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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Este Plano de Governo a ser implementado no município de Palmas Paraná 

e se aplica com o intuito de fortalecer ideias reunidas com várias lideranças 

dos bairros com o apoio de uma equipe técnica preparada que será aplica 

nos próximos quatro anos, ou seja, 2021 – 2024, que pautará os anseios da 

população de Palmas. 

 

 

Dentre tais aspectos é que foram elaborados 11 eixos que nortearão de 

forma concreta o crescimento sustentável como sendo os pilares do 

município com o objetivo de alavancar o crescimento de Palmas. 

 

 

Nossa missão é melhorar a cada dia mais o município, objetivando estar 

sempre a frente e que o povo se identifique com os valores, princípios e 

sendo participativa e eficiente, com perseverança e honestidade, 

construindo uma base sólida e perfeitamente aplicável as reais 

necessidades do povo Palmense. 
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1 - GOVERNABILIDADE 
 

• Nomeação dos cargos de confiança por aptidão técnica para 

assegurar o desenvolvimento de projetos e o bom andamento dos 

serviços públicos;  
• Transparência total nas ações do governo bem como das finanças 

públicas;  
• Garantir os direitos do funcionalismo como férias especiais, 

enquadramentos e progressões;  
• Implantar um projeto de gestão pública eficiente para garantir 

agilidade na prestação dos serviços; 
 

• Implantação de um sistema digital de protocolo, fazendo com que 

o cidadão possa acompanhar seus pedidos através de 

computador ou celular. 
 

CONSELHO CONSULTIVO DO GABINETE 
 

• Grupo de pessoas técnicas que compõem uma equipe 

permanente com características adequadas as suas formações 

que auxiliem de forma mais adequada o Poder Executivo e demais 

Secretarias em decisões de difícil escolha. 
 
 
 

 

2 - ASSISTENCIA SOCIAL 
 
 
 

MORADORES DE RUA 
 

• Implantar uma equipe de abordagem social;  
• Criar um Plano de Trabalho juntamente com a Secretaria de 

Saúde, Educação e Poder Judiciário para ações intersetoriais;  
• Criar um centro de atendimento e acolhimento para pessoas 

em situação de rua com profissionais que assegurem a boa 

convivência no local. 
 

IDOSOS 
 

• Criar a Cidade do Idoso, atividade de dança, sala de jogos, junto 

ao Centro do Idoso;  
• Gratuidade no transporte coletivo para idosos de 60 a 65 anos e 

pessoas com deficiência, inclusive seus acompanhantes;  
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• Fortalecer e efetivar de fato o Conselho do Idoso para a garantia de 

seus direitos;  
• Realizar atendimento psicossocial domiciliar aos idosos acamados;  
• Transporte gratuito para os idosos se locomovem para as 

atividades da cidade do Idoso com amparo a saúde, ou seja, 

exames laboratoriais e consultas a idosos acamados; 

 

 

MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

• Criar o Auxílio Natalidade, disponibilizando os itens básicos para a 

gestantes, puérperas e recém-nascidos, como enxoval itens de 

higiene;  
• Reativar o Conselho da Mulher;  
• Criar o atendimento específico para mulheres vítimas de violência, 

resgatando sua autonomia;  
• Ofertar atividades de qualidade no Centro da Juventude atraindo 

as crianças e adolescentes para atividades recreativas e 

educativas em parceria com o Departamento de Educação e 

Esportes; 
 

• Apoiar as Ações do Conselho Tutelar, inclusive com a construção 

de sua sede própria;  
• Desenvolver campanhas educativas voltadas para crianças e 

adolescentes priorizando o combate ao trabalho infantil, 

exploração sexual, violência, gravidez na adolescência e uso de 

drogas. 
 

