Desenvolvimento Sócio-Econômico
A proposta de desenvolvimento sócio-econômico é uma estratégia de evolução

•

Na sobrecarga da infra-estrutura - como no sistema viário, a secretaria

que busca o incremento da produção nos três setores da economia promovendo

poderia exigir investimentos em semaforização ou sinalização, entre

a produção para atender ao mercado interno (nacional) fomentando os

outros.

princípios de auto-suficiência. Esta estratégia atua no âmbito econômico e social
tendo como indicadores o incremento da produção e o maior ingresso de

•

postos de trabalho no empreendimento, ou mesmo espaço para

pessoas envolvidas nesta produção. As medidas produzem resultados a médio e

comercialização de produtos locais;

longo prazo mas buscam a sustentabilidade econômica do município.
Dentro das diretrizes para desenvolvimento econômico da política Nacional e
Estadual o Plano Diretor aponta diretrizes nos diversos setores que compõem a
produção do Município. Desta maneira, a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Urbano e Rural recebe novas atribuições na proposta do Plano

No impacto negativo sobre o mercado de trabalho – a exigência de

•

No alto risco de impacto de ordem ambiental – a exigência de
financiamento em projetos e programas como a conscientização
ambiental dos habitantes desenvolvidos pelo poder público ou adoção
de áreas de preservação.

Diretor exercendo papel fundamental na implementação de políticas para o

Estas exigências são necessárias para garantir a qualidade de vida da

crescimento da economia municipal, tendo como objetivo a qualidade ambiental

população, em contrapartida o município encontra-se com dificuldades de atrair

e conseqüentemente a qualidade de vida dos munícipes.

investimentos de grandes empresas. Desta maneira é importante que se dê

A preocupação em gerar empregos é importante, mas é preciso avaliar os
impactos que determinadas atividades produtivas trazem ao município, que

apoio e incentivos à empresas que se enquadrem nas estratégias de
desenvolvimento econômico.

podem acarretar em prejuízos maiores do que em compensações. Neste sentido

De forma complementar a estratégia de desenvolvimento a Secretaria

é importante avaliar se a população desempregada tem a qualificação

responsável deve buscar o fortalecimento das empresas já instaladas no

necessária para determinado empreendimento como também a dimensão dos

município, fomentando e promovendo a formação de cadeias produtivas

impactos

regionais e locais. Como no caso concreto apresentado sobre fortalecimento da

produzidos

por

esta

atividade,

estabelecendo

condições

contrapartidas para a realização do empreendimento, como por exemplo:

ou

cadeia produtiva, a secretaria deveria buscar articulação entre as empresas,
para trabalharem de maneira integrada e buscar parcerias com outras já
instaladas na região. Neste sentido podemos citar a cadeia de produtos têxteis,
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tendo como vantagens: o conhecimento dos produtores rurais e incentivo da

promovendo eventos e divulgando as ações e projetos do poder executivo para

cooperativa, estrutura para beneficiamento, indústria de fiação e tinturaria.

melhoria da qualidade de vida em Assai.

Na região encontram-se indústrias de tecelagem, beneficiamento de algodão e
confecção (Cornélio Procópio). Neste sentido é importante que a gestão
municipal incentive o ingresso de empresas desta cadeia e busque articulação
entre as mesmas.
Outra cadeia que vem se formando no município está ligada a indústria
metalúrgica de fabricação de peças para indústrias de Londrina, sendo
importante a formação de mão de obra qualificada buscando apoio junto ao
CEFET de Cornélio Procópio.
A estratégia fundamentada na promoção de cadeias produtivas, refere-se ao
fato de que locais mais bem estruturados, com melhor infra-estrutura econômica
e social, e com maior grau de capital social aproveitam melhor as oportunidades
e suportam com mais força as crises e adversidades. Neste sentido a Secretaria
de Desenvolvimento deve fomentar também na qualificação das gestões das
empresas instaladas, apoiando as iniciativas voltadas para as práticas que
contribuam para disseminação da informação, do conhecimento e da inovação,
para tanto pode buscar apoio no SEBRAE, no Instituto Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Paraná (IBQP) para identificar e orientar as cadeias produtivas
como também nas universidades para pesquisas na área.
Outro

fator

importante

a

ser

considerado

como

estratégia

para

o

desenvolvimento sócio-econômico, está no potencial de investimentos que os
“dekasseguis” representam. A Secretaria responsável deve trabalhar no sentido
de

atrair

estes

investimentos,

despertando

interesse

destas

pessoas
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Turismo
Em diversas localidades, Assaí é conhecida como a “cidade dos japoneses” pela

