um bom curso superior, precisam de área de lazer para passarem com 

a família o final de semana para o descanso merecido, precisam de um centro 

esportivo para termos escolinhas para nossos jovens e crianças, precisam de 

um parque industrial com grandes indústrias para concorrer em empregos, com 

as empresas que já estão instaladas aqui, ofertando melhores opções 

financeiras àquelas pessoas que almejam alcançar a independência salarial, 

precisam de uma guarda municipal bem equipada para dar maior segurança 

àqueles que precisam. 

 

ESSA É MINHA PROPOSTA E EU VOU FAZER, JANDAIA PODE MAIS, 

MUITO MAIS 

 

 

 