 

OUTRAS AÇÕES 
 

• Criar o Programa Mesa Farta, com a disponibilização do cartão 

alimentação;  
• Executar o Programa ACESSUAS TRABALHO;  
• Oferecer cursos visando a para inserção das famílias no mercado 

de trabalho, em parceria com o SINE;  
• Ampliar a equipe do Bolsa Família, oportunizando maior acesso das 

famílias.  
• Disponibilizar uma equipe de cadastramento itinerante, que 

percorra o interior, comunidades tradicionais e assentamentos;  
• Implantar o Programa Família Acolhedora de acordo com a Lei 

Municipal;  
• Apoiar e Incentivar as ações das entidades socioassistenciais do 

município; 
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• Realizar Atendimento Psicosocial domiciliar para acamados e 

pessoas com deficiência através dos CRAS;  
• Incentivar o Desenvolvimento das comunidades tradicionais 

quilombolas e indígenas;  
• Garantir a Execução do Aluguel Social, conforme a Lei Municipal;  
• Parceria com a habitação para criação do programa de 

desfavelamento com construção de local apropriado para 

alocação de pessoas que porventura venham estar 

desfavorecidas por motivos climáticos; 
 

• Fortalecer os vínculos comunitários com atividades coletivas de 

orientação e integração;  
• Fortalecer e apoiar as Ações dos Conselhos Municipais de 

Assistência Social, Criança e Adolescente, Pessoas com 

deficiência;  
• Melhorar e ampliar as estruturas físicas dos CRAS e CREAS;  
• Construir um Centro de Abrigo Provisório (CAP);  
• Fortalecimento de programas de inclusão social para pessoas com 

deficiência ao mercado de trabalho. 

 

 

HABITAÇÃO 
 

• Regularização Fundiária que por intermédio do apoio público 

propiciem documentação que regularize suas condições 

documentacionais;  
• Programa de desfavelamento;  
• 10 Conjuntos Habitacionais verticais com 16 unidades 

habitacionais cada em 4 anos;  
• 01 Conjunto Habitacional tradicional com 200 unidades em 4 anos. 

 
 
 

 

3 - TURISMO 
 

• Criar o Corredor do Turismo objetivando uma parceria com outros 

municípios para mostrar os pontos mais relevantes que a natureza de 

nossa região nos oferece;  
• Turismo de negócios;  
• Criar em Parceria com a Iniciativa Privada um Quiosque junto a 

Ponte do Abarracamento transformando o local um ponto turístico 

adequado a população Palmense; 
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• Implementar a Casa Gastronômica do Turista para disponibilizar um 

rol de variedades de comidas da região que incentivem os 

produtores locais; 
 
 

 

4 – CULTURA 
 
 

 

ESCOLA DE ARTES 
 

• Revitalização completa da Escola de Artes e aquisição de 

instrumentos novos.  
• Contratação de Professores através de concurso público;  
• Buscar capacitar periodicamente os professores da Escola de Artes;  
• Mostra de Arte da Escola todos os finais de ano, onde os pais irão 

poder aplaudir o trabalho desenvolvido com a administração, 

professores, funcionários e seus filhos; 
 

• Incentivar a participação dos alunos da Escola de Artes em festivais 

nacionais e internacionais como forma de projetá-los para o 

cenário artístico e levar o nome de Palmas para o Brasil e Exterior;  
• Fazer com que a Escola de Artes funcione conforme sua essência; 

 

 

 

FESTIVAIS 
 
 

 

• Fortalecer o Festival Pé Vermelho transformando-o em Festival 

Nacional Pé Vermelho, onde além da música acrescentar 

inicialmente dança e teatro à exemplo de outras cidades que tem 

esse tipo de evento com avaliação positiva;  
• Criar o Festival Gastronômico, aproveitando as etnias e valorizando 

o comércio de restaurantes, bares e lanchonetes da cidade;  
• Criar o festival de Inverno, com programação variada, explorando 

as potencialidades naturais que nosso município oferece; 
 

• Criar o Festival das Nações, concentrando todas as etnias de nosso 

município para apresentar sua história, costumes e culinária;  
• Realizar festivais culturais nas escolas para despertar nas crianças e 

jovens o gosto pela arte; 
 

 

DEMAIS AÇÕES 
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• Concurso Natal da Família. A casa, loja, vitrine, mais bonita e 

melhor enfeitada ganha prêmios a serem escolhidos por uma 

comissão organizadora. Assim toda a cidade vai entrar no clima de 

união e competição por uma mesma causa;  
• Implantar o Sistema Municipal de Cultura institucionalizado e 

acompanhado por todos os seguimentos da cultura local;  
• Instituir o Programa de Formação Cultural, realizando 

periodicamente cursos, oficinas, fóruns e seminários de 

qualificação de gestão cultural, linguagens artísticas, patrimônio 

cultural e demais áreas da cultura, capacitando assim os agentes 

públicos e agentes culturais do município;  
• Abertura de editais culturais, através do Fundo Municipal de Cultura;  
• Desmembrar o departamento Municipal de Cultura da Secretaria 

de Educação, tanto no que se refere a infraestrutura da escola de 

artes, quanto ao aumento do efetivo de pessoal, a ser provido por 

meio de concurso público, proporcionando mais autonomia e 

ainda podendo inscrever-se em projetos a nível estadual e Federal 

para captação de recursos; 
 

