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APRESENTAÇÃO
O Plano Diretor de Curitiba foi recentemente consolidado na Lei nº. 11.266 de
2004, que "Dispõe sobre a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da
Cidade - Lei Federal nº 10.257/01, para orientação e controle do desenvolvimento
integrado do Município”. Essa lei determinou a elaboração de seis Planos Setoriais
para Políticas Públicas locais, nas áreas do desenvolvimento social, do transporte e
mobilidade, da habitação de interesse social, da segurança e defesa social, do
desenvolvimento econômico e do meio ambiente.
Este Plano Municipal de Desenvolvimento Social é um documento que
consolida as políticas locais estratégicas para o melhor desenvolvimento da cidade, se
constituindo em mais um marco no nosso processo de planejamento, que busca a
materialização efetiva de melhor qualidade de vida para a população, mediante ações
sustentáveis, com responsabilidade social e solidariedade.
Seu

conteúdo,

compõe-se

de

referencial

teórico

sobre

o

tema

“Desenvolvimento Social” incluindo um breve histórico sobre a evolução das ações das
diversas áreas envolvidas, além de apontar caminhos que deverão pautar o processo
de planejamento para os próximos anos. As Diretrizes, Propostas e Resultados
Esperados apresentados, resultaram de extenso trabalho de diagnóstico elaborado
pelas equipes técnicas ,que balizados pelos

programas e projetos atualmente

desenvolvidos, cobertura de atendimento, estágio de desenvolvimento social do
município e projeções do perfil demográfico e crescimento, contemplam os principais
desafios a serem enfrentados na busca da equidade social, da universalização e
qualificação do atendimento .
A versão preliminar do Plano esteve aberta para as contribuições de toda a
sociedade por meio das Administrações Regionais e do site do IPPUC –
www.ippuc.org.br - até o dia 14 de março de 2008, para que o conjunto das idéias,
públicas e comunitárias, pudesse ser sistematizado em uma Proposta Final, um
documento que pactue princípios técnicos e coletivos de planejamento para Curitiba,
em linguagem acessível a toda a população.
A avaliação final deste Plano deverá ser efetuada pelo Conselho da Cidade de
Curitiba - CONCITIBA, criado pela Lei n° 12.579, de 18 de dezembro de 2007, para se
constituir em uma base para a gradual construção de novos instrumentos urbanísticos,
consoantes aos desafios do milênio.
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INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade complementar o Plano Diretor de Curitiba
no que se refere ao planejamento multisetorial das áreas de Saúde; Educação,
Abastecimento e Segurança Alimentar, Esporte e Lazer, Cultura e Assistência
Social, resultando no Plano Municipal de Desenvolvimento Social
Um plano deste teor tem singular importância pelo que representa e em
especial pela cidade metrópole de Curitiba, que ultrapassa sua delimitação territorial
tanto no sentido de ser um pólo de atração da Região Metropolitana de Curitiba RMC, como a direção da população de outros municípios do Paraná e de outros
estados, que buscam serviços de saúde, educação e de oportunidades de trabalho,
principalmente.
Embora

existam

recentemente

sinais

de

avanços

neste

sentido,

demonstrados por muitos indicadores sociais, ainda encontramos marcas e
trajetórias de vida destituídas do direito à cidadania. Marcas e processos que se
transfiguram em demandas citadinas, quer dizer para e nas cidades. Ao longo da
história, muitas iniciativas buscaram responder a estas necessidades, carecimentos
e demandas1, promovendo a participação e o acesso aos bens materiais e culturais
socialmente produzidos.
Na atualidade tem-se dado ênfase às potencialidades das ações públicas
implementadas

em

conjunto

com

o

setor

privado

e

organizações

não

governamentais. Todavia, órgãos públicos estatais ainda guardam a prerrogativa
legal e legítima no acionamento de respostas político-institucionais quanto à
legislação, planejamento, implementação, execução e ou diretivas para a ação no
âmbito do asseguramento de direitos. O próprio ciclo das políticas públicas
demonstra isto: o reconhecimento de expressões da questão social como
demandas, são inscritas na agenda pública, se objetivam na formulação de
proposições e acarretam a elaboração de políticas públicas que arquitetam
princípios e ações de acordo com direitos garantidos na legislação. Tais políticas e
1

Entende-se por necessidade tanto o que é requisitado no patamar fisiológico na vida individual,
como as necessidades criadas socio-culturalmente. Carência liga-se ao processo social que leva a
que pessoas ou coletividades não tenham atendidas as necessidades. Demanda é a vocalização das
carências, seja por meio de manifestações e reivindicações participativas, seja pelo próprio
reconhecimento público da existência da carência, em outras palavras: demandas são vocalizadas
em movimentos sociais, fóruns, conselhos, audiências e/ou identificadas por igrejas, mídia,
legisladores, gestores públicos, partidos políticos etc.).
1
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programas, projetos e serviços decorrentes estão sujeitos a processos avaliativos e
tensionamento de novas demandas. Portanto, ainda que de forma quase uníssona
alardeie-se a “diminuição do Estado”, o Estado continua tendo um papel central na
mediação das relações sociais por meio do ordenamento jurídico e como agente
político.
O

reconhecimento

desta

responsabilidade

e

conseqüentemente

as

atribuições da esfera municipal do Município de Curitiba encontram-se expressas na
Lei do Plano Diretor através dos artigos referentes ao Desenvolvimento Social:
Art. 28. A política municipal de desenvolvimento social tem como objetivo
geral a promoção social e econômica, de forma a gerar melhoria na qualidade de
vida da população, preservando e incentivando as potencialidades regionais e
locais, através da articulação das políticas públicas em suas várias dimensões.
Art. 29. São diretrizes gerais da política de desenvolvimento social:
I.

respeito

e

valorização

do

indivíduo

como

cidadão,

independentemente da condição sócio-econômica, raça, cor ou
credo;
II.

a ação social como processo sistêmico e integrado, a partir de base
territorial e com foco na família, na cultura e na inclusão sócioeconômica de cada cidadão;

III.

Descentralização e de intersetorialidade do processo administrativo;

IV.

excelência em serviços públicos de assistência e promoção social,
através de práticas inovadoras;

V.

integração e complementaridade nos programas, projetos e ações
entre os diversos órgãos de governo e a sociedade civil;

VI.

estímulo à autonomia da população em situação de risco e
vulnerabilidade social, em especial na educação, na formação
profissional e geração de oportunidades de trabalho e renda;

VII.

instituir o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social,
de maneira integrada e complementar ao Plano Municipal de
Desenvolvimento e demais planos setoriais.

2
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Além de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, a gestão democrática ocupa importante dimensão no Plano
Diretor do município acompanhando os mais recentes e avançadas experiências e
experimentos que nos trazem a refundação da política e da própria noção de direitos
e cidadania que compreende a participação social como um de seus pressupostos.
“é fundamental a participação social, política e cultural dos grupos
tradicionalmente considerados como objeto do desenvolvimento que devem
tornar-se sujeito deste processo. Podemos afirmar, então, que a democracia
também é um direito fundamental. (IPEA, 2007, p. 8)

O sentido desta afirmação e da sua inserção no plano diretor pode ser
entendido com Telles (2002, p. 163) que não basta tão somente o reconhecimento
da desigualdade e da discriminação, este reconhecimento deve provocar ações e
reações com a qualidade de inclusão do cidadão.

3
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1.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Resolução

n.º 41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986,
encontra-se um referencial sobre o que se compreende como Desenvolvimento
Social:
Reconhecendo que o desenvolvimento é um processo econômico,
social, cultural e político abrangente, que visa ao constante incremento
do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base
em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na
distribuição justa dos benefícios daí resultantes;
Recordando o direito dos povos à autodeterminação, em virtude do qual
eles têm o direito de determinar livremente seus status político e de
buscar seu desenvolvimento econômico, social e cultural;
Preocupada com a existência de sérios obstáculos ao desenvolvimento,
assim como à completa realização dos seres humanos e dos povos,
constituídos, inter alia, pela negação dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais e culturais, e considerando que todos os direitos
humanos

e

as

liberdades

fundamentais

são

indivisíveis

e

interdependentes, e que, para promover o desenvolvimento, devem ser
dadas atenção igual e consideração urgente à implementação,
promoção e proteção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais, e que, por conseguinte, a promoção, o respeito e o gozo de
certos direitos humanos e liberdades fundamentais não podem justificar
a negação de outros direitos humanos e liberdades fundamentais;
Reconhecendo que a pessoa humana é o sujeito central do processo de
desenvolvimento e que essa política de desenvolvimento deveria assim
fazer do ser humano o principal participante e beneficiário do
desenvolvimento;
Reconhecendo

que

a

criação

de

condições

favoráveis

ao

desenvolvimento dos povos e indivíduos é a responsabilidade primária
de seus Estados;
4
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Prossegue em alguns artigos destacando o processo de Desenvolvimento
Social como de caráter universal, eqüitativo e participativo:
Artigo 1º
§1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude
do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e
dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
possam ser plenamente realizados.
Artigo 8º
§1. Os Estados devem tomar, em nível nacional, todas as medidas
necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento, e devem
assegurar inter alia igualdade de oportunidade para todos no acesso aos
recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação,
emprego e distribuição eqüitativa da renda. Medidas efetivas devem ser
tomadas para assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no
processo de desenvolvimento. Reformas econômicas e sociais apropriadas
devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as injustiças sociais.
§2. Os Estados devem encorajar a participação popular em todas as esferas,
como um fator importante no desenvolvimento e na plena realização de
todos os direitos humanos.

Nos últimos anos têm sido propagadas diferentes concepções em torno do
significado

de

Desenvolvimento

Social,

desde

aquelas

que

dissociam

o

desenvolvimento social do desenvolvimento econômico, as que definem a
vinculação orgânica entre social e econômico, e por último a associação destas
concepções com a idéia de sustentabilidade que vai para além da questão
ambiental. Em primeira perspectiva queremos enfatizar o desenvolvimento social
com a garantia de direitos sociais.
Assim, entre o rol dos direitos contemporâneos estão os direitos das nações e
coletividades ao desenvolvimento social. Desenvolvimento social, como direito
contemporâneo envolve a capacidade na geração de riquezas e a superação das
estruturas tradicionais de sua injusta distribuição. Fica claro que se trata de superar
“a idéia simplista de que o crescimento econômico por si só bastaria para assegurar
5
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o desenvolvimento” enfim, o desenvolvimento humano “significando ter como
objetivo o desenvolvimento dos homens e das mulheres em lugar da multiplicação
das coisas.” (SACHS, 1998)

Ainda segundo o autor, o desenvolvimento social também ter de ser
entendido como apropriação de direitos:
Quando falamos do desenvolvimento em termos de libertação, estamos diante de
algo mais que uma metáfora. Na realidade, ele passa pela libertação humana com
relação à opressão material, o que supõe partilha eqüitativa dos bens e a supressão
de todos os entraves que impedem seu desabrochar, na busca de uma melhor
situação. (...) Na verdade, desenvolvimento e democratização se confundem
enquanto processo histórico, desde que uma acepção larga seja dada ao segundo
termo. Para além de uma simples instauração (ou restabelecimento) do Estado de
direito e das instituições de governança democrática, a democratização é também o
aprofundamento, jamais terminado, da democracia no quotidiano, do exercício da
cidadania com vistas à expansão, à universalização e à apropriação efetiva dos
direitos.

Para melhor entendimento das diferentes concepções teóricas sobre
Desenvolvimento Social, temos para Cuéllar (1997) que:
De uma primeira perspectiva, o desenvolvimento é um processo de crescimento
econômico, uma expansão rápida e duradoura da produção, da produtividade e da
renda per capta; essa definição é as vezes matizada pela ênfase na repartição
eqüitativa dos benefícios do crescimento. Uma segunda perspectiva é adotada pelo
Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD e por muitos economistas
eminentes: a do desenvolvimento como um processo que fortalece e amplia a
liberdade efetiva de um povo em busca da realização dos objetivos por ele
valorizados. (...)

Assim, se evidencia na primeira perspectiva com o apoio de Moisés (2002)
que o crescimento implica em aumento de quantidade, enquanto que o
desenvolvimento implica em mudança de qualidade e, também, aumento dos graus
de complexidade, integração e coordenação de um sistema. Crescimento exige
material e energia. Desenvolvimento produz e se alimenta de interações,
informações. Para exemplificar podemos falar em crescimento populacional, mas
dizemos desenvolvimento intelectual, cultural, político e social. Dowbor (1999) acentua
que

6
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o crescimento econômico, quando existe, não é suficiente. Nem a área produtiva,
nem as redes de infra-estruturas, e nem os serviços de intermediação funcionarão de
maneira adequada se não houver investimento no ser humano, na sua formação, na
sua saúde, na sua cultura, no seu lazer. Em outros termos, a dimensão social do
desenvolvimento deixa de ser um "complemento", uma dimensão humanitária de
certa forma externa aos processos econômicos centrais, para se tornar um dos
componentes essenciais da transformação social que vivemos.

Destaca-se que tratar o tema do desenvolvimento social requer, antes de
qualquer coisa, enfrentar a questão das iniqüidades sociais de toda ordem - gênero,
raça, renda, emprego, acesso universal a bens de consumo coletivo, dentre outros que marcam nossa sociedade, sem restringi-las à dimensão única da pobreza. O
eixo central da formulação de projetos de desenvolvimento tem que estar voltado
para a questão da cidadania, reformulando-se as relações entre Estado e sociedade,
democratizando-se as distintas formas de gestão e criando-se novos espaços
públicos. Para além disso, trata-se da construção democrática de um projeto para a
sociedade pautado pela busca de maior eqüidade e integração sociais, o qual, ao
mesmo tempo em que reafirme a identidade municipal e local no contexto da
globalização, preserve o direito às diferenças, sem que estas se traduzam em
exclusão e discriminação sociais.
O desenvolvimento social, não se reduz ao alívio imediato da pobreza, ou a
uma orientação exclusiva para os grupos socialmente mais vulneráveis, tampouco
autoriza que, de maneira simplista, se contraponha o mercado ao Estado e este à
sociedade, ou ainda a política econômica à política social. Ao mesmo tempo, não
cabe ignorar que o próprio mercado de trabalho pode atuar como elemento
estruturador das desigualdades e da exclusão social.
Para o desenho de plano de Desenvolvimento Social deve ser considerando
que o município brasileiro participa de processos mais gerais, cuja dinâmica lhe
escapa ao controle direto tais como:
- Processo de urbanização acelerada; pressão social sobre a oferta de
infra-estrutura e serviços públicos e sobre espaços adequados à
ocupação e uso.
- Municipalização das políticas sociais, sob modelo que articula as três
esferas do Poder Público, e que institui fundos e conselhos setoriais com
participação social.
7
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- Acirramento da competição entre diferentes lugares, para a recepção de
investimentos privados e públicos.
-

Aparecimento de uma nova esfera entre o público e o privado: o público
não-estatal.

- Globalização econômico-produtiva: revolução tecnológica e gerencial;
aumento da interdependência econômica e da complexidade do sistema
mundial; enfraquecimento da capacidade regulatória

dos Estados

nacionais; desemprego estrutural; exigência de maior qualificação da
mão-de-obra; intensificação da exclusão econômica e social.
- Intensificação do uso do conhecimento e da informação; flexibilidade da
produção.
- Eficiência

organizacional

baseada

no

conceito

de

sistema;

descentralização; controle de resultados.
- Abertura econômica, plano real, queda da inflação, desequilíbrio das
contas públicas, enfraquecimento do potencial de investimento público
nas três esferas de governo, privatizações, ataques especulativos à
moeda, reforma previdenciária, administrativa, fiscal e política.
Esse quadro geral coloca tanto desafios quanto oportunidades, que se
expressam nos diversos municípios de forma muito peculiar. Depende de seu
tamanho e porte populacional, sua situação geográfica, geopolítica e ambiental, seu
perfil de atividades produtivas. Depende da cultura de sua gente, da qualidade
política e capacidade administrativa de seus líderes, do grau de organização da
sociedade civil, cabendo uma avaliação particular do município e de seu entorno
regional, de suas vantagens comparativas e competitivas.
Porém, cabe ressaltar a importância do papel do setor público como indutor
do crescimento econômico, como gerados de estabilidade na emissão de regras e
normas de controle da ocupação urbana e regional, bem como agente promotor da
igualdade e de oportunidades de inclusão social, com a perspectiva de atendimento
às demandas sociais.

8
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1.1 O Desenvolvimento Social na Perspectiva de Curitiba
O Paraná, por décadas, foi tradicional receptor de fluxos migratórios,
principalmente de Minas Gerais. São Paulo, do nordeste e do Rio Grande do Sul.
Durante as décadas de 60 e 70, sofreu um acirramento do fluxo migratório, com a
população urbana e rural crescendo em torno de 62,5%. Com as mudanças
ocorridas no processo de produção agropecuária, principalmente com a
substituição da cultura do café pela cultura de soja, a agricultura, responsável por
grande parte das ocupações produtivas, provocou alterações nas relações de
trabalho, intensificação da mecanização e a incorporação de novas tecnologias,
vindo a desencadear a liberação de mão-de-obra e conseqüentemente, de
população excedente. Este processo provocou alterações nos processos
migratórios, implicando na redução da população rural do Estado, citando como
exemplo que em 1980, cerca de 131 municípios tiveram perda de população rural
superior a 40% e destes, 95% situados na região norte. Os pequenos núcleos
urbanos perderam sustentação econômica. O processo migratório rural-urbano
implicou na redução da população rural do Estado e por decorrência, o aumento
do fluxo de população com destino às cidades, acarretando uma crescente
concentração espacial da população urbana nos centros maiores, provocando
uma transformação qualitativa nas atividades urbanas. Além disso, contribuiu para
que este contingente de pessoas engrossasse o mercado de trabalho urbano.
Curitiba, como as grandes capitais brasileiras, sofreu os reflexos desse
processo migratório. As taxas de crescimento vegetativo e de crescimento da
população, observadas no período de 1960 a 1980, mostraram que o crescimento
foi consideravelmente superior ao crescimento vegetativo, resultado oriundo do
balanço entre os nascimentos e óbitos. No Censo de 1980, constatou-se que
55,5% da população residente em Curitiba não era natural do Município, dado que
veio confirmar a importância da migração na dinâmica demográfica da cidade.
Esta população em grande parte não possuía condições financeiras satisfatórias e
acabava se estabelecendo nas regiões periféricas do município e na Região
Metropolitana, muitas vezes em áreas inadequadas e desprovidas de infraestrutura. Esse processo de urbanização provocou impactos sociais, ambientais e
principalmente, veio acompanhada de maior concentração de riquezas e
9
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ampliação de desigualdades sociais. Situação essa que vem se reproduzindo há
mais de quatro décadas.
Para que o Município se adequasse à realidade que se apresentava foi
necessário ampliar o foco do planejamento para as questões sociais. Em 1960, a
Lei 1908 instituiu as Unidades de Vizinhança, que consistiu na divisão da cidade
em áreas em que estariam situados equipamentos urbanos e serviços
fundamentais à vida daquela coletividade. Tratava-se de uma Política Básica de
Integração para o desenvolvimento econômico, físico e social, que considerava
como elementos essenciais para cada agrupamento urbano: sistema viário
estruturado, escola primária, área verde para recreação pública e legislação para
regular a utilização do solo. Esta preocupação com a dimensão social inserida no
planejamento urbano também foi considerada no Plano Municipal de Urbanismo
(1965) - que interpretou a situação econômica e social e a tendência de
crescimento da cidade.
O Plano Diretor de Curitiba, aprovado em 1966, estabeleceu nova
condição