Antes de implementar o turismo é necessário saber se a população local está

referência de marco histórico da cidade fundada por imigrantes do Japão. Neste

disposta a se envolver, direta ou indiretamente, com esta atividade –

sentido Assaí possui um forte referencial na memória coletiva, o que em muitas

indiretamente porque deve haver uma abertura inicial da população para

cidades é necessário implantar uma forte campanha promocional e de

receber pessoas estranhas e com hábitos diferentes, e neste sentido as

divulgação para conseguir este mérito. A existência de associações que

discussões em audiências e reuniões técnicas apontaram para aceitação. O

empenham-se na preservação e divulgação da cultura japonesa bem como seus

diálogo permanente com a população, o esclarecimento e a informação

costumes, promovendo eventos, torna-se outro ponto forte para a exploração

constante, o incentivo ao seu envolvimento com estas atividades e participação

de

no Conselho Municipal de Turismo são exemplos de ações que podem ajudar os

atividades

turísticas

como

estratégia

na

complementação

do

moradores a descobrirem as oportunidades que se abrem com a implantação do

desenvolvimento econômico.
A atividade do turismo tem se mostrado capaz de promover amplos benefícios

turismo.

econômicos, e não apenas sócios-culturais, mas gerando emprego e absorvendo

Para alcançar o sucesso na implantação de atividades turísticas o executivo

força de trabalho dos outros setores produtivos, modificando pautas de

precisa trabalhar com objetivo a longo prazo preparando a cidade para receber

comportamento e iniciando a

turistas e divulgarem a boa imagem que tiveram da cidade e de sua população.

(re)construção, esteticamente aceita, de

paisagens, patrimônio e cultura. Isto pode ser notado nas diversas cidades que
investiram no turismo.

ambiente, degradação e perda de exemplares da arquitetura dos imigrantes, e o
serviço de hotelaria incipiente. Quanto ao último item, o executivo municipal

Em Assai as atividades turísticas potenciais estão ligadas:
•

Cultural

religioso

–

explorando

a

gastronomia,

artesanato,

festividades, esportes, arquitetura local, cemitério, templos religiosos e
a avenida cenário.
•

Hoje, o município encontra diversos problemas com infra-estrutura, meio

através de seu departamento de negócios poderá buscar parceria com
municípios vizinhos que possuem a estrutura hoteleira como o Resort de
Aquativa em Cornélio Procópio que já tem demonstrado interesse em passeios
turísticos em Assaí. Desta forma o Departamento de Turismo poderia explorar os

Recursos naturais – corredeiras do Rio Tibagi para esportes radicais

eventos de festividades e campeonatos esportivos a princípio bem como o

bem como a proposta de Londrina em fazer um parque ecológico no

desenvolvimento do projeto da Avenida Cenário onde já existe empresários

mesmo.

locais interessados. E em outra vertente preparar a cidade:

Assaí, Planejando o Amanhã

Desenvolvimento Sócio-Econômico

231

•

Capacitando pessoal e envolver a comunidade para receber os turistas,

Programa de qualificação de elementos culturais e

•

Buscar investimentos na Organização Mundial do Turismo, e outras

espaços de entorno

organizações;

A cidade de Assaí é uma das mais antigas da região onde está inserida. Tendo

•

Melhorar a qualidade ambiental;

•

Estruturar os serviços médicos e de segurança

•

Sinalizar claramente as estradas e colocar placas bilingües (português e

ainda conservado o patrimônio construído que é a testemunha de seu processo
de formação, sendo assim, patrimônios legados a todos cidadãos e contribuintes

inglês) orientando os turistas
•

Sistematizar e disponibilizar as informações turísticas

•

Incentivar atividades de artesanato Nipônico;

Outras

dificuldades

surgem

dos

impactos

socioculturais

significativos a identidade da cidade ajudam a estimular um sentimento de
comunidade.
Deste Plano de Desenvolvimento Municipal dá as orientações gerais para
proteção do patrimônio construído da cidade e define critérios e os instrumentos
necessários para determinar as conquistas da proteção, de acordo com os

do

turismo,

principalmente se ele não for bem estruturado dentro de condições de

seguintes objetivos gerais:
•

Reforçar e proteger as principais características do município em

sustentabilidade. Pode haver degradação ambiental, mudanças nos valores

particular aos elementos da cultura japonesa e representativo do

locais e na sociabilidade dos moradores, com a descaracterização ou o

ápice do algodão;

abandono de atividades tradicionais e, até mesmo, aumento da violência e da

•

criminalidade. A cultura local, por sua vez, deve se expressar espontaneamente,
contando com o apoio da prefeitura, mas sem ser obrigada a se transformar em
uma atividade turística.