• Criação de projetos e programas anual de apoio financeiro a 

artistas, grupos, instituições e produtores culturais local;  
• Construir nos bairros da cidade, bem como em algumas 

comunidades da Zona rural, espaços culturais integrados a esporte 

radicais e lazer, como pistas de skate, patins, bicicross, mesa de 

tabuleiros, anfiteatros e afins;  
• Realizar o Concurso de Fotos de Inverno;  
• Expandir as ações culturais para as es colas e comunidades rurais 

para que todos tenham direito e oportunidades de participar das 

ações culturais do município;  

• Firmar parceria com os governos Estadual, Federal, intuições 

públicas e privadas a fim de garantir a implantação de ações 

culturais intergovenamentais no município; 
 

• Criar um programa cultural que leve as manifestações artísticas 

para as comunidades rurais, respeitando a diversidade cultural do 

munícipio;  
• Criar um núcleo de arte para atuar junto ao público idoso e de 

necessidades especiais, respeitando a diversidade cultural local;  
• Implantação do calendário cultural do município;  
• Firmar convênio entre a prefeitura, artistas, grupos e instituições 

local que desenvolvam ações no campo da cultura;  
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• Garantir a formação de plateia, realizando no mínimo 01 evento 

gratuito por mês, tanto nos espaços públicos fechado, como 

através do incentivo a arte pública de rua;  
• Fortalecer as parcerias com o Sistema “S” garantindo à população 

acesso à cultura e Lazer;  
• Colocar efetivamente em ação o Conselho Municipal da Cultura;  
• Criar o Fundo Municipal da Cultura;  
• Criação do cinema popular e itinerante. 

 

 

5 - ESPORTE 
 

• Criar a Arena do Futuro, um grande centro de treinamento para 

categoria de base com quadras de esporte, campo sintético, 

piscina aquecida, quadras de tênis, quadras de areia, sala de 

ginástica artística, sala de jogos de tabuleiro, salas de projeção e 

palestras;  
• Apoiar as Equipes que disputam competições a nível estadual e 

nacional;  
• Criar o Programa Atleta do Futuro com o apoio aos atletas desde 

a categoria de base até os de alta performance; 
 

 

6 – EDUCAÇÃO 
 

• Apoiar e incentivar a reformulação do plano de carreira dos 

profissionais da educação com discussão ampla e direta com a 

categoria e o sindicato e sua assessoria jurídica, buscando da 

melhor forma constar nele todas as alterações necessárias que 

forem discutidas;  
• Respeitar e valorizar os profissionais da educação em todos os seus 

setores;  
• Valorizar e respeitar a capacidade técnica dos profissionais da 

educação cabendo a cada instituição de ensino e suas equipes 

toda a autonomia de trabalho;  
• Reavaliar e debater com os profissionais da educação o melhor 

Sistema de Ensino para aprendizagem de nossas crianças; 
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• Incentivar e apoiar a melhoria da nota do IDEB a partir da prática 

diária do professor através de projetos educacionais que busquem 

esse fim para a promoção da qualidade do ensino nas escolas 

municipais; 
 

• Assegurar e enriquecer a merenda escolar de excelente 

qualidade, estabelecendo parceria com os produtores rurais 

locais, bem como promovendo constante capacitação dos 

profissionais que trabalham nas instituições de ensino;  
• Promover Concurso Público para preenchimento de vagas, 

diminuindo dessa forma a carência de profissionais em alguns 

setores que compromete toda a organização e funcionamento 

das unidades educacionais, bem como respeitando os direitos e 

segurança que a estabilidade que um concurso traz aos 

aprovados; 
 