de

planejamento,

incorporou

os

equipamentos

sociais

como

componentes da estrutura urbana e a visão integrada do transporte, as vias de
circulação, a recreação, a habitação, a promoção social e o trabalho. Em 1968 foi
elaborado o Plano de Educação, após um estudo dos três níveis de ensino do
município. Concomitantemente, criou-se o Setor de Educação no IPPUC Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, inserindo o
planejamento social ao urbanismo.
Na década de 70 o planejamento da cidade adquiriu dimensões prevendo
transformações físicas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. Instituíram-se
os

núcleos

comunitários

e

Centros

Sociais

Urbanos,

que

localizados

principalmente junto aos conjuntos habitacionais, visavam, através de um trabalho
pioneiro de interdisciplinaridade, a integração social das comunidades e
agrupavam no mesmo espaço unidades de saúde, escola e creches. O serviço de
creches municipais iniciou-se com o Plano de Desfavelamento implantado em
1976, quando as propostas de intervenção físico-habitacional aliaram as
propostas de intervenção social. Dentro da concepção de planejamento integrado,
em 1974 criou-se o projeto da Cidade Industrial de Curitiba – CIC, que propôs a
industrialização do município, sem a ocorrência de segregação territorial.
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Incorporam-se questões ambientais, com ampliação do saneamento básico e a
preservação de áreas verdes e fundos de vale.
Já na década de 80, período de transformações sociais e políticas, houve
investimentos públicos em escolas, unidades de saúde, projetos assistenciais
para crianças e adolescentes, programas de abastecimento, habitação e cultura.
É importante ressaltar que foi também nessa fase que ocorreu a primeira
experiência de descentralização da ação na Prefeitura Municipal de Curitiba. Isto
se deu no período de 1983 a 1985, como resultado de uma prática interna de
discussão e seminários do Departamento de Desenvolvimento Social, que
congregava em sua estrutura Saúde, Atendimento Infantil, Desenvolvimento
Comunitário e Promoção Social.
Eram equipes regionais que atuavam nas comunidades representando
todos os departamentos e articulando os departamentos existentes no espaço
geográfico daquela unidade regional.
Pode-se dizer que este processo foi o embrião da regionalização que veio
a seguir e acompanhou todo o fortalecimento dos movimentos populares na
década de 80.
A organização da população em associações de moradores foi
incentivada. Entidades comunitárias deram voz à participação popular. A
aproximação institucional com a população foi facilitada pela ampliação da política
de uma gestão descentralizada através das Administrações Regionais, que se
constituíram em, espaços de atendimento e levaram os serviços mais próximos
das comunidades. Gradativamente as sucessivas administrações públicas em
seus planejamentos municipais, como no Plano Municipal de Desenvolvimento
Urbano 1983 – 1985 apontavam a necessidade de humanização da cidade
propondo à população, principalmente a de menor poder aquisitivo, acesso a
serviços e equipamentos nas áreas sociais, como educação, saúde, lazer,
emprego, habitação e a todos os benefícios da vida urbana e trazia também em
seu contexto a preocupação de integração do desenvolvimento físico-territorial,
social e econômico. Como exemplo da evolução dos investimentos nessa área,
em 1983 existiam 13 unidades de saúde e ao final da década de 80, contava com
57.
A preocupação com a dimensão social do cidadão tornou-se recorrente
nos planejamentos municipais e nos anos 90, com a expansão do número de
11
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equipamentos sociais formou-se uma Rede Pública particularmente nos serviços
sociais voltados para a educação, saúde, creches e PIÁ‟s (Programa Integrado de
Infância e Adolescência), o que exigiu um planejamento apropriado em termos de
expansão e custeio, bem como estratégias para sua operacionalização.
A busca pela melhoria da qualidade de vida e inclusão social fez com que
na metade da década de 2000, se observasse presente em Curitiba uma rede de
equipamentos sociais expressiva e de grande complexidade, que beneficiava a
população mais vulnerável nas áreas de saúde, educação, cultura, abastecimento
e esporte e lazer. Paralelamente, foram desenvolvidos programas que atendem
os diversos segmentos da população, como crianças, adolescentes, idosos,
portadores

de

deficiências,

mulheres.

Incorporaram-se

ações

também

direcionadas a situações específicas de violação de direitos humanos, como o
combate à violência doméstica, abuso e exploração sexual, trabalho infantil, como
também de estímulo ao protagonismo juvenil, atendimento em contra-turno
escolar, suporte alimentar, além de muitos outros.
Atualmente, verifica-se que o Planejamento Urbano deve trazer em seu
bojo o compromisso com o Desenvolvimento Social, o que requer um processo
contínuo de intervenção, exige investimentos contínuos e a adoção de uma
política voltada para a melhoria da qualidade de vida da população, que segundo
Minayo (1994), compreende o “conjunto de elementos sociais, econômicos,
físicos, políticos e culturais, com validade universal, que contribuem para o bem
estar da população”. O acesso a esses benefícios do desenvolvimento, a uma
rede de interação social e a participação política ainda são distribuídos de forma
desigual e apresentam-se como determinantes da inclusão ou exclusão social,
juntamente e principalmente agravada também pela pobreza decorrente da
desigualdade na distribuição de renda. Este cenário, em que a humanização da
cidade é um dos pressupostos para o planejamento é bem descrito por José
Antonio Ocampo que enfatiza:
“O enfoque multidimensional desses conceitos e sua ênfase nos processos
sociais, políticos e econômicos são inovações bem-vindas na análise da
desigualdade social e na formulação de políticas econômicas e sociais”1

1

A inclusão Social e Desenvolvimento Econômico na América Latina de Inter-American Development Bank, pág.
33, cap. 2 por José Antonio Ocampo - internet
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Sucessivamente,

através

de

décadas

as

políticas

públicas

da

Administração Municipal foram dando ênfase às questões de cunho social e este
compromisso fica bem caracterizado no documento que “Dispõe sobre a
adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade” que retrata essa
preocupação e define a elaboração de um Plano Setorial de Desenvolvimento
Social envolvendo as áreas de Saúde, Educação, Abastecimento, Esporte e
Lazer, Cultura e Assistência e Promoção Social. Atualmente, o desafio para a
administração é manter a qualidade do atendimento, a busca permanente do
aperfeiçoamento de gestão, ampliação de parcerias com a sociedade civil
organizada e a cobertura espacial abrangendo o território do município, inclusive
os de nova ocupação. Outra questão a ser considerada é a ação conjunta entre
os Municípios vizinhos, com relação à demanda de serviços da área social em
áreas conurbadas.

1.1.1 A Educação no Município
As grandes discussões e acordos internacionais1 envolvendo Políticas
Públicas de Educação concentram seu foco na aprendizagem de pobres e
excluídos, redução do analfabetismo adulto, expansão do ensino infantil, melhoria na
qualidade e superação das disparidades de gênero. Estas iniciativas refletem a
preocupação com a educação que vem tomando corpo nos fóruns internacionais e
que o Brasil vem compartilhando através da criação de instrumentos destinados a
regulamentar a estrutura e o funcionamento dos sistemas de ensino do país.
O atual sistema educacional brasileiro fundamenta-se basicamente em três
textos legais: a Constituição da Republica Federativa do Brasil, promulgada em
1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) e ainda o
Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001).
Segundo a Constituição Federal a educação, constitui um direito social que
visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. Delimita competências e atribuições, regula o
financiamento e define princípios como pluralismo, liberdade e gestão democrática.

1

Conferências Mundiais de Jomtien (Tailândia, 1990); Dakar (Senegal, 2000); ONU/Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (2000); ONU/UNESCO Década da Alfabetização (2003);
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Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) tem
por finalidade ajustar os princípios enunciados na Constituição Federal para a sua
aplicação. Define a educação como atribuição da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e solidariedade humana. Define também o ensino
fundamental como prioritário e gratuito, além dos níveis e modalidades que compõe
a educação nacional e sua forma de organização: a educação básica que abrange
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e a educação superior.
Delimita, ainda, as competências e responsabilidades de cada ente federado (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) na oferta da educação em seus diferentes
níveis e modalidades, destacando que eles deverão organizar em regime de
colaboração seus respectivos sistemas de ensino. Prioritariamente, compete a cada
uma das esferas de governo: Municípios – educação infantil e ensino fundamental;
Estado – assegurar o ensino fundamental e oferecer prioritariamente o ensino
médio; União – organização do sistema de ensino superior e apoio técnico e
financeiro aos demais entes federados.
Finalmente, o Plano Nacional de Educação (PNE), como instrumento da
política educacional, estabelece diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis e
modalidades de ensino. Sua finalidade é orientar as ações do Poder Público nas três
esferas da administração (União, Estados e Municípios), o que o torna peça-chave
no direcionamento da política educacional do país. Em síntese o PNE tem como
objetivos: ampliação da escolaridade com qualidade do ensino; equidade no tocante
ao acesso e permanência; e democratização da gestão do ensino público.
Para o cumprimento e ampliação do atendimento educacional pósConstituição de 1988 criou-se, na década de 90, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF),
com vistas à formação e valorização do magistério, financiamento e gestão da
educação básica. Trata-se de um Fundo de natureza contábil, constituído no âmbito
de cada estado para o qual são recolhidos, compulsoriamente e automaticamente,
parcela dos recursos de impostos dos estados e seus municípios. Os recursos são
redistribuídos na proporção de alunos do ensino fundamental que cada estado e
município mantêm em suas respectivas redes públicas de ensino. Em 2006, em
substituição ao FUNDEF, foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que
amplia a distribuição dos recursos à Educação Infantil (0 a 5/6 anos de idade), o
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Ensino Médio (15 a 17 anos de idade) e a Educação de Jovens e Adultos. Em
relação à educação superior a LDB em seu art. 55 estabelece que “caberá a União
assegurar, anualmente, em seu orçamento geral recursos suficientes para
manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por elas
mantidas”.

Além dos recursos da União destinados às Instituições Públicas de

Ensino Superior, existem atualmente programas como FIES – Programa de
Financiamento Estudantil e o ProUni – Programa Universidade para Todos
destinados a financiar a graduação no ensino superior de estudantes de baixa renda
matriculados em instituições privadas.
Quanto à organização da educação básica no Município, tanto a
Constituição Federal (art.211, „caput‟) como a LDB (art.8º „caput‟) estabelecem,
como regra geral, a institucionalização/organização do Sistema Municipal de Ensino,
em decorrência de serem os municípios brasileiros entes políticos autônomos da
Federação. Entretanto, considerando-se a heterogeneidade que os caracteriza, bem
como outras formas possíveis de articulação, a mesma LDB (art.11 parágrafo único)
dispõe que: “os municípios poderão optar por se integrar ao Sistema Estadual de
Ensino ou compor com ele um sistema único de Educação básica”.
Em Curitiba a Secretaria Municipal da Educação (SME) reuniu, em 2006,
diversos atores envolvidos com a educação para discutir a criação do Sistema
Municipal de Ensino e do Conselho Municipal de Educação. O Projeto de Lei para a
criação do Sistema foi encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba
em dezembro de 2006. Com a criação do Sistema e do Conselho de Educação, o
município ganhará autonomia normativa para decidir, assumir e acelerar
compromissos com as demandas sociais pela garantia do direito à educação escolar
de qualidade. Definirá as normas de estrutura e funcionamento para a gestão do
sistema de ensino e passará a desenvolver funções consultivas, normativas,
deliberativas, de fiscalização e controle social, propositivas e mobilizadoras.
Passará, ainda, a ter responsabilidades em relação à autorização, credenciamento e
supervisão dos estabelecimentos de Educação Infantil criados e mantidos pela
iniciativa privada (hoje de responsabilidade do Estado). O Conselho reunirá
representantes do poder Executivo e da sociedade civil, com características técnicopedagógicas e de participação social.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL
O atendimento e a educação das crianças de zero a seis anos de idade na
rede pública em Curitiba foram pensados e organizados, durante muitos anos, por
duas estruturas da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), uma ligada à área da
educação e outra à assistência.
No âmbito da assistência as primeiras iniciativas do Poder Público Municipal
surgiram na década de 70 com o Plano de Desfavelamento e implantação de
creches integradas aos Centros Sociais Urbanos, localizados em conjuntos
habitacionais na periferia da cidade. As creches tinham a intenção de atender as
crianças residentes nestas áreas, favorecendo a liberação das mães para o mercado
de trabalho. Entre 1976 e 1979 foram inauguradas dez creches, dando-se início à
Rede Municipal de Creches. No âmbito da educação, o atendimento pré-escolar,
inicialmente ofertado para uma pequena parcela da população em regiões centrais
da cidade, foi ampliado e, em 1979, 34 das 59 escolas municipais existentes
ofereciam turmas de pré-escola.
Na década de 80, a concepção de creche como direito da mulher
trabalhadora e da criança começou a ganhar força e, atendendo a crescente
demanda vinda de reivindicações populares, a rede oficial de creches foi ampliada,
passando de dez para 107 unidades no final da década. A expansão do atendimento
se deu com a ampliação dos Centros Sociais Urbanos e com construção de novas
unidades, principalmente em aglomerados subnormais (favelas e assemelhados). A
partir de 1984 as “creches de vizinhança”, gerenciadas pelas Associações de
Moradores, foram gradualmente integradas à Rede Oficial do Município e em 1989
foi criado o Programa Vale Creche (parceria entre a PMC, PROVOPAR, empresas e
comunidade). Neste mesmo período a rede pré-escolar também foi ampliada através
de convênios de cooperação entre o Estado, o Município e a Universidade Federal
do Paraná.
Na década de 90, para ampliar o atendimento das crianças de zero a seis
anos de idade, o Município efetivou convênios de cooperação técnico-financeira com
entidades não-governamentais filantrópicas, mantenedoras das chamadas “creches
comunitárias” e, neste período, 43 creches comunitárias foram construídas. O
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), retificando a Constituição de 1988,
afirmou a criança como cidadã de direitos, com reflexos no processo educativo das
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crianças de zero a seis anos de idade em Curitiba. Com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.476/96) a Educação Infantil, até então de caráter
assistencial, tem seu conceito ampliado, fortalecendo a questão educativa das
crianças nesta faixa etária. Em seu Artigo 29 a LDB define “A educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade”.
Em Curitiba o primeiro passo em direção à integração, de acordo com a
LDB, foi a passagem gradativa de turmas de pré-escola (seis anos de idade) para as
escolas municipais e a partir de 2002 o atendimento em educação infantil nas
escolas municipais foi ampliado, iniciando a atuação com crianças de quatro e cinco
anos. Em 2003 a Secretaria Municipal de Educação (SME) amplia sua
responsabilidade sobre a educação infantil incorporando à sua rede os 135 Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEI) e as unidades conveniadas, provenientes da
extinta Secretaria Municipal da Criança. A experiência de descentralização
financeira para as escolas municipais, também foi adotada para os CMEI,
envolvendo os pais e funcionários neste processo.
Quanto ao planejamento da rede física das creches municipais os critérios
que direcionaram sua expansão foram a priorização de áreas mais carentes e
aspectos como densidade populacional, nível de renda familiar, acessibilidade,
proximidade a centros de saúde e ausência na oferta de creches nas proximidades.
Nos últimos cinco anos, as matrículas na Educação Infantil vêm ganhando
maior participação na rede municipal, redução na rede estadual e estabilidade na
rede particular de ensino. Em 2005, segundo dados do Censo Escolar, mais de 50%
das crianças matriculadas na educação infantil foram atendidas pela rede municipal
de ensino, 48,5% pela rede privada e 1,4% pela rede pública estadual e federal.
O ENSINO FUNDAMENTAL
O primeiro Plano de Ensino de Curitiba, resultado das recomendações do
Plano Preliminar de Urbanismo e do Plano Diretor de 1966, foi elaborado pelo
IPPUC no final da década de sessenta, visando à valorização do magistério, a
educação comunitária e investimentos na alfabetização. Até então, o Município que
tinha suas diretrizes determinadas pelo Governo Federal, não possuía uma proposta
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educacional própria. Ainda nessa mesma década, foi criada a Comissão de
Planejamento Educacional do Município cuja finalidade era a de colaborar com a
administração municipal na orientação didática e na programação pedagógica. Os
assuntos pertinentes a educação estavam vinculados a uma diretoria subordinada
ao Departamento do Bem Estar Social, este também recentemente criado,
juntamente com as diretorias de Saúde e a de Serviço Social.
Na década de 60, as primeiras escolas subordinadas a Prefeitura Municipal
de Curitiba (PMC) tinham como características o ensino experimental, voltadas ao
ensino profissionalizante. Em 1962, a PMC inaugura o Centro Experimental Papa
João XXIII tendo assim, a sua primeira experiência na área educacional. As demais
unidades educacionais existentes no município eram de responsabilidade do Estado
(manutenção, direção e administração). O município se responsabilizava pelos
investimentos em educação básica, via doação de terrenos públicos ao estado ou na
participação na construção de escolas.
Na década de 70, em conseqüência da modernização da agricultura ocorrida
no interior do estado do Paraná, registra-se em Curitiba uma taxa de crescimento
populacional de 5,36%a.a

1

decorrentes dos intensos fluxos migratórios do interior

para a capital. O crescimento é ainda maior nos município periféricos onde as taxas
chegam a 13 e 14% ao ano, com grandes impactos em Curitiba. Crescem
notadamente em termos populacionais as regiões periféricas do município de
Curitiba, situadas ao sul e oeste impulsionados pelo sistema de transporte de
massa, empreendimentos industriais, e, em especial, pelo uso e ocupação do solo
no que diz respeito ao baixo custo imobiliário quando comparadas as outras áreas
da capital. Para se ter uma idéia dos impactos desse crescimento nos serviços, num
intervalo de oito anos, o número de matrículas do ensino de 1º Grau (1ª/4ª série)
ofertadas pelo município cresceu 2.580%, 51% ao ano.
Com a promulgação da LEI 5.692/71, amplia-se a obrigatoriedade de 4 para
8 anos no ensino de 1º Grau com novas exigências curriculares, causando um
impacto na capacidade de atendimento uma vez que as escolas não possuíam
infra-estrutura adequada

e recursos pedagógicos para a formação especial do

currículo (laboratórios e salas para o ensino da educação artística). Frente a falta

1

Nas décadas subseqüentes as taxas de crescimento anual caem para 2,29% (1980), 2,34% (1991)
e 1,83% (1996) (IBGE - Censos Demográfico e Contagem Populacional 1996).
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de estrutura, recursos, e das exigências legais, se estabelece um acordo tácito entre
o Estado e o Município de Curitiba quanto à responsabilidade pela oferta do ensino
fundamental, o Município passou a priorizar a oferta da de 1ª a 4 série do 1º Grau, e
o Estado, o atendimento de 5ª a 8ª série e do Ensino de 2º Grau.
Em meados da década, foi elaborado o Plano de Obras Escolares, tendo
como eixo norteador a relação entre a capacidade instalada da rede pública e a
demanda existente. Em 1975, com a implantação do Sistema de Informações
Educacionais da Fundação Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná
(FUNDEPAR) foi possível a elaboração de análises e diagnósticos mais precisos
sobre as necessidades e prioridades de investimentos em Educação. É dessa
mesma época o levantamento denominado PROCARTA, realizado pelo IPPUC,
onde pela primeira vez o município obteve informações sobre a capacidade
instalada no município e a capacidade de absorção de todas as unidades de ensino,
fossem elas públicas ou particulares.