Proteger

os

edifícios

singulares

de

valor

históricos

e/ou

arquitetônico e seus entorno;
•

Preservar paisagem urbana.

A política de valorização do patrimônio cultural tem por finalidade proteger,
recuperar e conservar o meio construído do município, preservar a memória
cultural, dar novos usos a espaços não utilizados e ou subutilizados,
incentivando atividades de promoção social, e revitalizar áreas degradadas;
Isto significa utilizá-lo de forma racional. Os efeitos da aplicação da política de
proteção do patrimônio cultural se cuidaram das seguintes situações:
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Edifícios de valor arquitetônico que caracterizam ou atribuem
significado ao entorno onde estão inseridas;



Edifícios e sítios que remetem ao passado importante da cidade;



Zonas ou sítios que rememoram modos de vida característicos da
comunidade em outros momentos de sua evolução;

São declaradas áreas de proteção pelo valor histórico e cultural os sítios e/ou
edifícios que possuem características significativas que levam a atendimento dos
objetivos gerais.
Edifícios considerados de valor Históricos:


barracões na avenida industrial (curto prazo)



casas dos imigrantes (curto prazo)

Sítios de valor histórico


chácara akagui (curto prazo)
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Setor Primário
Assaí apresenta forte tendência de concentração de atividades agropecuárias em

Dentro de uma configuração regional, e com bons resultados no programa de

algumas commodities, e como sua fronteira agrícola está no limite físico

fortalecimento do turismo rural implantado pelo município de Londrina, Assaí

prevalece cada vez mais a tendência de incorporar novas tecnologias para o

poderia atuar na mesma área, aproveitando o roteiro do município vizinho e

aumento da produtividade resultando em aumento da mecanização e

buscar investimentos no âmbito regional para a ligação da estrada de Guarucaia

conseqüentemente contribuindo para evasão rural. Neste sentido o Plano Diretor

ao distrito de Maravilha, com a travessia por meio de balsa no Rio Tibagi ou a

em sua política de desenvolvimento aponta para a evolução do setor primário

estrada de Café Forte à estrada do Limoeiro em Londrina.

através da variação de seus produtos com diferencial de mercado e
industrialização, agregando valor e competitividade sem depender quase que
exclusivamente das oscilações cambiais, e provocando impacto positivo sobre o
emprego.

Na estrada de Guarucaia existe uma concentração de atividades de psicultura
com áreas de preservação, apontado potencial para atividades de pesque e
pague

com

potencial

gastronômico

como

também

a

exploração

das

características naturais do Rio Tibagi (corredeiras) para a prática de esportes

Neste sentido, Assaí conta com a vantagem de que os produtores rurais

radicais. Neste mesmo eixo, o centro de vivência de Figueira encontra-se em

possuem a tradição para cultivo de frutas, mas de maneira secundária. Outra

estado de conservação razoável, preservando as características de sua

vantagem é a existência de uma estrutura física nas diversas Sessões do

arquitetura, onde deveria ser utilizado como ponto de apoio e divulgação das

município, podendo serem recicladas e dar novo uso afim de construir galpões

culturas e suas inserções históricas.

de triagem e cozinhas industriais pra produção de derivados da produção. A
Sessão de Palmital demonstra grande interesse em implantar este projeto,
juntamente com produtores de frutas do Município de Amoreira, por ser uma
região onde concentra a cultura permanente de frutas variadas.
Na comercialização dos produtos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Urbano Rural deverá buscar junto aos produtores a parceria público-privada
para estabelecer pontos de venda estratégicos em rodovias de boa circulação
como a PR 090 e BR 369 de maneira a proporcionar segurança para

Na estrada de Café Forte já existiu a passagem por balsa à Londrina tendo como
potencial a ser explorado o interesse do município vizinho em implantar o
parque ecológico do Tibagi, e o centro de vivência da sessão aos cuidados de
particulares.
Desta forma é preciso uma avaliação mais detalhada das potencialidades e
deficiências para implantação do eixo turístico rural, no sentido de proporcionar
maiores condições de atrair visitantes de Londrina para o turismo rural de Assai.

deslocamento dos veículos.
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Aproveitando a estrutura dos centros de convivência das sessões e dentro do
programa de fixação das famílias no campo, parte do eventos culturais e de
promoção a prática de esportes seriam praticados nestes locais.
De maneira geral, hoje é possível que a qualidade de vida no campo seja maior
do que na área urbana com a possibilidade de acesso a serviços televisão,
Internet, saúde devido as visitas do Programa Saúde da Família, neste aspecto
a o Poder Público tem efetividade para fixação das famílias no campo quando
oferece qualidade na infra-estrutura como eletrificação rural e boas condições
de pavimentação das vias de acesso, facilitando a mobilidade à área urbana.
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Setor Comercial
O comércio do município ganhará maior dinâmica com a entrada de novos