• Criar um canal de diálogo entre a Escola x secretaria de educação, 

ação social e entidades filantrópicas locais para trilhar e proteger as 

famílias em vulnerabilidade social, pois na maioria das vezes as 

crianças demonstram esses reflexos das situações que estão vivendo 

na sala de aula e pedem ajuda aos professores; 
 

• Viabilizar um programa com cronograma de fiscalização e 

monitoramento técnico das estruturas físicas das unidades 

escolares com realização frequente de obras de manutenção, 

ampliação e readequação dessas unidades, preservando dessa 

forma suas estruturas física e equipamentos;  
• Garantir o transporte escolar com comodidade e de forma 

eficiente aos estudantes que se deslocam dos povoados para a 

sede Municipal;  
• Realização de cursos de formação continuada para professores;  
• Reformular o Reforço Escolar no formato de “Oficinas do Saber” 

sendo essas pensadas por cada Escola, conforme suas 

características, necessidades e prioridades; 
 

• Incentivar a saúde bucal e ampliar o atendimento odontológico, 

implantando dentro de cada escola consultório para atendimento 

direto as crianças que serão no futuro adultos sem problemas 

dentários se for feita essa prevenção. No início, o projeto poderá ser 

implantado de forma estratégica com pontos que centralizem as 

comunidades em uma única escola com cronograma de 

atendimento; 
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• Ampliar também o atendimento fonoaudiólogo, psicológico e 

nutricional às crianças com diagnóstico de problemas alimentares, 

através de um programa especifico de acolhimento a cada caso 

respeitando as normas técnicas;  
• Promover o Programa “Olhe bem”, uma parceria entre a saúde e 

a educação, diagnosticando crianças com problemas de visão 

através do trabalho do assistente ao educando, sendo que esses 

problemas de visão acarretam uma enorme dificuldade de 

aprendizagem aos alunos acometidos e após a triagem haverá a 

consulta com o oftalmologista com a prescrição do óculos de 

forma gratuita aos casos necessários;  
• Respeitar o Projeto de Gestão Democrática baseado na eleição 

direta dos diretores e no caso da necessidade de nomeação que 

essa, aconteça com base dos quais professores participaram do curso 

de gestão ofertado no período de eleição; 
 

• Projetos de intensificação de melhoria da educação básica, 

criando políticas públicas municipais que visem diminuir o 

analfabetismo e aumentar o nível de escolaridade de jovens e 

adultos, com apoio da ação social, entidades filantrópicas, 

associações e igrejas; 
 

• Ofertar aos profissionais da educação a possibilidade de um plano 

de saúde empresarial, podendo a proposta ser estendida a todo 

funcionalismo público;  
• Estabelecer parceria com o CEJA (antigo CBJA) para a formação 

de turmas de nivelamento, ensino fundamental e ensino médio 

através de Programas multidisciplinares preparatórios para o 

mercado de trabalho, voltado para os jovens concluintes do 

ensino médio com premiação dos alunos que mais se destacarem; 
 

• Incentivar projetos e programas para a segurança no trânsito e 

prevenção ao uso de drogas, em parceria com a Policia Militar, 

revivendo os projetos do PROERD e a PATRULHA MIRIM;  
• Implantar curso preparatório para o ENEM e parceria com a rede 

pública estadual;  
• Implantar turmas de EJA também em horário diurno visando 

resgatar jovens e adultos que deixaram os bancos escolares para 

trabalhar, bem como incentivar o seu desenvolvimento 

acadêmico para futuramente ter uma adequação ao mercado 

de trabalho; 
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• Introdução de plano piloto de escola em tempo integral 

envolvendo conteúdo curricular básico e outras atividades tais 

como: reforço escolar, ensino profissionalizante, esporte e cultura;  
• Cursos técnicos em parcerias com empresas;  
• Ampliar o número de vagas para educação infantil;  
• Calendário escolar voltado à realidade local, com o objetivo de 

diminuir a evasão escolar em períodos de plantação;  
• Apoiar os projetos de pesquisa e extensão do IFPR, incentivando a 

aplicação nas Escolas Municipais e CMEIS;  
• Construção de CMEIS e Escolas para atender as demandas 

existentes no município;  
• Implementação de sistema de segurança vídeo-monitorado nas 

escolas para garantir uma maior segurança para os alunos e pais; 
 
 

 

7 - INFRA ESTRUTURA 
 

• Limpeza pública com equipes de serviço no quadro urbano;  
• Postos de saúde junto aos bairros;  
• Novas escolas municipais;  
• Ampliação de algumas estradas rurais para escoamento de grãos;  
• Montar equipes de limpeza, conservação para estradas rurais;  
• Angariar recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, 

Secretaria do Desenvolvimento Regional SEDU e Caixa Econômica 

Federal. 