De posse dessas informações, Estado e

Município passam de forma integrada a planejar suas ações referentes a rede física.
Neste mesmo ano constituiu-se uma equipe interinstitucional composta por técnicos
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), FUNDEPAR,
Secretarias Estadual e Municipal da Educação para o planejamento integrado das
ações entre os órgãos responsáveis pela educação pública. Esta equipe,
denominada “Grupo de Curitiba”, acompanha sistematicamente (até hoje) a relação
entre oferta e demanda do ensino fundamental e médio, propondo construção,
reforma, ampliação e a integração de fluxo escolar entre unidades que atendem 1ª a
4ª série e as de 5ª a 8ª série. O planejamento da rede escolar tem como parâmetros
para a implantação de unidades, a facilidade de acesso, garantia da seqüência de
atendimento de 1ª a 8ª série e absorção da demanda do ensino fundamental.
O início da década de 80 é marcado pela adoção das eleições diretas para
diretores das escolas, com a participação de pais e professores. Em 1985 foi criada
a Secretaria Municipal de Educação com atribuição de atender as crianças de zero a
14 anos de idade, em tempo integral; adequar os currículos às necessidades sociais,
culturais e históricas; priorizar o processo de alfabetização; implantar um currículo
básico na rede; e implantar programas alternativos de esporte e recreação.
Dos anos oitenta para cá, a democratização do ensino no Brasil oportunizou
o acesso escolar a grande parcela da população antes excluída da educação básica.
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De acordo com a Constituição Federal e a LDB, o Ensino Fundamental é
obrigatório e gratuito inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade
própria, e seu não oferecimento pelo poder público ou sua oferta irregular implica
responsabilidade da autoridade competente (art 208 parágrafo1º).
Até 2006, a matrícula na primeira série do ensino fundamental de oito anos
era obrigatória para estudantes com idade a partir dos 7 anos. A Lei nº 11.274/2006,
que altera artigos da LDB dispõe que o ensino fundamental obrigatório terá ampliado
sua duração para nove anos com ingresso obrigatório de crianças com idade a partir
dos seis anos, na medida em que for sendo universalizado o acesso ao ensino
fundamental à faixa etária de 7 a 14 anos. A obrigatoriedade da implantação do
ensino de nove anos deverá ocorrer em todos os municípios brasileiros, de forma
gradativa, até 2010.
No estado do Paraná a distribuição de responsabilidades e competências no
atendimento do ensino fundamental, amparada na LDB e no mecanismo de
financiamento do ensino fundamental representado pelo FUNDEF, vem se dando de
forma compartilhada entre Estado e Municípios. Assim a oferta dos anos iniciais do
ensino fundamental é de competência dos municípios, cabendo ao Estado a garantia
da oferta dos anos finais do ensino fundamental e o ensino médio.
O atendimento do ensino fundamental é predominantemente público
(municipal e estadual) respondendo por 83,77% nesse nível de ensino, enquanto a
rede privada participa com 16,23% das matrículas (Censo Escolar 2006).
Nos últimos anos observa-se o crescimento significativo da participação da
rede municipal nas matrículas dos anos iniciais e conseqüente diminuição da
participação da rede estadual, resultando em 2006, em 73,57% e 10,84%
respectivamente. Por outro lado, a rede estadual, vem assumindo grande parcela do
atendimento dos anos finais, representando 76,67% da matrícula total do município.
É imperativo ao município, uma vez alcançada a universalização do ensino
fundamental, dar ênfase nas suas políticas públicas à promoção da qualidade do
ensino, haja vista o desempenho alcançado nas avaliações nacionais de
desempenho dos estudantes: SAEB, PROVA BRASIL e outros.
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O ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio, definido na LDB como a etapa final da educação básica,
tem duração mínima de três anos, estando voltado ao atendimento da população
jovem com idade entre 15 e 17 anos, com forte papel na formação para a cidadania
e para o trabalho. Existe uma grande pressão social por vagas nesse nível de
ensino, resultante em grande parte do significativo número de alunos concluintes do
ensino fundamental. O mercado de trabalho por sua vez, também exerce forte
pressão no sistema educacional, uma vez que passa a exigir maiores níveis de
instrução nos vários ramos de ocupação.
Nos últimos anos, há uma elevação das taxas de distorção idade-série,
reprovação e abandono, com conseqüente migração destes estudantes para a
Educação de Jovens e Adultos que buscam, a curto prazo, a conclusão desse nível
de ensino.
Em Curitiba, com a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental,
o Estado investiu na expansão do Ensino Médio. A oferta ocorre prioritariamente
pela rede pública estadual de ensino, que responde por 73,14% das matrículas em
2005 (MEC). Para suprir a demanda, a rede privada (particular, confessional,
comunitário e filantrópico) vem ampliando a sua participação na oferta desse serviço
no município com 25,25%.
A EDUCAÇÃO SUPERIOR
A Educação Superior, assim como as outras modalidades de ensino, deve
ser assegurada a todos os cidadãos nas diferentes áreas de conhecimento. O artigo
45 da LDB preconiza que: “Educação superior será ministrada em instituições de
ensino superior, público ou privadas, com variados graus de abrangência ou
especialização”. Historicamente atribui-se a União o papel regulador, credenciando e
autorizando o funcionamento da educação superior federal e privada de graduação e
pós-graduação. Para as instituições estaduais essas atribuições cabem aos
Conselhos Estaduais de Educação.
Questões de caráter demográfico, aumento da exigência do mercado de
trabalho e do número de concluintes do ensino médio, pressionam o sistema de
ensino superior por novas vagas, sejam elas em instituições públicas ou privadas.
Nas últimas décadas as matrículas nesse nível de ensino vêm apresentando um
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rápido crescimento, principalmente nas instituições privadas de ensino. Em Curitiba,
segundo o Ministério da Educação, no período entre 1981 e 2005, as matrículas na
educação superior cresceram aproximadamente 227%, passando de 33.270 a
108.866 matrículas. A maior variação (354%) ocorreu na rede privada, seguida da
rede estadual (103%) e federal (73%). No ano de 2005, do total de matrículas
75,90% estão no setor privado, 22,74% na rede federal e apenas 1,35% na rede
estadual
A EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Constituição Federal (1988) elegeu como fundamentos da República a
cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. II e III), e como um dos seus
objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inc. IV).
Garante ainda expressamente o direito à igualdade (art. 5º), e trata, nos artigos 205
e seguintes, do direito de TODOS à educação. Esse direito deve visar o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (art. 205).
Além disso, elege como um dos princípios para o ensino, a igualdade de
condições de acesso e permanência na escola (art. 206, inc. I), acrescentando que o
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um (art. 208, V). Portanto, a Constituição garante a todos o
direito à educação e ao acesso à escola. Toda escola, assim reconhecida pelos
órgãos oficiais como tal, deve atender aos princípios constitucionais, não podendo
excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência
ou ausência dela.
A LDB (1996) em seu art. 58º caracteriza a educação especial como
modalidade de educação escolar, destinada aos educandos portadores de
necessidades especiais prevendo, nos parágrafos 1º e 2º, a existência de apoio
especializado no ensino regular e de serviços especiais separados quando não for
possível a integração. Destaca ainda, no parágrafo 3º, a oferta da educação especial
já na educação infantil (zero a seis anos de idade).
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Merecem destaque, ainda, as duas primeiras metas colocadas pelo Plano
Nacional da Educação – PNE (2001), quais sejam: 1) Assegurar o atendimento de
todos os alunos com necessidades especiais no Ensino Fundamental, em dez anos;
e 2) Assegurar escolas adaptadas e com padrões mínimos de infra-estrutura, em
cinco anos.
A educação especial no município de Curitiba teve início com a implantação
de uma classe especial, em 1968, na Escola Municipal Isolda Schmid, hoje Herley
Mehl. Na década de 70 ampliou sua abrangência administrativa e pedagógica,
passando de Seção de Classes Especiais do Departamento de Bem-Estar Social,
em 1970, a Serviço de Educação Especial do Departamento de Educação, em 1979.
Em 1985 foi inaugurada a primeira escola municipal de educação especial – Ali Bark
e, em 1986 constituiu-se a Divisão de Educação Especial na Secretaria Municipal de
Educação.
A partir de 1989 foram criados os Centros Municipais de Atendimento
Especializado (CMAE), com equipes de profissionais de avaliação diagnóstica
psicoeducacional e atendimento nas áreas de deficiência auditiva e visual,
fonoaudióloga, psicologia, pedagogia, fisioterapia e serviço social. Em 1990 foi
criada a primeira sala de recursos1 na Escola Municipal Maria Clara B. Tesserolli. Na
década de 90, diante do percentual de crianças com necessidades especiais que
freqüentavam as creches municipais, a Secretaria da Criança mobilizou esforços na
capacitação dos profissionais para a identificação dos sinais de alerta no
desenvolvimento infantil e, no ano 2000, em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde, implantou o Programa de Olho na Criança. Nos últimos anos, já com a
transição da educação infantil para a Secretaria de Educação e com o envolvimento
dos Centros de Educação Infantil Conveniados, as iniciativas anteriores foram
ampliadas.
De acordo com o INEP, as matrículas em Educação Especial abrangem as
escolas especializadas e as classes especiais. Se considerada a distribuição
percentual do número de matrículas em Educação Especial em Curitiba, por
dependência administrativa, segundo os dados do INEP (Censo Escolar 2005), a
Rede Privada aparece com 74%, a Municipal com 22,5%, e a Estadual com 3,6%.
1

As salas de recursos foram implantadas nas escolas de ensino regular da RME de Curitiba com
base na Deliberação nº 020/86 do Conselho Estadual de Educação do Paraná, substituída mais
recentemente pela Deliberação nº 02/03 do mesmo Conselho.
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Ao longo dos últimos anos a participação da Rede Municipal no total de matrículas
da Educação Especial apresentou um crescimento de 7.7 pontos percentuais e a
Rede Privada um aumento em 3.6 pontos percentuais. Já a Rede Estadual sofreu
uma queda de 11.2 pontos percentuais no mesmo período.
No que se refere à primeira meta do PNE, o atendimento em Educação
Especial na RME de Curitiba registrou, em 2005, um percentual de 89,43% em
relação à demanda total. Cabe ressaltar, entretanto, um número significativo de
pessoas em lista de espera, principalmente para classes especiais, que representam
10,57% dos que buscam o atendimento.
Além das matrículas na Educação Especial, merece destaque, ainda, o
número de alunos portadores de necessidades especiais matriculados na RME, em
outras modalidades de ensino: alunos de inclusão, em salas de recursos e alunos
portadores de necessidades especiais na Educação de Jovens e Adultos. Dentro
desta perspectiva, o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais
na Rede Municipal de Ensino apresentou uma expansão de 150% no período de
1997 a 2005.
Quanto à acessibilidade física às unidades escolares, o Decreto 5.296/2004,
que regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida. No caso específico das escolas municipais, o conceito de
acessibilidade se aplica a alunos, profissionais, pais e comunidade do entorno da
escola que via de regra utilizam o espaço escolar.
De modo geral, existe uma grande diversidade arquitetônica entre as
escolas municipais, evidenciando muitas vezes a funcionalidade pensada à época
da construção, o que faz com muitas delas necessitem algum tipo de reforma ou
adaptação para a remoção de barreiras. Aproximadamente 17% das escolas
municipais em funcionamento, tem menos de 10 anos de construção e 32% mais de
30 anos.
A preocupação com o atendimento às exigências legais para adequação de
projetos físicos, nas escolas municipais de Curitiba, em conformidade com as
normas da ABNT, passou a ter um destaque especial a partir da segunda metade da
década de 90. Até então, os problemas de acessibilidade nas escolas municipais
eram resolvidos isoladamente e a inclusão era um tema em ascensão. Ainda hoje
existem muitas escolas onde o acesso de pessoas portadoras de necessidades
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especiais é praticamente impossível, haja vista os problemas arquitetônicos e
topográficos. Apenas 20% das escolas municipais atendem aos padrões em um ou
mais itens, como áreas de acesso (calçadas, escadas, portas, área de embarque e
desembarque), circulação (rampas e corrimões) e banheiros de acordo com as
normas da ABNT (barras, espaços, patentes e lavatórios adaptados). Das três
escolas especiais municipais somente a Escola Municipal Especializada Tomaz
Edison de Andrade Vieira, inaugurada em 2005, atende plenamente os requisitos
estabelecidos na Lei de Acessibilidade e as Normas da ABNT.

Para maior esclarecimento sobre a atuação da área de Educação no
Município, apresentamos a seguir em quadro síntese os principais programas e
projetos desenvolvidos em 2007.
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PROGRAMAS EPROJETOS DESENVOLVIDOS – 2007

PROGRAMAS/
PROJETOS

SINAIS DE ALERTA

PROJETO FAMILIA

PROJETO CRIANÇA
SEGURA

PROJETO MAMA NENÊ

PROJETO AÇÃO
VOLUNTÁRIA NA
EDUCAÇAÕ INFANTIL

OBJETIVOS

PÚBLICO

Detectar e intervir
precocemente diante dos
sinais de atraso n no
desenvolvimento de crianças
(áreas visual, auditiva, mental,
física e comportamental)

Crianças (0 - 5 anos) de
educação, matriculadas na
educação infantil da RME Rede Municipal de Ensino
(CMEI e CEI conveniados)

Envolver as famílias na coresponsabilidade para a
prevenção de problemas de
saúde e defasagem do
desenvolvimento na infância.
Projeto que integra o
Programa Sinais de Alerta.

Famílias das crianças de 0 a
5 anos de idade
matriculadas na educação
infantil da RME (CMEI e CEI
conveniados).

Prevenir acidentes com
crianças de até 6 anos de
idade, pela mudança de
comportamento de
educadores, pais e crianças.

Educadores, pais e crianças
que freqüentam CMEI, CEI
conveniados e turmas de
educação infantil das
escolas municipais.

Intensificar o incentivo a
amamentação nas creches e
estabelecer critérios para
proporcionar a administração
do leite materno às crianças,
a partir do leite materno
armazenado pelas mães que
não tem condições de ir até
as unidades de educação
infantil para amamentação

Mães e crianças das
unidades de educação
infantil da RME.

Organizar o trabalho
voluntário nas unidades que
ofertam educação infantil na
Rede Municipal e
proporcionar à comunidade
espaços de valorização e
realização de ações
voluntárias, contribuindo para
o desenvolvimento das
propostas educativas.

Voluntários com idade
mínima de 16 anos.
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PROGRAMA
COMUNIDADE ESCOLA

Valorizar as escolas
municipais como espaços
abertos de conhecimento
contribuindo para a melhoria
da qualidade local com
atividades sócio-educativas
nos finais de semana.

População atendida nas
escolas públicas e
comunidade.

PROJETO HORA EJA

Promover a alfabetização e
inclusão de jovens e adultos.

População com idade acima
de 14 anos que não possui
condições de freqüentar os
cursos da EJA nas escolas
municipais no período
noturno.

ALFABETIZANDO COM
SAÚDE

Promover a alfabetização e
inclusão de adultos.

Usuários do SUS com idade
acima de 50 anos, na
maioria pertencentes aos
programas para hipertensos,
gestantes e diabéticos.

PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO

Alfabetizar o público alvo em
ambientes escolares e com
voluntários que recebem
auxílio para desempenhar
suas atividades. Desenvolvido
em parceria com o governo
federal.

Pessoas com idade acima
de 15 anos que não tiveram
oportunidade ou foram
excluídos da escola antes de
aprender a ler e a escrever.

BRASIL ALFABETIZADO

Alfabetizar o público alvo em
ambientes escolares e com
voluntários que recebem
auxílio para desempenhar
suas atividades

Pessoas com idade acima
de 15 anos que não tiveram
oportunidade ou foram
excluídos da escola antes de
aprender a ler e a escrever

EXAME DE
EQUIVALÊNCIA

Emitir certificados de
Pessoas com idade acima
conclusão de 1ª a 4ª série do de 14 anos.
ensino fundamental, às
pessoas que não concluíram
seus estudos em idade
própria ou perderam
documentação comprobatória

APRENDER DIGITAL

Proporcionar aos estudantes Escolas com EJA de 5ª a 8ª
em turmas que funcionam aos série e Ensino Fundamental
sábados, acesso as novas
regular
tecnologias de informação e
comunicação, dando-lhes
noções básicas de gestão de
empresas
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EDUCAÇÃO
PERMANENTE

Atualizar e ampliar
conhecimentos nas áreas
profissionais, cultura e de
esporte e lazer. Modalidade
de atendimento ofertada no
período noturno nas escolas
municipais.

Toda comunidade sem
restrição de idade

PROGRAMA NACIONAL
DE INCLUSÃO DE
JOVENS E ADULTOS
(ProJovem)

Promover a re-inserção do
jovem na escola,
oportunizando elevação de
escolaridade em 12 meses
consecutivos, qualificação
profissional e planejamento e
execução de ações
comunitárias de interesse
público. Como forma de
incentivo o jovem recebe
bolsa auxílio. Desenvolvido
em parceria com o governo
federal.

Jovens com idade entre 18 a
24 anos que terminaram a 4ª
série, mas não concluíram a
8ª série do ensino
fundamental e não tem
vínculos formais de trabalho.

AÇÕES PEDAGÓGICAS
DESCENTRALIZADAS
DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
(APED)

Desenvolver ações
pedagógicas em espaços
cedidos pelo Município à
Rede Estadual de Educação.

Jovens (preferencialmente
com 18 anos) e adultos que
não tenham concluído o
ensino fundamental e/ ou
ensino médio.

SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE PARA
O ENSINO ESPECIAL
(SITES)

Facilitar e garanti o acesso de Pessoas com necessidades
estudantes com necessidades educacionais especiais
especiais às Escolas de
residentes no município.
Educação Especial de
Curitiba.

Estudantes da RME Curitiba.
PROGRAMA QUALIDADE Motivar o desenvolvimento
DA EDUCAÇÃO
dos estudantes, tornando-os
indivíduos críticos, capazes
de enfrentar desafios,
solucionar problemas e tomar
decisões.
PROGRAMA EXPANSÃO
DO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL

Ampliar o atendimento das
Estudantes da RME Curitiba.
modalidades de educação
oferecidas pelo município de
Curitiba (educação infantil,
ensino fundamental,
educação de jovens e adultos
e educação especial), com
vistas a atender às metas
preconizadas pelo Plano
Nacional de Educação e ao
princípio da universalização
do acesso à educação.
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PROJETO ESCOLA &
UNIVERSIDADE

Incentivar o aperfeiçoamento
dos profissionais do
magistério municipal para a
melhoria da qualidade da
educação curitibana.

JOVENS GOVERNANTES Estimular o aluno a observar
e refletir sobre a realidade da
sua comunidade para que a
conheça e, dessa forma,
possa propor mudanças.

Profissionais do magistério
municipal.

Estudantes da RME.

PROJETO MEMÓRIA DA
REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE CURITIBA

Resgatar a história da
População de Curitiba
instituição, por meio de
relatos de profissionais que
estiverem à frente das
grandes transformações pelas
quais foram se construindo os
alicerces político-pedagógicos
da educação do município no
período de 1964 a 2008.

EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL

Promover ações de
divulgação de conceitos que
contribuam para a melhoria
dos índices de perfil
nutricional da população
atendida pela rede municipal
de ensino e a comunidade
envolvida com este público.

População atendida nas
unidades da RME e
comunidade envolvida com
este público.
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1.1.2 A Saúde no Município

Até o final da década de 80, a União, o Estado e o Município prestavam
serviços de saúde à população de Curitiba. A esfera federal fazia o atendimento nos
postos de saúde do INAMPS aos trabalhadores com registro em carteira de trabalho.
O Estado e o Município agiam de forma suplementar, através de Unidades Básicas
de Saúde. Em 1983 a Secretaria Estadual de Saúde e Bem Estar Social mantinha
14 unidades demandadas por uma população acima de 15 anos.