A iniciativa de pequenos produtores rurais, vem dando bons resultados, e o

consumidores, e neste sentido ele precisa estar preparado para atender esta

executivo municipal pode intervir de maneira a contribuir adquirindo esta área e

demanda oferecendo produtos e serviços diferenciados. O Poder Público poderá

realizar a reciclagem do espaço para ser melhor aproveitado disponibilizando a

incentivar a entrada destes novos consumidores na implantação da avenida

área sem construção para apresentações culturais da comunidade. Desta

cenário, trabalhando o mobiliário urbano e cuidando da manutenção e

maneira

melhorando a qualidade ambiental da cidade para torná-la mais atrativa.

Requalificação de Espaços Urbanos Estratégicos a ser implantado em

A Avenida Cenário é uma proposta de renovação comercial na Avenida Rio de
Janeiro com incentivo aos comerciantes a alterarem as fachadas das lojas
inserindo elementos da arquitetura japonesa. Esta avenida não terá mais a
função de ligação de pontos extremos da cidade sendo utilizada para circulação
lenta e oferecendo maior área de estacionamento. É importante a articulação da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico Urbano Rural com os comerciantes
para definirem a quadra onde aplicar-se-á o projeto como incentivo aos outros
comerciantes, bem como a discussão sobre o mobiliário a ser utilizado e projeto
de arborização. Importante ressaltar que na troca da arborização não aconteça a
poda imediata das espécies estabelecidas, e sim quando as novas espécies
atingirem condições de sombreamento para substituírem as existentes.

o

Plano

Diretor

definiu

o

Programa

de

Revitalização

e

espaços urbanos que encontram-se abandonados, subutilizados ou degradados,
e direciona ações e projetos que possibilitem a sua recuperação, transformandoos em espaços de uso público e promovendo a criação de novas oportunidades
de desenvolvimento econômico, cultural, turístico e humano, contribuindo dessa
forma com a reestruturação da cidade e das localidades do entorno.

Área de Renovação Urbana


Revitalização da Av. Rio de Janeiro – Avenida Cenário
•

Elaboração de projeto de arborização, iluminação, mobiliário e
de ampliação da área de estacionamento;

•

Elaboração de Projeto de sinalização viária;

•

Previsão orçamentária

Na área compreendida como centro velho da cidade, a proposta se apóia na
manutenção das características do comércio agrícola, como incentivo ao turismo
histórico cultural, aproveitando as antigas algodoeiras da Avenida Industrial como
museu histórico da cidade.
A “Feira da Lua” que acontece na rua Presidente Kennedy no espaço da antiga
algodoeira tem atraído pessoas da região garantindo movimento toda sexta-feira.
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Fig. 4.4.1 – Avenida Rio de Janeiro

Fig. 4.4.2 – Simulação de Revitalização da Av. Rio de Janeiro
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Setor Industrial
Os setores inseridos nas áreas urbanas, que compõem a indústria de
transformação podem assegurar importantes ganhos de produtividade ao
reforçar a interação deliberada entre todos os agentes produtores que compõem
os elos de determinados segmentos especializados. A disseminação da
informação, do conhecimento e da inovação mediante a articulação em rede,
dentro de uma visão sistêmica pode representar uma vantagem essencial para a
sobrevivência de muitas atividades econômicas em um contexto de acirrada
competição por nichos cada vez mais estreitos de mercado. Outro aspecto a ser
considerado, na formação de cadeias, são as características que compõem cada
grupo, setor e ou subsetor de atividade econômica que apresentam destacada
importância local/regional, tanto no que se refere aos seus componentes
estruturais como no que diz respeito ao grau de concentração da capacidade
produtiva.1
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Urbano Rural, responsável pela
articulação destas cadeias produtivas, tem a estrutura dos Barracões da Teka,
hoje ociosos, para implantar incubadoras oferecendo apoio aos pequenos
empreendedores locais, com incentivo à formação da cadeia produtiva, sendo
importante a participação das outras empresas envolvidas na cadeia e órgãos de
pesquisa e apoio a pequenas empresas na formação dos novos empreendedores,
repassando conhecimento para que este possa fornecer o produto desejado.

1

A Economia Paranaense e o Desenvolvimento Local – Marcelo Antonio Percicotti da Silva –
Boletim do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Paraná – v3 out/dez 2003

Assaí, Planejando o Amanhã

Desenvolvimento Sócio-Econômico

238