 

 

URBANISMO 

 

• Implementação de unidades habitacionais populares verticalizadas;  
• Regularização fundiária;  
• Regularização de obras irregulares;  
• Calçamento objetivando se possível a mão de obra local;  
• Adequação do cemitério;  
• Iluminação pública com ampliação de rede;  
• Implementação de acessos a deficientes bem construção de 

calçadas objetivando a acessibilidade adequada; 
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TRÂNSITO 

 

• Implantação do (pátio de veículos no município);  
• Implantação do estar (com funcionários terceirizados - agentes de 

trânsito);  
• Modernizar o sistema de pagamento, ou seja, compra de cartões do 

estar;  
• Organização do trânsito com redutores de velocidades, cargas e 

descargas pesadas; 
 
 

 

MOBILIDADE URBANA 
 

 

• Criar um Plano de Mobilidade Urbana, para que seja facilitado 

junto ao setor de trânsito um melhor fluxo de veículos;  
• Implementar junto a travessias urbanas um estudo sistemático para 

diminuir os acidentes ocasionados pela falta de sinalização entre 

outros;  
• Criar espaços no Município de Palmas para entretenimento social nos 

bairros;  
• Reajustar os fluxos de acessos nas áreas mais movimentadas da 

cidade; 
 
 

 

8 - MEIO AMBIENTE 
 

• Fortalecer as políticas para os resíduos sólidos no município 

implementando o programa de gestão de resíduos sólidos;  
• Melhorar e ampliar a coleta seletiva e realização de campanhas 

de conscientização;  
• Integração da comunidade em projetos ambientais;  
• Buscar recursos junto aos governos estadual e federal para 

manutenção dos parques existentes e criação de novos parques 

ambientais na cidade;  
• Efetivar as cooperativas de agentes ambientais;  
• Recriar o projeto Carrinheiro Cidadão;  

• Reorganizar a coleta de lixo na cidade para que seja mais efetiva;  
• Rede de Esgoto e saneamento básico para toda a população;  
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• Construir as lagoas de contenção para eliminar as enchentes;  
• Preservação do rio Caldeiras que abastece a cidade;  
• Incentivar os produtores rurais a proteger as nascentes;  
• Buscar junto ao Governo uma agência ou posto avançado do IAP 

em Palmas 
 

 

9 - SAÚDE 
 
 
 

ATENÇÃO BÁSICA 
 

• Implantar a atenção domiciliar, assegurando a integralidade e 

continuidade dos cuidados do paciente no domicílio, através de 

equipes interdisciplinares e multidisciplinares (UPA móvel); 
 

• Ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos 

eletivos visando a redução da demanda reprimida;  
• Expandir a rede de cuidados de atenção a gestação, ao parto e 

ao puerpério de forma humanizada;  
• Expandir o acesso a exames e procedimentos especializados por 

intermédio de equipe interdisciplinar e multiprofissional;  
• Revitalizar o programa academia da saúde e implantar o 

programa academia da saúde nos bairros priorizando a terceira 

idade;  
• Garantir atendimento adequado e humanizado nos postos de saúde;  
• Criar estratégias para extinguir as filas nas unidades de saúde, 

reavaliando a forma de consultas especializadas;  
• Formar equipes de excelência na área da saúde com 

capacitação e remuneração meritocrática através de avaliação 

de desempenho e reuniões periódicas;  
• Garantir ao usuário o acesso aos medicamentos nas farmácias dos 

postos de saúde do município;  
• Disponibilizar aos usuários os exames laboratoriais e de imagem 

solicitados pelos médicos;  
• Implantar os serviços e os equipamentos necessários para atender 

os portadores de insuficiência renal crônica (hemodiálise), 

evitando assim o deslocamento a outros municípios; 
 

• Ampliar o atendimento dos pacientes diabéticos com a 

estruturação no fornecimento junto a unidades básicas de saúde 
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nos bairros a assistência quanto a aparelho e tiras reagentes para 

o controle da doença;  
• Inserir o Plano do Remédio em Casa. 