O Município

possuía 13 unidades que concentravam o atendimento principalmente a lactentes e
a crianças na idade pré-escolar. O atendimento já era feito de forma programada,
não deixando de lado o atendimento à população que para lá se dirigia em busca de
consultas eventuais sempre que necessário. A distribuição dos serviços de saúde
não era homogênea na área geográfica do Município. A maioria dos serviços de
saúde estava concentrada no centro da cidade e para utilizá-los a população tinha
que se deslocar por longas distâncias.
Os serviços de saúde eram vinculados a dois Ministérios: O Ministério de
Previdência Social, responsável pelas ações curativas e o Ministério da Saúde pelas
ações preventivas. Não havia um planejamento conjunto entre os dois ministérios e
como conseqüência as políticas públicas de saúde não eram integradas.
Para melhor compreensão deste processo, rememoramos o final da década
de 70 quando as políticas públicas de saúde refletiam um modelo centrado no
atendimento individualizado, na especialização, na utilização de medicamentos e
equipamentos porém, distanciado das reais necessidades da população.
A 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde,
realizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS e Fundo das Nações Unidas
para a Infância - UNICEF, em Alma-Ata, Cazaquistão, em 1978, confirmou a saúde
como direito humano fundamental e uma das mais importantes metas sociais
mundiais. A perspectiva era de que os diferentes atores internacionais atuassem no
sentido de garantir a saúde para todos até o ano 2000, considerando a saúde como
“um estado completo de bem-estar físico, mental e social”, não somente a ausência
de enfermidades. Nesse fórum chegou-se ao entendimento que a promoção e
proteção à saúde dos povos são essenciais para o desenvolvimento econômico e
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social. O foco desse trabalho deveria ser a reforma do setor saúde no mundo com a
primazia da atenção primária à saúde.
Inspirada nas recomendações de Alma-Ata, Curitiba, em 1979, adotou um
modelo de Atenção Primária à Saúde, organizado de forma regionalizada e com
delimitação de área de atuação para cada Unidade de Saúde (explicitado no
documento “Modelo de Saúde Regionalizado e Hierarquizado” co-participação
SESB/INAMPS/PMC/Saza Lattes) e hierarquizada. A hierarquização pressupunha a
integração e o escalonamento dos serviços em três níveis na forma de pirâmide:
Primário: na base da pirâmide a atenção primária à saúde implementada
pelas unidades de saúde e devendo ser a porta de entrada no sistema;
Secundário: as ações e atividades realizadas em ambulatórios gerais e
hospitais equipados com recursos especializados;
Terciário: o ápice da pirâmide, com serviços de maior complexidade
prestados por hospitais/serviços especializados.
Coube ao município o atendimento primário. Realizado nas Unidades de
Saúde que recrutavam na comunidade agentes de saúde para fazerem parte de
suas equipes. O incentivo à participação comunitária teve inicio com a formação das
primeiras comissões de saúde.
Desde então, Curitiba vem construindo um modelo particular de atenção à
saúde com a participação de muitos atores compromissados com a saúde coletiva, o
que possibilitou o delineamento de um modelo de atenção para a implementação do
SUS no município.
Em 1982, o Plano de Reorientação da Assistência à Saúde voltado para um
sistema regionalizado e hierarquizado de saúde prevê ampla integração entre
INAMPS, Secretarias Estaduais, Serviços Municipais e Escolas de Medicina. Iniciase o processo na cidade com a municipalização de 3 Unidades de Saúde do Estado.
Em 1984, o Plano Setorial de Saúde avança prevendo a passagem gradativa das
unidades de saúde estaduais para a supervisão municipal e a integração das
unidades municipais com os serviços estaduais e ambulatórios de maior
complexidade.
Ao final da década de 80, o Município contava com uma rede de 57
unidades, oferecendo atendimento básico na área de saúde e atendimento
odontológico. Em 1986, na reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de
Curitiba - PMC, a Lei 6817 cria a Secretaria Municipal da Saúde - SMS e amplia o
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numero de unidades de saúde. Para expansão da rede foram considerados:
avaliação

das

necessidades,

aspectos

demográficos,

grau

de

carência

socioeconômica da população e inexistência de serviços públicos de saúde na área.
O modelo de atenção à saúde adotado pela SMS foi se consolidando, porém ainda
havia um descompasso entre as proposições e a realidade dos atendimentos.
O marco da Reforma Sanitária foi a VIII Conferência Nacional da Saúde
ocorrida em março de 1986, que lançou as bases do Sistema Único de Saúde SUS, definido na Constituição de 1988, cristalizado na Lei Orgânica de Saúde de
setembro de 1990 estabelecendo “que a saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”. O SUS determina a articulação entre as três esferas de governo (Federal,
Estadual e Municipal), instituindo princípios para sua organização:
Universalidade- direito de acesso à saúde em todos os níveis de assistência
a toda a população.
Integralidade – refere-se à totalidade das ações de saúde, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
Equidade – princípio que propõe tratamento diferenciado para os desiguais.
Descentralização das ações – direção única em cada esfera de governo.
Participação da comunidade.
Regionalização/hierarquização da rede de serviços de saúde.
A municipalização do SUS em Curitiba foi efetivada em 1992, quando mais 9
Unidades de Saúde, algumas do Estado e outras do INAMPS passaram a ser
gerenciadas pela SMS. Visando o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde
buscou-se oferecer à população um serviço público, integrado, hierarquizado,
descentralizado e territorializado. Para tanto um importante passo foi dado com a
criação das Regionais da Saúde, depois denominadas Distritos Sanitários.
Correspondem em número e em área de abrangência às Administrações Regionais
de Curitiba sendo responsáveis, no âmbito de seu território, pelas ações de
vigilância à saúde, planejamento, epidemiologia, vigilância sanitária e saúde
ambiental.
Em 1996, o município se habilita para a gestão semiplena do SUS
exercendo as funções de regulação, controle, avaliação, auditoria e pagamento dos
serviços contratados pelo sistema do município, sendo que, desde 1998, encontrase em gestão plena do sistema.
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Compreendendo também que, a atenção à saúde deve ser prestada de
forma integral, abrangendo todos os tipos de atenção, promoção à saúde, prevenção
de doenças e assistência, a Secretaria Municipal da Saúde passou a gerenciar um
Sistema de Saúde em toda a sua complexidade. Gradativamente foram implantados
também programas estratégicos, inclusive aqueles exigidos pelo Ministério da
Saúde, e ações voltados a proteção e ao cuidado das pessoas, como o atendimento
à Gestantes (Pré-natal, Parto, Puerpério e Planejamento Familiar), Prevenção do
Câncer de Colo Uterino e de Mama, Saúde de Crianças, Adolescentes, Adultos,
Idosos, Saúde da Família, Saúde Mental, DST-aids, Cárie Zero, entre outros. A
maioria deles possui protocolos técnico-científicos, construídos em parceria com as
sociedades científicas envolvidas, instituições formadoras e técnicos da SMS.
Exercendo também a função de prestadora direta de serviços de saúde à população,
a SMS gerencia hoje uma rede com 115 equipamentos municipais, que incluem 08
Unidades Municipais de Urgências Médicas - CMUM com atendimento 24 horas. Na
sua estrutura possui os serviços de apoio diagnóstico (Laboratório de Análises
Clínicas), os de apoio operacional com Centrais de Vacinas, Ambulâncias, Marcação
de Consultas Especializadas e de Leitos Hospitalares, um hospital de média
complexidade com maternidade e, desde agosto de 2004, o Serviço de Atendimento
Médico às Urgências e Emergências - SAMU além de fazer a regulação de serviços
credenciados ao SUS – hospitalares, de média e alta complexidade. Hoje esta rede
trabalha de forma informatizada e interligada através do prontuário do pacienteCartão Saúde “on line”.
O

Plano

de

Governo,

o

Plano

Prurianual,

a

Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias/LDO e os Orçamentos Anuais orientam as prioridades e os gastos
anuais. Paralelamente é produzido o Plano Municipal de Saúde, discutido e
aprovado a cada quatro anos nas Conferências Municipais de Saúde. Este plano
orienta a política global do sistema e desdobra-se em Planos Operativos
Anuais/POA, dos níveis central, distritais e locais, ferramentas fundamentais para o
planejamento e a avaliação da totalidade das ações de saúde desenvolvidas em
todas as instâncias da Secretaria Municipal da Saúde.
Para dar conta da demanda crescente na área da saúde, o Município vem
ampliando gradativamente a aplicação de recursos financeiros: em 2000, 7,78 % do
orçamento municipal era destinado à Saúde, em 2006 o percentual foi de 15,7%
atendendo assim a Emenda Constitucional 29.
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O controle social acontece em duas instâncias principais – Os Conselhos de
Saúde (Locais, Distritais e Municipal) e as Conferências de Saúde, ambos como
espaços de democratização do poder, e onde pode-se observar a participação dos
vários segmentos (usuários, trabalhadores, prestadores e gestores) deliberando,
fiscalizando e avaliando as ações de saúde. Em 1991 foi realizada a 1ª Conferencia
Municipal de Saúde de Curitiba e em 2005, na VIII Conferencia Municipal de Saúde
mais de 13.000 pessoas participaram desse processo.
As parcerias com outros setores públicos, privados e organizações da
sociedade civil beneficiam o processo de atenção à saúde dos curitibanos e
consolidam-se como ferramentas importantes na construção de um SUS-Curitiba de
forma compartilhada e com co-responsabilidades.

Para maior esclarecimento sobre a atuação da área de Saúde no município,
apresentamos a seguir um quadro síntese dos principais programas e projetos
desenvolvidos em 2007.
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PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS - 2007

PROGRAMAS/
PROJETOS

OBJETIVOS

PÚBLICO

Prestar atendimento integral à
saúde com monitoramento do
risco ao nascer e evolutivo,
acompanhamento do
processo de crescimento e
desenvolvimento
Organizar ações em saúde
para manejo e tratamento das
infecções e alergias
respiratórias na infância.

Crianças de 0 a 10 anos
residentes no município
de Curitiba, priorizando a
faixa etária de 0 a 24
meses

ALEITAMENTO
MATERNO – PROAMA

Desenvolver ações e
promoção ao aleitamento
materno

Gestantes, nutrizes,
lactantes, lactentes de 0
a 2anos ou mais

ADOLESCENTE
SAUDÁVEL

Realizar ações de saúde com
adolescentes, concentrandose nas de maior risco para
adoecer e morrer, bem como
implementar atividades de
preservação procurando
envolver famílias e
comunidades

Adolescentes, de ambos
os sexos, na faixa etária
de 10 anos a 20 anos
incompletos.

MÃE CURITIBANA

Prestar acompanhamento
Gestantes residentes no
médico desde o momento de município de Curitiba
confirmação da gravidez até o
pós parto, com garantia de
vinculação a uma maternidade
na primeira consulta de pré
natal. Prevenir, detectar e
tratar precocemente
patologias, garantir acesso
aos serviços especializados
para gestantes de baixo e alto
risco, orientar gestantes e
puérperas sobre as principais
alterações decorrentes da
gestação.

PLANEJAMENTO
FAMILIAR

Disponibilizar métodos
anticonceptivos aos usuários
ou casais.

SAÚDE DA CRIANÇA

CRESCENDO COM
SAÚDE

Crianças e adolescentes
menores de 14 anos

Homens e mulheres em
idade fértil
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PROGRAMA
MUNICIPAL DE
IMUNIZAÇÃO

Realizar aplicação de vacinas
e soros nas Unidades de
Saúde do município conforme
orientação do Ministério da
Saúde

População de Curitiba
imunizada

REDE DE PROTEÇÃO Prevenir e atender os casos
Á CRIANÇA E AO
de violência em crianças e
ADOLESCENTE
adolescentes
VITIMA DE VIOLÊNCIA

Crianças e Adolescentes
residentes em Curitiba e
vitimas de violência

CONTROLE DE
TABAGISMO

Realizar ações para
prevenção e controle do
tabagismo no município

População usuária do
SUS e residente em
Curitiba

VIGILÂNCIA E
ATENÇÃO
NUTRICIONAL

Acompanhar e diagnosticar a
situação nutricional de grupos
da população mais
vulneráveis aos distúrbios
nutricionais no município

Crianças, gestantes,
escolares e usuários das
Unidades de Saúde do
Município

PROGRAMA DE
ATENÇÃO
NUTRICIONAL A
PACIENTES COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS DE
ALIMENTAÇÃO

Promover atenção a crianças
com alergias/intolerâncias
alimentares, pacientes com
desnutrição secundária
usuários do SUS e conforme
normativa da SMS

Crianças com
alergias/intolerâncias
alimentares, pacientes
com desnutrição
conforme normativa da
SMS.

PROGRAMA DE
SUPLEMENTAÇÃO
NUTRICIONAL

Promover atenção nutricional
mediante o fornecimento
mensal de fórmula infantil

Crianças menores de 6
meses nascidas de mães
HIV.

VIGILÂNCIA E
Monitorar os casos de morte
Óbitos de mulheres de 10
MONITORAMENTO DA materna e infantil ocorridas no a 49 anos e crianças
MORTALIDADE
município.
menores de 1 ano.
SAÚDE DO ADULTO
(HIPERTENSÃO
ARTERIAL/DIABETES)

Detectar, diagnosticar e tratar Usuários do SUS,
das condições crônicas
hipertensos ou diabéticos
Hipertensão Arterial Sistêmica de qualquer faixa etária.
e Diabete melito

SAÚDE DO IDOSO

Prestar atenção integral ao
Usuários do SUS com
idoso, visando a promoção de mais de 60 anos
sua saúde, em ação conjunta
com outras secretarias
municipais

36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Social

PROGRAMA SAÚDE
DA FAMÍLIA

Melhorar a qualidade de vida
e de saúde das famílias a
partir da construção de um
novo modelo de atenção
direcionado para a promoção
da saúde. É realizada atenção
integral, contínua e de boa
qualidade a cada membro da
família, identificando
condições de risco para a
saúde.

Famílias Curitibanas
moradoras nas áreas
onde já tem implantado
esta estratégia

AGENTES
COMUNITÁRIOS EM
SAÚDE

Promover a integração da
equipe básica de saúde ou
equipe de saúde da família
com a comunidade.
Reconhecimento de áreas de
risco e acompanhamento de
usuários cadastrados dentro
de sua área de atuação.
Garantir o acesso do usuário a
múltiplas alternativas
assistenciais como cuidados
básicos nos domicílios e
atendimentos nas Unidades
de Saúde, até serviços
especializados como
ambulatórios, Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS),
leitos hospitalares (dia e
integrais) e residências
terapêuticas.

Usuários/famílias
priorizados para
acompanhamento com
algum risco social ou
epidemiológico

SAÚDE MENTAL
COMUNITÁRIA

População residente em
Curitiba, adscrita ás
unidades de saúde, com
foco nas grandes
políticas municipais de
saúde, nos grupos de
risco conforme os
programas institucionais
e na assistência a
pessoas em sofrimento
psíquico e aos portadores
de transtornos

PROGRAMA CÁRIE
ZERO

Realizar os procedimentos
População de Curitiba.
básicos em odontologia,
procedimentos preventivos,
atendimentos especializados e
emergenciais e outros. Manter
atividades educativas e
capacitação para profissionais
da área de odontologia.

AMIGO ESPECIAL

Realizar atendimento a
pessoas portadoras de
deficiência.

Pessoas com deficiências
nas Unidades de Saúde,
na Unidade Especializada
Amigo Especial e
atendimento a nível
hospitalar sob anestesia
geral no Centro Médico
Comunitário Bairro Novo.
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CONTROLE DE
HIV/AIDS E DOENÇAS
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS/AIDS

Desenvolver atividades de
Usuários do SUS Curitiba
prevenção e controle de
independente da faixa
Doenças Sexualmente
etária
Transmissíveis e AIDS, tais
como: palestras, apresentação
de vídeos em sala de espera
das Unidades de Saúde,
exposição de cartazes,
teatros, distribuição de
material educativo e
preservativos. Realização de
exames para detecção e
acompanhamento das DST e
nas Unidades de Saúde bem
como o seu tratamento.

CONTROLE DE
DOENÇAS E DE
AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO
OBRIGATÓRIA

Fornecer orientação técnica
Usuários do SUS Curitiba
permanente para os
responsáveis pela decisão e
execução de ações de
prevenção e controle de
doenças e agravos. Para que
este objetivo seja alcançado é
necessária a notificação da
ocorrência de casos de todos
os agravos.
Garantir a distribuição gratuita Usuários atendidos no
de medicamentos
SUS em Curitiba
padronizados aos usuários
atendidos pelas Unidades
Básicas de Saúde e Unidades
de Saúde de
urgência/Emergência (24h)

FARMÁCIA
CURITIBANA

ALFABETIZANDO COM Alfabetizar adultos usuários do Adultos usuários do SUS
SAÚDE
SUS nas Unidades de Saúde sem alfabetização
através do apoio de
voluntários.
MUTIRÃO DA
CIDADANIA

CONTROLE DA
DENGUE

Desenvolver atividades
População de Curitiba
voltadas à promoção da
saúde, auto cuidado e
prevenção de doenças.
Trabalho realizado através da
integração setorial
Prevenir a transmissão da
População de Curitiba
dengue no município por meio
de ações específicas e da
vigilância constante
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SAÚDE DO
TRABALHADOR

Prevenir e prestar assistência
integral à saúde do
trabalhador, sobre doenças e
acidentes relacionados ao
trabalho, intervindo nos riscos
à saúde identificados nos
ambientes e processos de
trabalho

Trabalhadores de
empresas situadas em
Curitiba

PLANO DE
AVALIAÇÃO DE
ESTABELECIMENTOS
DE SAÚDE - PASES

Estabelecer diagnóstico das
condições de funcionamento
dos estabelecimentos de
saúde do município e manter
um acompanhamento
sistematizado para a
manutenção de padrões de
qualidade sanitárias

Pessoas que utilizam os
serviços prestados pelos
Estabelecimentos de
Saúde do município de
Curitiba

PROGRAMA
QUALIDADE EM
INSTITUIÇÕES DE
LONGA
PERMANÊNCIA PARA
IDOSOS – PQILPI’S

Acompanhar
sistematicamente as
Instituições de Longa
Permanência para idosos
(ILPIS)

Pessoas idosas
abrigadas nas instituições
de longa permanência
existentes no município
de Curitiba

VIGILÂNCIA
SANITÁRIA EM
ESTABELECIMENTOS
DE ATENÇÃO À
CRIANÇA

Realizar ações de Vigilância
Criança zero à 14 anos.
Sanitária em
Estabelecimentos de Atenção
à Criança, visando a
eliminação, diminuição e
prevenção de riscos à saúde e
controle de agravos

VIGILÂNCIA
SANITÁRIA EM
ESTABELECIMENTOS
DE ATENÇÃO À
SAÚDE E DE APOIO
DIAGNÓSTICO E
TERAPÊUTICO

Realizar ações de Vigilância
Sanitária em
Estabelecimentos de Atenção
à Saúde e de Apoio
Diagnóstico e Terapêutico
(Hospitais, Clínicas,
Consultórios, Laboratórios de
Análises Clínicas, Serviços de
Hemoterapia, Serviços de
Diálise, Serviços de
Imagenologia

VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DE
PRODUTOS DE SAÚDE
ESTABELECIMENTOS
DE PRODUÇÃO,
IMPORTAÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO,
TRANSPORTE E
COMERCIALIZAÇÃO

Realizar ações de Vigilância
Pessoas que utilizam
Sanitária em
produtos relacionados
Estabelecimentos de
com a saúde
Produção, Importação,
Distribuição, Transporte e
Comercialização de Produtos
de Saúde

Pessoas que utilizam os
serviços em
estabelecimentos que
prestam atenção à saúde
ou de apoio diagnóstico e
terapêutico
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VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DE
ESTABELECIMENTOS
DE INTERESSE À
SAÚDE

Realizar ações de Vigilância
Pessoas que utilizam os
Sanitária em
serviços de saúde
Estabelecimentos de Interesse
à Saúde, visando a
eliminação, diminuição e
prevenção de riscos à saúde e
controle de agravos, através
da fiscalização e controle de
bens de consumo

VIGILÂNCIA DA
QUALIDADE DE ÁGUA
PARA CONSUMO
HUMANO

Monitorar constantemente a
qualidade da água para
consumo humano e de
estabelecimentos de
assistência à saúde

População de Curitiba

GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE

Monitorar constantemente o
manejo dos resíduos de
serviços de saúde dos
equipamentos de saúde da
Prefeitura Municipal de
Curitiba.
Promover o controle
reprodutivo e a guarda
responsável em áreas préestabelecidas, baseada com
risco epidemiológico

Todos os funcionários
dos equipamentos de
saúde da Prefeitura
Municipal de Curitiba.

CONTROLE
REPRODUTIVO DE
CÃES OU ANIMAIS DE
ESTIMAÇÃO

Cães e animais de
estimação de áreas pré
estabelecidas

GUARDA
RESPONSÁVEL

Promover a educação e
Pessoas com interesse
conscientização para a
em ter animais
propriedade, posse ou guarda domésticos
responsável de cães e gatos

FAUNA
SINANTRÓPICA DE
INTERESSE Á SAÚDE

Coordenar e orientar ações
que envolvam a fauna
sinantrópica de interesse
médico-sanitário e prevenir
acidentes e agravos que
possam interferir na saúde
pública. Entende-se por fauna
sinantrópica os animais que
coabitam com o homem no
meio urbano

CONTROLE DE
ROEDORES

Adotar medidas de controle da Áreas de risco
população de roedores no
município

CARTÃO QUALIDADE
SAÚDE

Desenvolver ações através da População de Curitiba
tecnologia da informática para usuária do SUS
armazenar e atualizar dados
de saúde e de doença dos
cidadãos curitibanos

Pessoas residentes no
município e expostas a
acidentes com estes
animais
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ACOLHIMENTO
SOLIDÁRIO: A SAÚDE
DE BRAÇOS
ABERTOS

Reorganizar o processo de
trabalho; Qualificar a relação
profissional-usuário.

Usuários do SUS

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
MÓVEL DE URGÊNCIA
(SAMU)

Prestar o atendimento préhospitalar em um primeiro
nível de atenção aos
portadores de quadros
agudos, de natureza clínica,
traumática ou psiquiátrica, que
possam ocorrer fora do
ambiente hospitalar.

Pessoas residentes em
Curitiba e que necessitam
de atenção e transporte
de Urgência

PROGRAMA LEITE
DAS CRIANÇAS

Diminuir a desnutrição

Crianças de 6 a 36
meses de idade,
pertencentes a famílias
com renda média per
capita mensal inferior a
meio salário mínimo

PROGRAMA
NACIONAL DE
SUPLEMENTAÇÃO DE
FERRO

Constituir um conjunto de
estratégias voltadas para
controle e redução da anemia
por deficiência de ferro no
País.

Crianças de 6 a 18
meses; Gestantes a partir
da 20ª semana; Mulheres
no pós-parto e pós-aborto

PROJETO GENTE
SAUDÁVEL

Criar Ambientes Saudáveis,
estimulando agências
nacionais e internacionais,
comunidades, organizações
governamentais e não
governamentais e o setor
privado a investirem nesta
estratégia pelo seu potencial
em promover a saúde física,
social e emocional.

Universidades, escolas e
locais de trabalho têm
sido considerados
espaços sociais
estratégicos para a
promoção de saúde
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1.1.3

O Abastecimento no Município

Atualmente, quando se refere ao abastecimento, educação alimentar,
nutrição e demais termos inerentes a esta área, utiliza-se a expressão Segurança
Alimentar. Este termo, ainda polêmico a respeito de sua definição, vem dos anos 70
e inicialmente teve como foco os problemas globais de abastecimento – adequado
suprimento alimentar para sustentar a expansão do consumo. O enfoque estava no
alimento e não no ser humano.
O cenário que favoreceu essa posição era de pós-guerra e “Revolução
Verde”. Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os países do terceiro
mundo, como o Brasil, tornaram-se objetos de suma importância, especialmente
por não possuírem a estrutura econômica industrializada. Os EUA necessitavam
escoar a produção que ficou “encalhada” por conta do término da guerra. Grandes
grupos e empresas petroquímicas, alimentícias e de produção de máquinas,
veículos e motores cresceram assustadoramente neste período. Com o fim da
guerra e a retração da demanda de todos estes produtos e serviços, formou-se um
conjunto de fatores que impulsionou o novo processo de relacionamento entre os
países. As estratégias foram concentradas através de um pacote tecnológico e
fundamentando os princípios da “Revolução Verde”, que foram introduzidos no
Brasil, em 1948, com a implementação dos serviços de extensão rural, iniciativa
conjunta do governo brasileiro com a Fundação Ford e Rockfeller. Onde aos
poucos, foi sendo fundamentada uma vasta e bem organizada rede de difusão de
idéias e tecnologia que asseguraram os investimentos realizados em recursos
financeiros e humanos. As profundas transformações promovidas na agropecuária
brasileira se referiram em parte no aumento significativo da produtividade das
culturas, porém através da dependência dos agricultores por insumos, como
fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis e máquinas. Eles eram adquiridos no
mercado, e na sua maior parte eram dependentes do petróleo, colocando o país na
dependência das oscilações do preço deste produto.
Em 1983, a FAO incluiu no conceito a garantia de acesso físico e
econômico das pessoas à alimentação básica. A Conferência Internacional sobre
Nutrição (Roma, 1992) estabeleceu a grande importância das conseqüências da
má nutrição em suas mais diversas formas, para o bem-estar humano e o
desenvolvimento socioeconômico. A Cúpula Mundial sobre Alimentação (Roma,
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1996) ampliou mais o entendimento sobre a Segurança Alimentar, quando afirmou
ser o “direito de todos a terem acesso a alimentos seguros e nutritivos, em
consonância com o direito a uma alimentação adequada e com direito fundamental
de todos a não sofrer fome”. Nessa ocasião inúmeras Nações se comprometeram
em reduzir pela metade o nível de pessoas subalimentadas até o ano de 2015. As
estimativas na época apontavam para mais de 800 milhões de pessoas no mundo
sem acesso à alimentação suficiente para satisfação de suas necessidades
nutricionais básicas. Trata-se de um problema global, que adquire dimensões mais
graves em países mais pobres, mas encontra-se presente também nos países em
desenvolvimento.
O tema voltado para o problema de alimentação no Brasil remonta dos
anos 30, quando começaram as análises e discussões sobre o fenômeno da fome.
Em 1986 o tema voltou a tona como proposta de política de abastecimento
alimentar formulado por técnicos mobilizados pelo Ministério de Agricultura, porém
era voltado basicamente à avaliação do estado nutricional do indivíduo, com ênfase
à desnutrição infantil. Na época as discussões sobre o tema não apresentavam
resultados concretos, porém tornou-se freqüente como alvo de atenções, estando
inclusive presente em inúmeros acordos de cooperação regional da América Latina
e Caribe. Entre os anos de 1980 e 1982, o México apresentou uma experiência
pioneira na montagem de um Sistema Alimentar Mexicano. A FAO também
encaminhou esta questão com ênfase na auto-suficiência produtiva nacional, com
cinco atributos da disponibilidade agregada de alimentos básicos – equidade
(acesso universal), suficiência, estabilidade, autonomia e sustentabilidade. Em
1991 surgiu extra-oficialmente a proposta de uma Política Nacional de Segurança
Alimentar, que em 1993 foi considerada como um dos fundamentos para a
implantação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), quando as
questões alimentar e da fome entraram definitivamente na agenda da política
nacional. Alguns avanços foram conseguidos, como a descentralização da merenda
escolar, a ampliação do programa de alimentação do trabalhador, o programa de
desnutrição infantil e a distribuição de estoques públicos de alimentos à população
carente ou vítima da seca. A ênfase nas discussões passou a ser a acessibilidade à
alimentação, tendo como a retomada do crescimento econômico, recuperação de
emprego e salários e regulação dos mercados. Um fator importante para a inclusão
desse tema nas políticas públicas foi o lançamento pelo IBGE em 1993 do mapa da
43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Social

fome, que apontava 32 milhões de pessoas no Brasil com renda familiar insuficiente
para comprar uma cesta básica por mês. Esta divulgação deu início à campanha de
ação da cidadania contra a fome e a miséria, tendo em sua liderança o sociólogo
Betinho e que contou com a colaboração de 25 milhões de brasileiros. Em 1994 foi
realizada a I Conferência Nacional de Segurança Alimentar no Brasil, marco
histórico na luta pela segurança alimentar no país.
Em junho de 2003, criou-se o Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional (COMSEA), e setembro de 2003, o Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA), ambos pautados nas diretrizes do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por ocasião da II Conferência de
Segurança Alimentar e Nutricional, 2004, uma das pautas levantadas foi a criação
de um sistema que agregasse a política de segurança alimentar nos moldes do
Sistema Único de Saúde. Em 2006 foi aprovada a Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional - LOSAN, que instituiu o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar - SISAN, responsável pela definição – poder público e sociedade civil
organizada - de políticas, planos e programas que asseguram o direito à
alimentação adequada, bem como pela execução e acompanhamento dos
programas de segurança alimentar por meio de ações envolvendo três esferas de
governo – União, Estado e Município.
A participação de ações do poder público de Curitiba na área do
abastecimento se iniciou nos anos 40, tendo como preocupação inicial a nutrição,
com ações voltadas para a merenda escolar e suplemento de alimentos, através da
Secretaria Municipal da Educação. Posteriormente, suas ações passaram para o
abastecimento e a distribuição de alimentos, incluindo as feiras-livres e o Mercado
Municipal, que serviam para regular a oferta e os preços da produção, com o
escoamento dos produtos do “Cinturão Verde” da cidade que vinham diretamente
dos produtores e com menor custo de transporte. O Mercado Municipal, criado em
1958, foi concebido com objetivo de preservar as áreas agrícolas no entorno da
cidade, contendo a expansão urbana rarefeita e especulativa e também contribuiu
na regulação de preços das mercadorias, evitando intermediários e propiciando
lucros diretos aos produtores. Os preços mais acessíveis ajudaram a melhorar a
situação nutricional da população. Na época a responsabilidade deste serviço era
do Departamento de Utilidade Pública.
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A crescente urbanização do Município provocou a redução de seu território
rural, também resultante da função ambiental agregada a estas áreas do entorno
urbano (Plano Diretor de 1966) e a possibilidade de fracionamento de lotes em
algumas regiões da cidade (Zoneamento de 1975). Isso fez com que o “Cinturão
Verde” se espraiasse para a Região Metropolitana e o abastecimento passasse
para a esfera do governo federal, que na época criou o CEASA para centralizar o
comércio atacadista de hortifrutigranjeiros e para oferecer um espaço específico
aos produtores e o COBAL para, a rede varejista alimentar. O Município
permaneceu com as feiras-livres e o Mercado Municipal, mas no início dos anos 80,
foram extintos alguns programas Federais, fazendo com que os Estados
buscassem parcerias com as grandes cidades na distribuição e consumo alimentar
das populações urbanas. Ao Estado couberam os assuntos pertinentes à produção,
transporte, armazenagem, beneficiamento e comercialização macro atacadista.
Em 1984, a Prefeitura Municipal de Curitiba criou a Comissão de
Abastecimento Alimentar de Curitiba - CAAC, que integrando técnicos municipais e
estaduais diagnosticou os impasses do setor, entre eles a ausência de produtores e
predomínio de varejistas em equipamentos e feira-livres. Para regular os preços
foram implantados as Feiras Especiais de produtores, os Mercadões Populares e
um terminal de distribuição de produtos, como alternativa ao CEASA e seus preços
cartelizados.
A questão do abastecimento no município tornou-se tão importante que
motivou a criação da Secretaria Municipal do Abastecimento (SMAB) em 1986,
pela Lei Municipal n.º 6.817/86, posteriormente reformulada pela Lei 7671/91 e Lei
8437/94, a política de abastecimento se estruturou. Curitiba passou a adotar
políticas diretas voltadas ao abastecimento alimentar e combate à fome no
município, desenvolvendo programas para atender famílias de baixa renda ou em
risco social, considerando os preceitos da educação alimentar, a dignidade
humana e a promoção da cidadania.
Atualmente, para atender a dimensão de promover a segurança alimentar
à população, especialmente àquelas em situação de risco social, melhorando o
seu padrão nutricional e facilitando o acesso a produtos alimentícios básicos de
qualidade e com baixo custo, sem, contudo, trazer prejuízos ao ambiente, a
Secretaria dividiu-se estrategicamente em três eixos de atuação a Rede Social de
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Abastecimento, a Rede Comercial de Abastecimento e a Educação Alimentar e
Nutricional.
Cabe a Rede Social de Abastecimento promover o acesso da população de
Curitiba, principalmente a de baixa renda, ao alimento em quantidade e qualidade
adequadas. Para tanto, ela envolve programas como o Armazém da Família,
Mercadão Popular e o Projeto Ponte, que oferecem alimentos com preços até 30%
mais baixos que o mercado formal, o Disque Economia, que fornece informação à
população sobre o menor preço por item pesquisado de produtos alimentícios,
higiene e limpeza, através de consulta telefônica ou via internet e o Vale Vovó, que
fornece cestas de alimentos a idosos com mais de 65 anos, em comprovada
situação de carência financeira.
Quanto

a

Rede

Comercial

de

Abastecimento

caracteriza-se

por:

disponibilizar produtos alimentícios, através da maior integração entre o varejo e o
consumidor final, principalmente de frutas, legumes e verduras; integrar o agricultor
empreendedor ao mercado de Curitiba, prioritariamente aqueles instalados na
Região Metropolitana de Curitiba; articular e promover políticas de promoção de
produtos do agronegócio paranaense no mercado de Curitiba; estudar, articular,
desenvolver e integrar políticas de promoção do abastecimento comercial em
consonância
Metropolitana;

com

as

articular,

necessidades

da

população

desenvolver

e

promover

de

Curitiba

políticas

de

e

Região

qualidade,

rastreabilidade e certificação de produtos alimentícios no mercado varejista de
Curitiba e desenvolver projetos, ações, parcerias e políticas de integração da região
Metropolitana para o desenvolvimento do abastecimento alimentar comercial. Ela
possui as seguintes ações: Feiras Livres, Feiras Orgânicas e Mercado de Orgânicos,
Feiras Noturnas, Feira Gastronômica, Direto da Roça, Feira do Litoral, Pontos de
Pescados, Varejões, Sacolões Curitibanos e Mercado Municipal, que visam a
promoção da disponibilização de alimentos de qualidade a toda população, gerando
mercado/emprego/renda, apoiando o empreendedorismo e integrando a produção
metropolitana à comercialização em Curitiba.
Já a Educação Alimentar e Nutricional tem por dimensão a orientação da
população de Curitiba para a adoção de práticas alimentares saudáveis, incluindo
orientações quanto à produção, ao consumo, ao aproveitamento integral do
alimento, à valorização de produtos de época, ao orçamento familiar e a valorização
do meio ambiente, bem como a gestão do Conselho Municipal de Segurança
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Alimentar e Nutricional (COMSEA). Atualmente, dispõe das seguintes ações: Cursos
em Módulos sobre Educação Alimentar e Nutricional, Orçamento Familiar e
Formação de Multiplicadores; programas como Lavoura e Nosso Quintal, que
incentivam à produção de alimentos em vazios urbanos, áreas ociosas em
ambientes de escolas, creches, residências e diversas outras categorias de
entidades; o programa Câmbio Verde, que envolve as modalidades “Compra do
Lixo” e “Troca do Lixo”, onde o lixo é a moeda de troca por alimentos (verduras) para
populações mais; o programa Refeição Solidária, que em parceria com iniciativa
privada, disponibiliza refeições para instituições sociais e o Restaurante Popular,
que visa oferecer refeições saudáveis, a baixo custo, a pessoas em situação de
insegurança alimentar.

Para maior esclarecimento sobre a atuação da área de Abastecimento no
município, apresentamos a seguir um quadro síntese dos principais programas e
projetos desenvolvidos em 2007.
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PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS - 2007

PROGRAMAS/PROJETOS

OBJETIVOS

PÚBLICO

ARMAZÉM DA FAMILIA,
incluindo: Vale Vovó, Projeto
Ponte, Mercadão Popular,
Armazém da Solidariedade e
Armazém Metropolitano

Possibilitar o acesso a produtos e
gêneros de primeira necessidade, com
preços abaixo dos praticados no
mercado formal (subsidiados pelo
município) a uma população especifica.

Famílias com renda
familiar de até três
salários mínimos mensais

VALE VOVÓ

Manter o idoso, que apresenta carência
financeira, no seio familiar, através do
repasse de uma cesta básica (R$60,00),
que é retirada no Armazém da Família
em espécie pelo beneficiário.

Idosos com mais de 65
anos, em comprovada
situação de carência
financeira, cadastrado
pela FAS

MERCADÃO POPULAR

Possibilitar o acesso a produtos e
gêneros de primeira necessidade, com
preços abaixo dos praticados no
mercado formal (subsidiados pelo
município) para população especifica
em unidades móveis.

Famílias com renda
familiar de até três
salários mínimos mensais

ARMAZÉM DA
SOLIDARIEDADE

Possibilitar o acesso a produtos e
gêneros de primeira necessidade, com
preços abaixo dos praticados no
mercado formal, de entidades sociais
habilitadas pela Fundação de Ação
Social - FAS, com atendimento nos
moldes dos Programas Armazém da
Família e Mercadão Popular.

Entidades sociais
habilitadas pela
Fundação de Ação Social
- FAS,

ARMAZÉM DA FAMÍLIA
METROPOLITANO

Possibilitar o acesso a produtos e
gêneros de primeira necessidade, com
preços abaixo dos praticados no
mercado formal para população
especifica, em parceria com municípios
da Região Metropolitana.

Famílias da RMC com
renda familiar de até três
salários mínimos mensais

PROJETO PONTE

Possibilitar o acesso a produtos e
gêneros de primeira necessidade, com
preços abaixo dos praticados no
mercado formal aos servidores da
Prefeitura Municipal de Curitiba que
percebam até quatro salários mínimos

Servidores Municipais de
Curitiba que recebem até
quatro salários mínimos
mensais.

DISQUE ECONOMIA

Informar à população do menor preço
População de Curitiba.
por item pesquisado de 266 itens em 14
a 16 supermercados, de produtos
alimentícios, higiene e limpeza, através
de consulta telefônica ou via internet.
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REFEIÇÃO SOLIDARIA

Contribuir para a melhoria das
condições de alimentação do público
atendido pelas entidades sociais e
comunitárias, através da doação de
refeições e gêneros alimentícios de
primeira necessidade, oriundos das
parcerias com empresas e sociedade
civil organizada, evitando também o
desperdício.

Crianças, adolescentes,
idosos, portadores de
deficiência, usuários de
drogas, atendidos por
diferentes entidades
sociais do Município

RESTAURANTE POPULAR

Ofertar refeições saudáveis
comercializadas a baixo custo.

População em situação
de insegurança alimentar,
com atenção prioritária
aos trabalhadores,
estudantes, aposentados,
coletores de material
reciclável, vendedores
ambulantes.

FEIRAS LIVRES

Permitir a população o acesso ao
alimento de qualidade, prioritariamente
frutas, legumes e verduras; aproximar o
produtor da RMC da população
consumidora e estimular o comércio
local.

População de Curitiba.