 

 A melhoria nos serviços públicos de saúde passa obrigatoriamente 

pela humanização do atendimento. Desde a recepção nas 

unidades básicas de saúde até o atendimento médico, o serviço será 

aperfeiçoado e realizado com zelo e o devido respeito que o 

cidadão palmense merece. 

 Vamos focar  na qualificação e melhora dos modelos de atenção à 

saúde básica, com atividades na promoção, prevenção e 

recuperação em saúde, realizando programas especiais para a 

criança, a mulher, o homem e a melhor idade, com atendimento 

acolhedor e integral do cidadão. 

  
 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

• Promover ações educacionais para a população e comércio para 

esclarecimento das ações, leis e decretos que regem a 

fiscalização deste departamento;  
• Inserir junto ao Portal da Prefeitura Municipal um acesso para 

abertura de chamados, pedido de documentos e impressão de 

demais itens que podem ser disponibilizados virtualmente. 
 
 

 

ANIMAIS DE RUA 
 

• Criar o Programa Adote um Animal, incentivando o acolhimento 

destes animais abandonados;  
• Parceria Público Privada entre o Comércio local e Prefeitura para 

implementação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ);  
• Fortalecer o incentivo ao cartão de vacina animal, 

disponibilizando junto ao Centro de Controle de Zoonoses um 

Médico Veterinário para atendimento semanal a famílias carentes 

que possuem animal doméstico em situação vulnerável de saúde; 
 

• Recolhimento para tratamento e adoção de animais de rua, 

disponibilizando um canal nos Portais da Prefeitura que possam ser 

identificados e disponibilizados estes animais para adoção com 

foto e cartão de vacina em dia. 
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10 - AGRICULTURA 
 

• Realizar um apoio técnico agrícola para que possa atender aos 

agricultores familiares;  
• Reestabelecer a agricultura um sistema de Cooperativas locais;  
• Criar políticas de incentivo a comercialização dos produtores locais;  
• Fazer a aquisição de uma balança no município para que possa 

ser usado pelos produtores rurais;  
• Incentivar a comercialização direta de produtos agrícolas entre a 

prefeitura e produtor;  
• Inserir junto as comunidades rurais, observando as respectivas 

potencialidades, os seguintes itens: inseminação artificial, frangos, 

apicultura, piscicultura e outros; oferecer ao pequeno produtor rural a 

vacina contra raiva bovina e febre aftosa. 
 
 

11 - INDUSTRIA COMÉRCIO E TECNOLOGIA 
 
 

 

• Criar a nova área industrial com estrutura adequada de acessos, 

energia, pavimentação e logística;  
• Reativar o Posto de atendimento do SEBRAE;  
• Criar parcerias espacialmente com o sistema “S” para qualificação 

de mão de obra dos trabalhadores locais;  
• Fomentar e incentivar a instalação de agroindústrias aproveitando 

as potencialidades do município;  
• Apoiar e incentivar as micros e pequenas empresas através de 

cursos e qualificação;  
• Fomentar as ações do Banco Social junto aos micro empresários;  
• Firmar parcerias com a ACIPA, CDL, FECOMÉRCIO e MINISTÉRIOS, 

para desenvolver os potenciais econômicos do município; 
 

• Incentivar as instalações de startups em parceria com o Instituto 

Federal do Paraná;  
• Atrair investimentos de indústrias de setores variados. 
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CONCLUSÃO 

 

 
Sendo o que foi exposto anteriormente é que todas as ideias sejam aplicadas, 

assegurando que cada eixo estudado contribuía para cada cidadão 

Palmense, tendo em vista o desenvolvimento sustentável do município. 

 

Temos muito trabalho à frente, juntamente com uma equipe preparada e 

capacitada chegaremos lá, numa Administração participativa em que o 

povo tenha voz, tenha sua vez garantida para que seus anseios sejam 

conquistados. 

 
 

“Apesar dos nossos defeitos, precisamos 

enxergar que somos pérolas únicas no teatro da 

vida e entender que não existem pessoas de 

sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe 

são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou 

desistem deles”. 

 

          Augusto Cury 

 
 
 

 
 
 
 

 