FEIRAS GASTRONÕMICAS

Valorizar a cultura alimentar através da
oferta de comidas típicas das diferentes
etnias e das várias regiões do Brasil;
permitir a geração de empregos e
renda; estimular o comércio local,
beneficiar o comércio de pequeno porte
e proporcionar pontos de encontro e
lazer para as famílias.

População de Curitiba

FEIRAS ESPECIAIS E DE
PRODUTOS DA ÉPOCA

Proporcionar a população o acesso a
População de Curitiba e
alimentos de época; valorizar a cultura
agricultores da RMC.
alimentar; oportunizar o escoamento da
safra da Região Metropolitana de
Curitiba; permitir a geração de
empregos e renda; estimular o comércio
local e proporcionar pontos de encontro
e lazer para as famílias.

FEIRA DO LITORAL

Incentivar o produtor rural do litoral
População de Curitiba e
paranaense a ampliar e diversificar sua agricultores familiares do
produção agrícola, artesanal, pesqueira litoral paranaense
e de industrialização caseira; aumentar
a renda familiar do produtor e aproximar
o produtor rural do consumidor da
capital com oferta de produtos de
qualidade e preços acessíveis.
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FEIRA DE ORGÂNICOS

Incentivar o produtor rural da RMC a
População de Curitiba e
diversificar a sua produção
agricultores familiares da
agropecuária, artesanal e de
RMC
industrialização caseira, dentro do
conceito da produção orgânica; ampliar
o abastecimento do mercado de Curitiba
com produtos orgânicos e integrar as
ações com os municípios da região
metropolitana

VAREJÕES

Permitir a população o acesso ao
População de Curitiba.
alimento de qualidade; aproximar o
produtor de hortaliças, frutas e verduras
ao mercado consumidor e estimular o
comércio local

SACOLÃO DA FAMÍLIA

Propiciar à população a aquisição de
gêneros alimentícios, com qualidade, a
preços controlados, através da
comercialização de frutas, legumes e
verduras a preços populares.

População de Curitiba.

MERCADO MUNICIPAL

Abastecer as famílias curitibanas com
produtos alimentícios diversificados e
especializados; abastecer o pequeno
comércio local prestador de serviço,
como hotéis e restaurantes e ser
referência na difusão de tendências
gastronômicas e alimentares

População de Curitiba.

MERCADO DE ORGÂNICOS Promover no âmbito do Mercado
Municipal a ampliação e regularização
do abastecimento de produtos
orgânicos no mercado de Curitiba;
oportunizar a ampliação da produção de
produtos orgânicos na RMC; ampliar as
oportunidades de negócio dentro da
cadeia de valor de produtos orgânicos e
posicionar o consumidor das
características e benefícios do alimento
orgânico.

População de Curitiba,
agricultores da RMC e
empreendedores que
atuam no segmento da
agricultura orgânica.

LAVOURA

Pequenos agricultores do
município, famílias que
cultivam áreas comuns
via associações de
moradores, entidades
sociais diversas com
áreas superiores a 1.000
m², cedidas sob contrato
de comodato.

Incentivar a produção de hortaliças e
lavouras, em pequenas propriedades,
exploradas como agricultura de
subsistência ou como forma de
obtenção de renda extra.
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NOSSO QUINTAL

Incentivar, em pequenas áreas de
vazios urbanos, a produção de
olerícolas e frutas destinadas
principalmente ao autoconsumo.

PROGRAMAS
ALIMENTARES

Promover ações voltadas à orientação
População de Curitiba.
da população de Curitiba para a adoção
de práticas alimentares saudáveis

CÂMBIO VERDE

Trocar resíduo reciclável por alimentos,
melhorando a alimentação familiar,
principalmente em áreas mais carentes,
com a colocação no mercado dos
excedentes de safra dos produtores da
RMC.

Escolas, creches,
associações de
moradores, entidades
beneficentes e famílias.

População em geral, com
priorização dos
moradores de áreas
carentes.
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1.1.4 A Assistência e Promoção Social no Município
A preocupação com a exclusão social, direitos humanos, acesso a bens e
serviços e principalmente no Brasil, a desigualdade social que se reflete na diferença
de oportunidades de engajamento nos processos de produção e consumo para a
população mais vulnerável, vem sendo ampliada e tem sido alvo de discussões e
encaminhamentos para superá-la no contexto mundial. Um dos marcos históricos foi
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada em 1948 e que estabelece
a dignidade humana como um valor inalienável. Muitos outros instrumentos voltados
para o desenvolvimento humano e social surgiram , trazendo em seu bojo a mesma
premência na redução da pobreza e da privação humana em sua várias dimensões.
A Agenda 21, principal documento do Rio-92 (1992) enfatiza que o desenvolvimento
sustentável tem como requisito o combate à desigualdade entre as nações para que
todos possam usufruir de mínimas condições de vida digna. Em 1995, por ocasião
da Cúpula de Desenvolvimento Social (Copenhague) pela 1ª vez na história, os
chefes de estado e governos se reuniram para reconhecer a importância do
desenvolvimento social e do bem estar da comunidade e a necessidade de
combater os profundos problemas sociais. Novos encontros se sucederam, como a
Conferência do Milênio ( 2000) que estabeleceram 8 objetivos a serem cumpridas
até 2015:
1 - Acabar com a fome e a miséria;
2 - Educação básica e de qualidade para todos;
3 - Igualdade entre sexos e valorização da mulher;
4 - Reduzir a mortalidade infantil;
5 - Melhorar a saúde das gestantes;
6 - Combater a AIDS, a malária e outras doenças;
7 - Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
8 - Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
No Brasil, encontramos ecos desta preocupação na Constituição 1988, que
possibilitou novas leis que ampliaram direitos e oportunidades fundamentais do
cidadão. Desde lá, alguns segmentos foram especialmente beneficiados, como as
crianças e adolescentes que em 1990 tiveram seus direitos assegurados pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os idosos, que desde 2003 são
protegidos pelo Estatuto do Idoso.
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A Constituição Federal de 1988 conferiu à Assistência Social o caráter de
política pública compondo o sistema público de seguridade social em conjunto com a
Saúde e a Previdência. Foi regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social
(9742/93) que estabelece um novo paradigma de atuação social, considerando
como grande referencial conceitual para a assistência a proposta de se investir no
potencial das pessoas.
A LOAS instituiu o Conselho Nacional de Assistência Social, responsável
pelo controle da política pública nesta área, bem como os conselhos Estaduais e
Municipais. Instituiu os benefícios de prestação continuada que são repassados às
pessoas com deficiência e aos idosos com 65 anos ou mais que não tem meio de
prover a sua manutenção e nem família que o possa fazer; criou o Fundo Nacional
de Assistência Social, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para
financiar o benefício de prestação continuada e apoiar serviços, programas e
projetos de assistência social.
Em 2004 foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), com
uma nova concepção em que a Assistência Social é concebida como política pública
e transita para o campo dos direitos, da universalização de acesso e da
responsabilidade estatal.
A PNAS traz como objetivos da Assistência Social: prover serviços,
programas, projetos, e benefícios de proteção social básica, e/ou, especial para
famílias, indivíduos e grupos que dele necessitarem; contribuir com a inclusão e a
equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e
serviços socioassistenciais básicos e especiais, em área urbana e rural; assegurar
que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família, e que
garantam a convivência familiar e comunitária. A PNAS trouxe em sua elaboração a
perspectiva da implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), cujo
modelo de gestão é descentralizado e participativo.
O SUAS é responsável pela regulação e a organização em todo território
nacional das ações socioassistenciais. Traz uma nova concepção do uso da
informação, monitoramento e avaliação no campo da política de assistência social.
Tem como foco a atenção às famílias, o território como base de organização, cofinanciamento da política e definição clara das competências pelas três esferas de
governo, com a participação e mobilização da sociedade civil. Outro aspecto a ser
considerado nesta política foi a ênfase dada ao controle social, concebido enquanto
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participação popular no processo de gestão político-administrativa-financeira e
técnico-operativa e que se dá através dos Conselhos Nacional, Estaduais e
Municipais, que têm como principais atribuições a deliberação, fiscalização da
execução da política e de seu financiamento. Também através das Conferências, os
diversos atores que atuam na área de assistência social encontram espaço para
avaliar a execução da política de assistência social e definir diretrizes para sua
implementação.
Um desdobramento da PNAS, aprovado em 2005 e denominada Norma
Operacional Básica (NOB/SUAS) e constituiu-se no instrumento regulador dos
conteúdos definidos na política que para o funcionamento do SUAS. Disciplina a
gestão pública da Política de Assistência Social exercida de forma sistêmica pelos
três entes federados, bem como a gestão democrática aos estabelecer instâncias de
articulação, pactuação e deliberação; define os objetivos e princípios da proteção
social; financiamento; critérios para habilitação dos municípios e de partilha e
transferência de recursos.
Estas estruturas de organização em grande parte definem as ações da
política da assistência social nos municípios, inclusive Curitiba , que historicamente
vem considerado esta área

como um dos alicerces principais das gestões. O

município nas décadas de 70 e 80 atuava com esta perspectiva da promoção social
em conjunto com as áreas de educação, saúde e habitação, que gradativamente
foram se estruturando em Secretarias Municipais e órgãos de administração indireta.
Em meados da década de 80 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social (SMDS) foi criada e passou a coordenar e desenvolver ações na área da
assistência

social,

organização

comunitária,

cursos

profissionalizantes,

administração das Creches Municipais entre outros serviços. Em 1990, com a
criação das Administrações Regionais, a atuação passou a ser descentralizada e,
em 1991, ocorre a transformação da Secretaria do Menor em Secretaria Municipal
da Criança e a fusão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com a
Fundação de Recuperação, Educação e Integração (FREI) . Dessa fusão, surge a
Fundação de Ação Social (FAS), que passou a ser responsável pelas ações na área
socioassistencial no Município.
Em 1993, a LOAS, que estabelece um novo paradigma de atuação social,
bem como os demais instrumentos que o sucedem, estabelecem uma nova
organização e tem como princípio o resgate da dignidade humana e o exercício da
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cidadania. A política adotada no Município vem acompanhando sistematicamente
as concepções preconizadas nas orientações nacionais, a participação popular e o
controle social têm acontecimento através de cinco Conselhos Municipais: Conselho
Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Conselho Deliberativo do Fundo de Apoio ao Deficiente, Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho Municipal do
Idoso.
O foco na família foi consolidado, bem como a atuação em territórios. Outro
enfoque adotado foi a identificação de potencialidades com vistas à criação de
oportunidades para a auto-sustentabilidade e para a geração de responsabilidade
sobre o meio em que se vive.
A intersetorialidade é um pressuposto nessa forma de atuação. Foi abolida a
visão compartimentada em programas. A ação territorializada permite priorizar
determinadas áreas conforme o grau de vulnerabilidade: um planejamento adaptado
às necessidades locais. Permite também a racionalização de recursos, melhor
integração entre os vários setores do poder público, dá maior poder de
transformação e provoca maior impacto social. Atualmente a FAS está estruturada
de acordo com a proposta da Política Nacional de Assistência Social que classifica
as ações por grau de complexidade:
Proteção Social Básica – com vistas à prevenção de situações de risco e
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Estas ações são direcionadas à
população em situação de vulnerabilidade social e compreendem atendimento
social, atividades em grupos, ações de capacitação profissional, geração de renda e
ação socioeducativas em parceria com outras instituições.
Geração de Trabalho e Renda – ações de capacitação profissional, estímulo
ao empreendedorismo e geração de rendas voltadas à criação de oportunidades
para a população em situação de vulnerabilidade social.
Proteção Social Especial - tem como objetivo a reestruturação familiar,
reintegração social e a conquista de autonomia do indivíduo e da família em situação
de risco, causadas por abandono, maus tratos, uso de substâncias psicoativas,
abuso sexual, situação de rua, cumprimento de medidas socioeducativas, trabalho
infantil. Este atendimento está graduado em serviços de média complexidade,
prestado quando os direitos já estão violados, porém com vínculos familiares e
comunitários mantidos. Os serviços de alta complexidade são direcionados quando
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não há mais referência familiar, em situações de ameaça, quando precisam ser
afastados do seu núcleo familiar ou comunitário. Estes serviços demandam proteção
integral.
A partir desta estruturação, são desenvolvidos serviços, programas e
projetos que atendem a estas dimensões, sempre tendo o foco na família e dentro
da perspectiva territorial. Em 2007 a FAS contava com uma rede de atendimento
integrada por 108 unidades administradas diretamente, e 93 unidades conveniadas.
Na área de Proteção Social Básica, Curitiba está se reestruturando através da
implantação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). São unidades
públicas de atendimento, localizadas em áreas de vulnerabilidade social e com a
atribuição de executar serviços de proteção social básica, organizar e coordenar a
rede de serviços socioassistenciais locais. Em 2007 funcionavam 24 CRAS no
Município, contribuindo para a descentralização das ações e a garantia do acesso
da população mais vulnerável aos serviços socioassistenciais. Curitiba também tem
apresentado bons indicadores da área social, como educação e saúde, o grande
desafio da Assistência Social é consolidar o Sistema Único de Assistência Social
materializando o conteúdo da LOAS, cumprindo as exigências para a realização dos
objetivos e resultados esperados que devem consagrar os direitos de cidadania e
inclusão social.

Para maior esclarecimento sobre a atuação da área da Assistência e Promoção
Social

no município, apresentamos a seguir um quadro síntese dos principais

programas e projetos desenvolvidos em 2007.
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PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS – 2007

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROGRAMAS/
PROJETOS

OBJETIVOS

CRAS – CENTRO DE
REFERÊNCIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prevenir situação de risco
através do desenvolvimento
de potencialidades e
fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários

PÚBLICO

O público atendido são
famílias em situação de
vulnerabilidade social

Ações desenvolvidas nos CRAS
Eixos:
ATENDIMENTO
SOCIAL/ACOMPANHAMEN
TO FAMILIAR

Oferecer acolhimento e
escuta qualificada para a
identificação das
necessidades sociais da
família em situação de
vulnerabilidade social e
acompanhamento de casos.

Famílias e indivíduos em
situação de
vulnerabilidade e risco
social

ATENDIMENTO A GRUPOS

Desenvolver ações
socioeducativas com
crianças e adolescentes e
seus familiares, Grupos de
Família e Cidadania, Grupos
de Convivência, Grupos
Comunitários e Eventos

Famílias e indivíduos em
situação de
vulnerabilidade social

AÇÕES INTEGRADAS COM
A REDE
SOCIOASSISTENCIAL E
OUTRAS POLÍTICAS
SETORIAIS

Realizar o mapeamento da
rede socioassistencial local
e articulação de parcerias
com órgãos governamentais
e outras políticas setoriais de
forma a ampliar o acesso dos
usuários aos serviços
socioassistenciais

Famílias e indivíduos
em situação de
vulnerabilidade e risco
social.
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GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
PROGRAMAS/
PROJETOS

OBJETIVOS

PÚBLICO

LICEU DE OFÍCIOS

Proporcionar melhores
condições de empregabilidade
da população atendida,
contribuindo para sua
autonomia e de seus
familiares.

Famílias e indivíduos
em situação de
vulnerabilidade social.

CAPACITAÇÃO DO
ADOLESCENTE

Capacitar adolescentes em
situação de vulnerabilidade
social para inserção no
mercado de trabalho.

Adolescentes de 14 a
18 anos em situação de
vulnerabilidade social.

EMPÓRIO
METROPOLITANO

Apoiar o desenvolvimento de
microprodutores, visando seu
fortalecimento e
sustentabilidade.

Produtores de pequeno
porte de produtos
artesanais ou semiindustriais.

INSERÇÃO PRODUTIVA –
VITRINE SOCIAL

Promover a transição da
situação de famílias com
dependência de benefícios
sociais para uma situação de
autonomia no acesso às
condições mínimas de
sobrevivência.

Famílias oriundas dos
CRAS e de programas
de transferência de
renda.

FORMAÇÃO DE
EMPREENDEDORES

Promover capacitação através
da metodologia CEFE para
fortalecimento de
características
empreendedoras pessoais,
visando a adoção de
procedimentos e
comportamentos adequados e
inovadores.

Famílias em situação
de vulnerabilidade
social.
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PROGRAMAS/
PROJETOS

OBJETIVOS

PÚBLICO

Eixo: Média Complexidade
CENTRO DE PROTEÇÃO
ESPECIALIZADO PARA
VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA

Prestar atendimento
especializado de psicologia,
terapia ocupacional,
pedagogia, serviço social e
jurídico para crianças e
adolescentes vitimas de
violência e abuso
sexual, bem como as suas
famílias

Crianças e adolescentes
de 0 a 17 anos vítimas de
violência e abuso sexual,
e também as famílias das
vitimas.

UNIDADE DE
ATENDIMENTO À
POPULAÇÃO
MIGRANTE

Prestar atendimento e
orientação aos migrantes e/ou
itinerantes que vem a cidade
em busca de emprego,
tratamento de saúde, entre
outros. Compreende serviços
de triagem, concessão de
passagens e
encaminhamentos sociais.

Migrantes e/ou itinerantes

CENTRO DE
CONVIVENCIA PARA
PESSOAS COM
DEFICIENCIA

Desenvolver atividades em
espaço adaptado, de forma a
proporcionar momentos de
socialização e contribuir para a
autonomia de pessoas com
deficiência e seus familiares.

Pessoas com deficiência

PETI - PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL

Garantir a proteção de
crianças e adolescentes
vítimas de exploração do
trabalho infantil, incluindo-os
ou inserindo-os na escola e
em ações socioeducativas e
de convivência oferecidas no
contraturno escolar e inclusão
dos pais/responsáveis em
cursos de inserção produtiva.

Crianças e adolescentes
vítimas de exploração do
trabalho infantil

LIBERDADE SOLIDÁRIA

Atender adolescentes que
cumprem medidas
socioeducativas em meio
aberto, determinado pela Vara
de Adolescentes Infratores,

Adolescentes com faixa
etária entre 12 e 17 anos
e seus familiares

CASA DA ACOLHIDA E
DO REGRESSO
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bem como inclusão de suas
famílias na rede de serviços do
Município
CARA LIMPA

Atender adolescentes usuários
de substâncias psicoativas,
com serviço de proteção social
especializado na modalidade
ambulatorial; promover a
inclusão e adesão dos
familiares no atendimento
terapêutico.

Adolescentes de 12 à
17anos usuários de
substancias psicoativas e
seus familiares.

CENTRO DE
CONVIVÊNCIA CRIANÇA
QUER FUTURO

Realizar atendimento a
crianças e adolescentes em
situação de rua,
compreendendo abordagem,
acolhimento e
encaminhamento à Rede de
Proteção Social

Crianças e adolescentes
de 07 a 17 anos, de
ambos os sexos, em
situação de rua e seus
familiares

AÇÃO INTEGRADA DE
FISCALIZAÇÃO
URBANA

Abordar estabelecimentos
comerciais mediante
denúncias de exploração
sexual, trabalho infantil, uso de
substâncias psicoativas e
comercialização de bebidas
alcoólicas para crianças e
adolescentes.

Pessoas sob exploração
sexual, trabalho infantil
e/ou uso de drogas

CENTRAL DE RESGATE
SOCIAL

Prestar atendimento social em
caráter de emergência, para a
população em situação de rua
e/ou vitimizada em domicílio.
O atendimento abrange
higienização, albergagem,
atendimento de saúde,
triagem, investigação social e
encaminhamentos

Pessoas que fazem das
ruas seu local de moradia,
manutenção de vida e
vitimizadas em domicílio.

CENTRO DE
CONVIVÊNCIA PARA A
POPULAÇÃO DE RUA

Prestar atendimentos na
modalidade centro dia para
pessoas adultas, ambos os
sexos, em situação de rua,
promovendo a convivência
com atividades de
higienização, alimentação e
oficinas socioeducativas,
encaminhando para a Rede de
Proteção Social

Pessoas que fazem das
ruas seu local de moradia
e manutenção de vida.

JUSTIÇA E CIDADANIA

Prestar atendimento a
pessoas adultas, infratoras do
código penal de menor
potencial ofensivo, viabilizando

Autores de infração penal
de menor potencial
ofensivo.
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o cumprimento de pena
alternativa de prestação de
serviços comunitários
CENTRO DIA PARA A
PESSOA IDOSA

Presta, através de convênios
com entidades sociais,
atendimento para idosos com
idade superior a 60 anos, semi
dependentes para as
atividades de vida diária ou
com limitação, em situação de
vulnerabilidade e risco social.

Pessoas idosas acima de
60 anos.

PROGRAMA AMIGO
CURITIBANO

Oportunizar a inclusão,
integração e equiparação
social às pessoas com
deficiência e suas famílias em
situação de risco ou
vulnerabilidade social,
viabilizando o acesso aos
bens e serviços
socioassistenciais existentes
na rede municipal de
atendimento a esta população,
na defesa de seus direitos,
deveres e exercício da
cidadania, através de ações
de capacitação profissional,
geração de renda, reabilitação
na comunidade, divulgação,
sensibilização, orientação,
prevenção de deficiência e
potencialização da rede de
atendimentos
socioassistenciais às pessoas
com deficiência.

Pessoas com deficiência,
de todas as faixas etárias,
residentes em Curitiba,
priorizando aquelas que
se encontram em situação
de vulnerabilidade e risco
social

CENTROS DE
CONVIVÊNCIA PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA – ESPAÇO
AMIGO CURITIBANO

Disponibilizar as pessoas com
deficiência e sua família,
espaço adaptado para
permanência diurna, nos
períodos da manhã ou tarde,
onde são desenvolvidas
atividades socioeducativas,
laborativas, físicas,
recreativas, culturais e
comunitárias. Tem por objetivo
a convivência, a socialização e
o acolhimento, bem como a
promoção da integração ao
mercado de trabalho.

Atendimento a Pessoas
com Deficiência, em
situação de
vulnerabilidade e risco
social.
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Eixo: Alta Complexidade
FAMÍLIA ACOLHEDORA

Acolher provisoriamente,
crianças e adolescentes, em
famílias habilitadas com
guarda subsidiada até a
reintegração à família de
origem ser concretizada.

Crianças e adolescentes
em situação de risco
pessoal e social, afastadas
temporariamente da família
de origem

ABRIGOS

Acolher e proteger
provisoriamente em berçário,
casas de passagens, casas
lares, abrigos e repúblicas,
reinserindo-as socialmente
(saúde, educação, cultura,
trabalho, profissionalização,
entre outros), preparação
gradativa para adoção ou à
reintegração familiar.

Crianças e adolescentes
em situação de risco
pessoal e social, vítimas de
violência doméstica e que
se encontram nas ruas

Acolher e proteger
provisoriamente em
casas de passagens, casas
lares, abrigos e albergues
reinserindo-as socialmente
(saúde, educação, cultura,
trabalho, profissionalização,
entre outros), e reintegração
familiar.

Adultos e idosos em
situação de risco pessoal e
social, vítimas de violência
doméstica
e
que
se
encontram nas ruas

CENTRO DE
ACOLHIMENTO E
ATENDIMENTO
INTEGRAL MAIS VIVER

Acolhimento e proteção
integral de pessoas em
situação de rua, objetivando
a reinserção social e familiar
com a garantia de seus
direitos fundamentais e
acessos aos serviços
socioassistenciais

População adulta de ambos
os sexos, com dependência
química, com
comprometimento físico ou
mental, que permanece nas
ruas suscetível à situação
de risco pessoal e social

CENTRO DE
ATENDIMENTO
FAZENDA
SOLIDARIEDADE

Promover atendimento
especializado para
tratamento da dependência
química em programa
socioterapêutico, a fim de
reinserir socialmente e ou na
família.

Pessoas adultas, do sexo
masculino, dependentes de
álcool e substâncias
psicoativas

POUSADA DE MARIA

Promover acolhimento e
reinserção social da mulher
vítima de violência doméstica
e seus filhos, orientando para
garantia dos seus direitos e
deveres, incentivando o
contato com a família de
origem para manutenção e
preservação dos vínculos
familiares.

Mulheres vítimas de
violência doméstica, com
seus filhos menores de 18
anos

(CRIANÇAS E
ADOLESCENTES)

ABRIGOS
( ADULTOS)
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PROGRAMA
QUALIDADE EM
INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA

Integrar ações junto às
entidades públicas e
privadas, visando qualidade
nas instituições para o
cumprimento da
Lei nº
10.741/03 que institui o
Estatuto do Idoso como
medida de proteção e da
Agência Nacional da
Vigilância Sanitária – VISA,
que regulamenta condições
físicas, técnicas
operacionais, higiênicosanitárias

Entidades públicas e
privadas que acolhem
pessoas idosas em
situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social
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1.1.5 O Esporte e Lazer no Município
Na década de 60, Curitiba promoveu seminários intitulados “Curitiba de
Amanhã com instituições representativas da população, resultando no Plano
Preliminar de Urbanismo. Este documento foi sancionado em 1966 na forma de
Plano Diretor, priorizando a integração das funções de habitar, circular, trabalhar e
recrear-se nas horas livres, e os serviços urbanos, a partir do tripé Transporte,
Sistema Viário e Uso do Solo, trabalhados de forma integrada. Resultante deste
processo, em 1967 é efetivada a Divisão de Esportes e Recreação Orientada,
vinculada à Diretoria de Educação do Departamento de Bem Estar Social e
posteriormente designado Departamento de Esporte e Recreação por ocasião da
criação da Secretaria Municipal de Educação em 1986.
Em maio de 1972 é elaborado pelo IPPUC o Plano de Recreação de Curitiba
que procurou dotar a cidade de equipamentos necessários para uma adequada
ocupação do tempo livre de seus habitantes, criando novas opções de ordem
recreativa e cultural. Também neste ano foram criados diversos parques e bosques,
destacando o Barigüi, São Lourenço e Barreirinha, além do lançamento do primeiro
calçadão para pedestres do país com o fechamento da Rua XV para veículos.
“Com esta mesma preocupação, Curitiba foi sede do I Seminário Nacional
sobre o Lazer”, de 20 a 23 de novembro de 1974 tendo como um dos palestrantes o
paisagista Burle Marx. Simultaneamente, na Casa Romário Martins aconteceu a
exposição “O lazer na Curitiba antiga”.
O esporte e lazer são temas que há muito preocupam os gestores públicos,
legitimados na Carta de Atenas na década de 40 e referendados pela UNESCO na
Teoria do Direito ao Esporte na década de 60.
A Constituição Brasileira de 1988 inseriu de forma inédita em seu artigo 217,
deveres do estado garantindo ao cidadão o direito ao Esporte e ao Lazer. Na
seqüência, as Leis Zico (1993) e Pelé (1998) estabeleceram princípios e políticas
para organização e funcionamento de entidades esportivas, dando autonomia de
gestão do esporte e lazer aos Municípios.
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Reconhecida

nacional

e

internacionalmente

por

soluções

urbanas

inovadoras, também no esporte e lazer Curitiba tem sido referência ao longo dos
anos.
Atendendo à crescente demanda da população, o então Departamento de
Educação Física passou, em 1995, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com a
atribuição específica de formular, planejar e implementar a política municipal do
Esporte e Lazer. Tem como atual missão: “Fomentar práticas de Esporte, Lazer e
Atividades Físicas ao cidadão curitibano, para seu bem estar, promoção social e
inserção na sociedade.” Suas diretrizes são criatividade nos projetos, dinâmica na
execução das ações, promoção da participação comunitária, consciência na
execução da missão, manter um “olhar apreciativo” sobre a demanda, e coerência
entre discurso e a prática.
Em 2005, portanto após 10 anos de efetiva atuação como Secretaria, a
SMEL promoveu um processo de auto avaliação denominada SMEL 10+, contando
com a participação de todos seus funcionários. Tal processo foi finalizado e
apresentado em 2006 resultando na implantação de cinco programas específicos:
Programa Desenvolvimento Institucional – ações desenvolvidas junto aos
funcionários, demais secretarias e órgãos para implementar estratégias de
gestão, de informação e de desenvolvimento do potencial dos seus
servidores.
Programa Desenvolvimento do Esporte – ações voltadas ao esporte
rendimento, esporte estudantil e esporte comunitário da população.
Programa Desenvolvimento do Lazer – ações voltadas ao lazer na cidade,
lazer comunitário, dança Curitiba, eventos comemorativos e pedala Curitiba.
Programa Atividade Física e Qualidade de Vida – ações de promoção da
atividade física e da qualidade de vida desenvolvidas sistematicamente nos
Centros de Esporte e Lazer e suas regionais.
Programa Desenvolvimento do Incentivo ao Esporte e Promoção Social –
ações de incentivo ao esporte e promoção social através de renuncia fiscal
de IPTU atendendo legislação específica.
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Para maior esclarecimento sobre a atuação da área do Esporte e Lazer no
município, apresentamos a seguir um quadro síntese dos principais programas e
projetos desenvolvidos em 2007.
PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS -2007

PROGRAMAS/
PROJETOS

OBJETIVOS

PÚBLICO

CORRIDAS

Difundir na comunidade a
prática das corridas de rua e
favorecer o intercâmbio sócio
esportivo e cultural

Crianças e adolescentes de 09 a
16 anos (masculino e feminino)
Adultos acima de 16 anos
(masculino e feminino)

TORNEIOS ABERTOS
Xadrez, Tênis de mesa,
Beach Soccer, Street
Ball, Vôlei de Praia.

Propiciar a prática esportiva
em diferentes níveis e
modalidades, promovendo
intercâmbio sócio esportivo
cultural

População de Curitiba

PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
DO ESPORTE

Incentivar o esporte e
promoção social através da
redução de até 66% do
Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana –
IPTU, das entidades sociais
sem fins lucrativos e clubes
sociais, captando recursos
para incentivar projetos
esportivos

Atletas com residência fixa
no município de Curitiba

JOGOS ESCOLARES:
Basquete, Futebol de
Salão, Handebol,
Voleibol

Desenvolver ações voltadas ao Atende estudantes do ensino
esporte estudantil e
fundamental e 2º grau
comunitário da população.
matriculados nas escolas
públicas e privadas e a
comunidade em geral.

PROJETO
CURITIBATIVA

Promover hábitos saudáveis,
através de atividade física e o
levantamento da condição
física da população.

PROJETO CATES
(CENTRO DE
APRIMORAMENTO DE
REALITALENTOS
ESPORTIVOS)

Realizar festivais esportivos
Atende crianças e adolescentes
em diversas modalidades,
na iniciação esportiva
proporcionando inclusão social
através

População de Curitiba

66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Social

PROJETO IDOSO EM
MOVIMENTO

Promover a conscientização e
estudos da condição física do
idoso

Atende idosos

PROGRAMA
ATIVIDADE FÍSICA E
QUALIDADE DE VIDA

Desenvolver ações de
promoção a atividade físicas e
da qualidade de vida.

População de Curitiba

RECICLE E BRINQUE

Oferecer recreação mensal
Atende escolas municipais
realizada em escolas
participantes do Programa
municipais participantes do
Comunidade Escola.
Programa Comunidade Escola
com foco na transformação de
material reciclado em
brinquedos, orientando e
educando crianças para
atitudes de sustentabilidade e
preservação do meio ambiente

BRINCA CURITIBA

Desenvolver atividades
recreativas, oficinas de artes e
gincanas nos parques da
cidade

RECREAÇÃO NAS
ARCADAS

Oferecer atividades recreativas Atende os freqüentadores e
aos freqüentadores e turistas
turistas da Feira do Largo da
da Feira de Artesanato na
Ordem.
Praça João Cândido, Largo da
Ordem

BRINCANDO COM A
SMEL

Desenvolver atividades
Atende as 09 regionais da cidade
recreativas e uma oficina de
em associações de moradores
construção de brinquedos com
a participação da criança e
seus pais, buscando maior
integração da família

BRINCADEIRA TEM
HORA

Desenvolver atividades
recreativas coordenadas pelas
gerencias regionais da SMEL.

População de Curitiba

LINHA DO LAZER

Oferecer atividades educativas
e sócio-recreativas à
comunidade, incentivando a
criatividade e a melhoria da
condição física

Atende a 3º idade em lares e
casas de repouso, e crianças
internadas em enfermarias
pediátricas de hospitais.

FESTIVAL DE FÉRIAS

Programação de recreação
que acontece nos períodos de
férias escolares

Atende crianças e adolescente:
em férias escolares

População de Curitiba
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ATIVIDADES SÓCIORECREATIVAS

Atividades diferenciadas como
bailes, passeios, gincanas e
demais atividades afins

DANÇA CURITIBA CIRCUITO

Apresentação de dança de
Atende profissionais de dança,
grupos amadores, prégrupos amadores e préprofissionais e profissionais
profissionais
realizados em pontos turísticos
da cidade, como parques e
Memorial da Cidade

DANÇA CURITIBA FESTIVAL

Mostras oficiais no Teatro
Ópera de Arame e
apresentações paralelas

MOSTRA DE DANÇA
NAS REGIONAIS

População de Curitiba

Atende profissionais de dança

Atende grupos, academias e
escolas de dança, com inscrições
nas próprias regionais

FESTAS DE
ANIVERSÁRIO DA
CIDADE

Festas com programação
cultural, apresentações,
recreação em espaços
públicos nas 09 regionais

População de Curitiba

DIA DA CRIANÇA

Oferecer brincadeiras,
atividades recreativas e
esportivas, oficinas e
apresentação de palco

População de Curitiba

MARATONA DE
CURITIBA

Difundir na comunidade a
prática da corrida de rua de
longo percurso, visando
performance e integração
sócio esportiva

Homens e mulheres acima de 18
anos, do Brasil e do exterior.

PAUSA PARA A
QUALIDADE

Programa da SMRH

Atende funcionários da PMC

PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
DO LAZER

Promover ações voltadas ao
lazer comunitário, dança,
eventos comemorativos e
pedaladas

População de Curitiba

CICLO LAZER

Oferecer uma opção de lazer
segura e saudável
incentivando a visita a locais
turísticos nas 09 regionais

Atende ciclistas de 09 regionais

PASSEIO CICLÍSTICO
DO ANIVERSÁRIO DA
CIDADE

Realizar passeio ciclístico
alusivo ao aniversário da
cidade

Participação estimada de 8.000
ciclistas
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PASSEIO CICLÍSTICO
DA PRIMAVERA

Realizar passeio ciclístico para Participação estimada de 3.000
comemorar o início da
ciclistas
primavera

CIRCUITO BIKE KIDS

Realizar passeio ciclístico para Atende crianças até 10 anos
crianças até 10 anos, em
conjunto como passeio
ciclístico da primavera

PEDALA CURITIBA

Passeio ciclístico noturno

Adeptos de ciclismo como
atividade de lazer
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1.1.6 A Cultura no Município
A Constituição Federal, aprovada em 1988, garante aos cidadãos o acesso
direto aos bens culturais, bem como o apoio e incentivo tanto à valorização quanto à
difusão e à manifestação cultural da população. A execução desses objetivos é uma
atribuição dos Estados e Municípios.
Em Curitiba, na década de 1960, não havia no âmbito do poder municipal
órgãos específicos para cuidar das atividades de cultura, esporte e recreação. O
apoio público vinha na disponibilização de espaços isolados e de diferentes esferas
administrativas, como a Universidade Federal do Paraná, o Teatro Guaira, o Ginásio
do Tarumã, o Museu Paranaense, entre outros. Espaços de entidades privadas,
como clubes e sociedades, eram igualmente utilizados.
Na época, a cidade crescia além das expectativas e dos prognósticos
pensados vinte anos antes, durante a elaboração do Plano Agache. Por isso,
urbanistas e administradores detectaram a necessidade de políticas para reorientar
tal crescimento em novas propostas: elaborou-se o Plano Preliminar de Urbanismo
(1966),

que,

impregnado

de

uma

visão

humanista,

previa

não

apenas

transformações do espaço urbano, mas também culturais.
Curitiba precisava encontrar uma identidade própria, que a tornasse única e
essencialmente aprazível aos seus habitantes. Não bastava, portanto, remodelar a
cidade e implantar um plano viário adequado ao número de habitantes e de veículos
em circulação, nem criar um pólo econômico, como viria a ser a Cidade Industrial.
Era preciso que o cidadão se apropriasse dos espaços urbanos, valorizando-os a
partir do conhecimento de sua própria história e da história do seu bairro,
reorganizando, paulatinamente, a memória da cidade.
Nesse sentido, a definição do Setor Histórico, em 1971, foi emblemática,
uma vez que foi o ponto de partida para a conscientização da importância de se
preservar o patrimônio histórico de Curitiba. A partir de então, ações como restauro
e reciclagem de edificações que se tornaram importantes, como o Palacete Wolf,
contribuíram para desencadear o processo de renovação cultural da cidade. A
criação do Teatro do Paiol, no antigo paiol de pólvora localizado no Prado Velho, foi
justamente o primeiro grande marco dessa época, dando início a uma ebulição
cultural até então pouco familiar à capital.
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Outra obra significativa, no período, foi a reciclagem de uma antiga fábrica
de cola e de um curtume que originou o Centro de Criatividade de Curitiba, espaço
criado para que pessoas de todas as faixas etárias pudessem se dedicar a
realização de atividades criadoras. Pela primeira vez, na capital, a Cultura começava
a ser gerenciada pelo Município.
Ações dessa natureza contribuíram para amadurecer a proposta de um
órgão municipal específico para gerenciar a animação e as atividades culturais. Até
então, essa era uma tarefa a cargo do Departamento de Relações Públicas e
Promoções da Prefeitura. Foi assim que o projeto de valorização do patrimônio, da
memória e das atividades culturais culminou com a criação da Fundação Cultural de
Curitiba, em 5 de janeiro de 1973.
Logo, outros espaços gerenciados pela FCC foram abertos, enriquecendo o
universo cultural da cidade, como a Casa Romário Martins (1973), o Museu Guido
Viaro (1975), a Cinemateca de Curitiba (1975), o Teatro Universitário de Curitiba
(1976), o Teatro do Piá (1978), o Solar do Barão (1980), a Casa da Memória (1981),
a Livraria Dario Vellozo (1982), a Gibiteca (1982), o Museu Metropolitano de Arte de
Curitiba (1988), o Teatro Novelas Curitibanas (1992), o Conservatório de Música
Popular Brasileira (1993), o Memorial de Curitiba (1996), a Casa Erbo Stenzel (1998)
e a rede de bibliotecas da FCC, atualmente composta por 14 unidades.
Com o tempo, novos espaços e ações educativas foram disponibilizados ao
público em geral, como o Bondinho da Rua das Flores, a Pintura no Calçadão e o
Espaço Cultural Circo da Cidade, incorporando o antigo e tradicional Circo Chic-chic.
Mais recentemente, em 2003, outra edificação do Largo da Ordem foi
restaurada e adaptada para fins culturais, a Casa Hoffmann, uma antiga residência e
comércio que hoje abriga o Centro de Estudos do Movimento.
Dentro de uma política de acesso às ações da FCC, o projeto Linha do
Conhecimento, criado no começo da década de 1990, possibilitou o ingresso de
crianças e adolescentes da periferia às atividades culturais. Em 1998, a
descentralização se tornou mais efetiva, com a criação dos núcleos regionais,
espalhados, atualmente, por nove Ruas da Cidadania. Com esse direcionamento,
em 2001, a FCC implantou um programa de democratização do entretenimento da
cultura e da arte, numa maratona de atividades em todos os bairros, em parceria
com a comunidade.
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Eventos e atividades que contam com o apoio ou são promovidos por ações
da FCC, como a Oficina de Música de Curitiba e o Festival de Teatro de Curitiba, há
muito integram o cotidiano da população, fazem parte do calendário de eventos da
capital, e são nacionalmente reconhecidos.
Além de teatros como o Paiol, Novelas Curitibanas, TUC, Teatro da Maria,
Teatro do Piá e Cleon Jacques que, por suas características arquitetônicas
possibilitam apresentações mais intimistas, a FCC conta ainda com espaços para
grandes espetáculos, como a Pedreira Paulo Leminski - uma antiga pedreira cujo
uso foi reciclado - e o Teatro Ópera de Arame. Iniciativas de sucesso e que ao
mesmo tempo se transformaram em atrações turísticas da cidade.
Na atual gestão, promoveu-se a revitalização dos espaços, com destaque
para a transferência da sede da FCC para o Moinho Rebouças e a reforma que, em
2006, originou a Casa da Leitura, no Parque Barigüi, numa parceria entre o
Município e a iniciativa privada. Espaços importantes para a FCC e para a
comunidade, o Teatro do Paiol e o Novelas Curitibanas, também foram
recentemente reformados.
A parceria da FCC com outras entidades estende-se não apenas à iniciativa
privada, mas também dentro da própria estrutura organizacional da Prefeitura e do
Estado, uma vez que projetos de resgate da memória foram realizados com órgãos
como a COHAB, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de
Urbanismo, Instituto de Engenharia do Paraná - IEP, Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, ICOMOS, IPHAN e a Emater.
A parceria com a iniciativa privada, além dos projetos voltados para o
resgate da memória, também gerou mais um espaço que merece destaque: o
Espaço David Carneiro, num Termo de Comodato entre a FCC, Plaza Incorporação
Empreendimentos Ltda. e a Comendador Araújo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
O processo de descentralização da cultura prossegue com o programa “Arte
por onde você anda”, composto por vários projetos, que amplia a abrangência
geográfica e revela uma produção cultural até então pouco divulgada. Os diferentes
significados sociais e valores contidos nessa diversidade de manifestações culturais,
em desenvolvimento na cidade, são reconhecidos na medida em que são mapeados
e registrados, servindo para nortear as ações institucionais.
Atualmente, a política cultural do Município, gerenciada pela FCC, está
pautada em seis eixos estruturantes que retomam o mesmo espírito com que a
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Instituição foi criada em 1973. Neles, estão contemplados a revitalização de espaços
culturais; a reestruturação organizacional, qualificando e capacitando o quadro
funcional; a proteção e a valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural; o
financiamento para cultura, que incluiu a modificação da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, com a criação do PAIC – Programa de Apoio e Incentivo à Cultura; a
descentralização de ações; e a transparência e diálogo com as classes artísticas.
As quatro primeiras ações são estratégicas para a sustentação de uma
política pública abrangente, bem como a proteção, preservação e divulgação dos
bens históricos e artísticos que compõem o patrimônio cultural do Município; as
demais são compreendidas como a gestão dos instrumentos de fomento à
formação, informação e difusão cultural.

Para maior esclarecimento sobre a atuação da área da Cultura no município,
apresentamos a seguir um quadro síntese dos principais programas e projetos
desenvolvidos em 2007.
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PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS - 2007
PROGRAMAS/PROJETOS

OBJETIVOS

PÚBLICO

AÇÃO EDUCATIVA

Monitorar visitas aos espaços
da Fundação Cultural de
Curitiba

Alunos da rede municipal
de ensino

PROJETO ARTE E
EDUCAÇÃO

Facilitar o acesso à arte e a
cultura à população de risco
social

População de risco
social

EXPOSIÇÕES

Disponibilizar salas de
exposição para as diferentes
manifestações artísticas

Artistas que tenham
seus projetos aprovados
pela Lei Municipal de
Incentivo à Cultura

BOLSA-PRODUÇÃO
PARA ARTES VISUAIS

Conceder apoio financeiro
para a pesquisa e produção
de artes visuais, por meio de
editais

Artistas

CINEMA NOS BAIRROS

Promover o acesso às
produções cinematográficas,
realizando exibições gratuitas
de filmes em bairros da
cidade

População de Curitiba

CINEMA A 1 REAL

Permitir o acesso às sessões
de cinema nas salas da
Fundação Cultural de Curitiba
ao preço de 1 Real

População de Curitiba

CONCURSO PRODUÇÃO
CURTA METRAGEM
DIGITAL

Realizar concurso de
produção de curta metragem
digital

Artistas

SESSÕES
COMEMORATIVAS,
FILMES E PALESTRAS

Realizar atividades em datas
comemorativas

População de Curitiba

DIFUSÃO DO CINEMA DO
PARANÁ

Exibir filmes de cineastas
paranaenses, uma vez ao
mês, com duração de uma
semana

População de Curitiba

FORMAÇÃO E FOMENTO
DA DANÇA NAS
REGIONAIS

Oportunizar ao cidadão,
profissional ou amador da
área de dança, o acesso à
informação e formação

População de Curitiba

FESTIVAL DE
LITERATURA

Promover evento anual com
a intenção de inserir a
Literatura no cotidiano da
população

População de Curitiba
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ALIMENTANDO COM
MÚSICA

Promover concertos didáticos
da Camerata Antíqua

Alunos das escolas
municipais de Curitiba

PROGRAMA MÚSICA
PELA VIDA

Oportunizar apresentações
da Camerata Antiqua em
hospitais, presídios e asilos

População de Curitiba

CIDADANIA MUSICAL

Promover apresentações das
diversas tendências da
música nas nove regionais

População de Curitiba

SÉRIE DOMINGO ONZE E
MEIA

Realizar shows gratuitos nas
manhãs de domingo, no
palco da Praça Jacob do
Bandolim (Conservatório de
MPB)

População de Curitiba

SÉRIE INTERMEZZO

Realizar apresentações de
música erudita dos diversos
períodos da História da
Música Ocidental

População de Curitiba

SÉRIE TERÇA
BRASILEIRA NO PAIOL

Divulgar a produção musical
na condição de músicos
profissionais

População de Curitiba

GRUPOS ARTÍSTICOS DO Promover apresentações em
CONSERVATÓRIO DE
teatros e espaços alternativos
MÚSICA POPULAR
gratuitos para a comunidade
BRASILEIRA

População de Curitiba

AFINA-SE

Apresentar os resultados dos
trabalhos desenvolvidos nos
cursos do Conservatório de
MPB

População de Curitiba

RODAS DE CHORO

Proporcionar interação entre
alunos e professores do
Conservatório de MPB, por
meio de apresentações de
grupos de choro

População de Curitiba

SINFONÉTICA
COMUNITÁRIA
FLUTUANTE

Realizar apresentações no
campo da música
instrumental brasileira

Músicos e população
geral de Curitiba

CURSOS REGULARES
NAS DIVERSAS
LINGUAGENS MUSICAIS

Ofertar cursos das diversas
linguagens musicais

População de Curitiba

MÚSICA NOS PARQUES

Promover apresentações
musicais gratuitas nos
parques da cidade, por meio
de editais

População de Curitiba
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CORAL DE CURITIBA

Oportunizar inserção da
população no coral; realizar
apresentações em diversos
eventos, espaços e entidades

População de Curitiba

TEATRO DE FORMAS
ANIMADAS

Promover apresentações
gratuitas de teatro, por meio
de editais

População de Curitiba

ARTE URBANA

Promover apresentações de
arte urbana contemplando
teatro, música e história em
quadrinhos

Artistas

TEATRO ITINERANTE

Promover apresentações
gratuitas de teatro itinerante,
por meio de editais

População de Curitiba

TEATROS
INDEPENDENTES

Promover apresentações de
teatro adulto e teatro para
crianças por meio de ditais

População de Curitiba

ARTE POR ONDE VOCÊ
ANDA

Propiciar atividades culturais
e arte-educação à população
da cidade, por meio de
editais, visando à
sensibilização, o gosto pela
arte e à promoção da
cidadania

População de Curitiba

DANÇA QUEM QUER

Promover ações para a
socialização, estímulo ao
coletivo, circulação de
informação, reconhecimento
da produção de dança de
cada regional

População de Curitiba

AÇÕES NAS
COMUNIDADES EM
SITUAÇÃO DE RISCO

Oportunizar atividades
voltadas especificamente
para as comunidades em
ocupações irregulares ou em
locais onde ocorrem
operações de combate à
violência

Comunidades em
ocupações irregulares ou
em locais onde ocorrem
operações de combate à
violência

REDE SOL

Proporcionar momentos de
fruição artística e
descontração para as
pessoas afastadas
temporariamente do convívio
social; intermediar artistas
voluntários e instituições

Pessoas afastadas do
convívio social por
motivo de saúde ou
imposição da justiça, nas
instituições cadastradas
no Programa
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CURSO PRÁTICO DE
CINEMA

Oferecer curso de cinema,
com duas edições anuais,
nas regionais

População de Curitiba

PROGRAMA DE
FORMAÇÃO DE
ORIENTADORES DE
PESQUISA EM DANÇA

Conceder Bolsa Iniciação à
Pesquisa, Bolsa Residência e
Estruturação Coreográfica e
Apresentação Pública

Artistas e outros
profissionais na área de
dança, teatro, artes
plásticas e educação

PROGRAMA DE BOLSAS
E ESTÁGIOS EM DANÇA

Conceder bolsas de estudos
nas atividades e oficinas da
Casa Hoffmann e a
promoção de estágios nas
atividades da Coordenação
de Dança

Alunos do Curso de
Dança da Faculdade de
Artes do Paraná

FORMAÇÃO DE
ESCRITORES

Formar escritores

População de Curitiba

FORMAÇÃO DE
LEITORES

Incentivar a leitura

População de Curitiba

OFICINA DE MÚSICA DE
CURITIBA

Realizar festival de música;
oferecer cursos nas áreas de
música erudita, música
antiga, música popular,
música eletrônica e blues,
bem como programação
artística de concertos

Alunos de todas as
regiões do Brasil e
América Latina

CIRCO DA CIDADE

Realizar oficinas em parceria
com a Fundação de Ação
Social, dentro do Programa
de Erradicação do Trabalho
Infantil

Crianças e adolescentes
em situação de risco e
trabalho infantil.

PRESERVAÇÃO DO
ACERVO/CINEMA

Masterizar películas em
nitrato; digitalizar e catalogar
o acervo; realizar
telecinagem beta e
transcrição DVD de seleção
de filmes do acervo da
Cinemateca; realizar
prospecção e telecinagem
beta e transcrição digital da
produção super-8 do Paraná;

População de Curitiba

PROGRAMA DE APOIO E
INCENTIVO À CULTURA
(PAIC);

Incentivar ações e programas
culturais em Curitiba

População de Curitiba
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PROGRAMAS DE
CURSOS

Ofertar cursos nas diversas
linguagens da arte: arte
visual, música, dança e
teatro, nas nove regionais

População de Curitiba

FÓRUM DE DANÇA DE
CURITIBA

Propiciar ambiente favorável
para a cooperação,
inspiração mútua, espaço
para o debate público sobre
questões pertinentes a
dança; possibilitar troca de
informações e reflexão; e
fortalecer as iniciativas e
trabalhos realizados nas
regionais.

Gestores públicos de
dança colaboradores das
regionais de Curitiba,
dançarinos

PROGRAMA DE
INCENTIVO À LEITURA

Despertar o interesse pela
leitura e ampliar o alcance de
leitura daqueles que lêem

População de Curitiba

PROGRAMA DE
REVITALIZAÇÃO DE
ESPAÇOS CULTURAIS

Revitalizar espaços culturais

População de Curitiba

PROGRAMA DE APOIO
TÉCNICO, PARCERIA E
MÚTUA COOPERAÇÃO

Resgatar, junto a órgãos
públicos e entidades,
públicas e privadas,
testemunhos do cotidiano
institucional, apoiado em
pesquisa histórica, coleta;
identificar e organizar os
registros, orientado e
supervisionado pelo
Patrimônio Cultural

População de Curitiba

INVENTÁRIO DAS
REFERÊNCIAS
CULTURAIS/PATRIMÔNIO
IMATERIAL

Identificar e registrar os bens
culturais imateriais que
expressam a diversidade
cultural e social da população
de Curitiba

População de Curitiba

PROJETO HORA DA
PROSA (PATRIMÔNIO
CULTURAL)

Promover conversas sobre
temas relativos ao patrimônio
cultural, cultura imaterial e
história de Curitiba; Hora da
Prosa Especial: conversar
sobre temas de grande
relevância, discutidos por
estudioso ou profissional
especialmente convidado

População de Curitiba
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SEMANA DE HISTÓRIA

Promover evento anual que
reúna apresentações de
trabalhos, debates,
lançamentos de livros,
sessões de cinema sobre
temas relacionados

Direcionado para
estudantes,
pesquisadores,
historiadores e público
em geral.

COLEÇÃO BOLETIM
CASA ROMÁRIO
MARTINS

Elaborar boletim informativo
editado por séries temáticas

População de Curitiba

LINHAS DE PESQUISA

Desenvolver estudos
relacionados à vida social,
cultural, política e econômica
da cidade

População de Curitiba
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2.

O SIGNIFICADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Políticas Públicas compreendem o conjunto de decisões, disposições,

medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do estado, bem como
aplicam as leis que regulamentam os artigos constitucionais.
“são formas de planejamento governamental que tem como objetivo coordenar os
meios e recursos do Estado, e também do setor privado, para a realização de
ações relevantes e politicamente determinados. Em outras palavras, políticas
públicas implicam atividade de organização do poder e são instrumentos de ação
do governo com as seguintes características: implicam a fixação de metas,
diretrizes ou planos governamentais; distribuem bens públicos; transferem bens
desmercadorizados; estão voltados para o interesse público, pautado nos embates
entre interesses sociais contraditórios e são base de legitimação do Estado.”
(Kauchakje, 2007, p.61-62)

A gestão municipal de políticas públicas enfrenta o desafio de superar o
clientelismo, o fisiologismo e o paternalismo político, reiteradores da gestão
patrimonial, da fragmentação de ações e sobreposições de programas e projetos
implementados, além de restrições orçamentárias.
A articulação no interior de cada esfera e entre as esferas de governo
federal,

estadual

e

municipal

permite

a

compatibilização

de

múltiplas

ações,instituições e políticas. A articulação entre as políticas e ao mesmo tempo a
descentralização político-administrativa tem que considerar as diretrizes normativas
de cada política e os repasses de recursos financeiros entre as esferas.
Em particular nas políticas sociais há a tensão entre a lógica da tutela-ajuda e
a lógica dos direitos. Lembrando que a ajuda está no âmbito das relações
assimétricas entre os sujeitos envolvidos, e os direitos são o substrato de relações
mediadas pelo sentido da igualdade/diferença reclamáveis judicialmente.
Vencer tais desafios não depende exclusivamente de refinadas tecnologias
gerenciais, ou de vontade política, mas diz respeito, sobretudo, ao envolvimento de
entidades, movimentos e dinâmicas societais que fogem da esfera exclusivamente
estatal, requerendo a ampliação do espaço público pelo fortalecimento do campo
movimentalista e dos mecanismos formais de participação. É fundamental a
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participação social, política e cultural dos grupos tradicionalmente considerados
como objeto do desenvolvimento que devem tornar-se sujeito deste processo.
Podemos afirmar, então, que a democracia também é um direito fundamental.
(IPEA, 2007, p. 8)
O sentido desta afirmação pode ser entendido com Telles que não basta tão
somente o reconhecimento da desigualdade e da discriminação.
Este reconhecimento provoca ação e reações com a qualidade de inscrição
de sujeitos quando conjugado ou provocado por estes personagens que
comparecem na cena política como sujeitos portadores de uma palavra que
exige o seu reconhecimento (...) que se pronunciam sobre questões que lhe
dizem respeito, que exigem a partilha na deliberação de políticas que afetam
suas vidas e que trazem para a cena pública o que antes estava silenciado
(Telles, 2000,p. 163)
Pode-se então dizer que as experiências e experimentos democráticos
trazem a possibilidade de refundação da política e da própria noção de direitos e
cidadania.
As políticas e direitos que são nucleares para o desenvolvimento social, a
despeito de suas particularidades em termos de financiamento, abrangência, e setor,
somente logram atingir os objetivos se forem consideradas e implementadas
conjugadamente, tendo como principio a operacionalização a indivisibilidade dos
direitos.

81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Plano Municipal de Desenvolvimento Social

3.

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DE GARANTIA DE
DIREITOS
Compreende-se como Proteção Social, o conjunto de regulações sociais que

se materializam através de políticas públicas de caráter inclusivo. Os fundamentos
da proteção são os direitos humanos e sua configuração se dá através da garantia à
cidadania.
Os direitos são conquistados, ampliados e garantidos na relação entre as
demandas da sociedade e as políticas do Estado, tendo como resultado almejado a
sua inscrição na constituição e a regulamentação na legislação. No entanto, a
garantia dos direitos pelas leis e a sua implementação através de políticas não são
suficientes, pois, sua garantia reside, principalmente, na mudança de valores e de
mentalidade de uma sociedade.
Existindo esta mudança, existe também a possibilidade de que mesmo em
situações conjunturais de desrespeito e violação aos direitos já conquistados ou
almejados, haja mobilizações sociais para a retomada ou busca de seu exercício. Ao
contrário, mesmo que os direitos tenham sua inscrição em artigos constitucionais e
na legislação, se eles não fazem parte dos valores e da cultura daquela sociedade,
então, muito provavelmente, na dinâmica das relações sociais (no cotidiano das
instituições familiares, escolares, de trabalho etc.) tais direitos serão olvidados e
desrespeitados. (Kauchakje, 2002)
De forma geral, nas sociedades ocidentais a história da luta pelos direitos vai
tanto em direção da sua ampliação (mais direitos, novos direitos), como da sua
abrangência ou universalização (inclusão de mais pessoas e grupos sociais no
exercício dos mesmos).
Para Bobbio (1995) os direitos são um fenômeno social cuja multiplicação
ocorreu de três modos:
a) porque aumentou a quantidade de bens considerados merecedores de
tutela
b) porque foi estendida a titularidade de alguns direitos típicos a sujeitos
diversos
c) porque os seres humanos não são considerados como ente genérico, ou
abstrato, mas vistos em suas especificidades ou na concreticidade de
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suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho,
doente etc.
Nas palavras de Bobbio: mais bens, mais sujeitos (em situação de igualdade
pública), mais status de indivíduo em sua diferencialidades - critérios de
diferenciação: sexo, idade, condições físicas, etnia – que não permitem igual
tratamento e igual proteção. Este processo de multiplicação por especificação
ocorreu principalmente no âmbito dos direitos sociais. O reconhecimento de direitos
sociais suscita a intervenção ativa do Estado e a organização dos serviços públicos.
Kauchakje (2003) demonstra as tensões entre as diversas naturezas e
especificidades dos direitos, pois os direitos civis, políticos e sociais fazem referência
à igualdade e os direitos associados ao gênero, etnia, faixa etária, deficiência,
diversidade cultural, por exemplo, referem-se à diferença.
Ao contrário de supor a relação autoritariamente harmoniosa no interior das
sociedades e instituições, a igualdade supõe conflitos entre indivíduos e grupos
sociais que, ao terem garantido igual direito de participação na vida social,
expressam diferenças e singularidades, trazendo novas demandas para a garantia
do reconhecimento daquelas especificidades (BOBBIO, 1995). O reconhecimento
público da igualdade é, portanto, contrária à intolerância ou à desconsideração pelas
diversidades, identidades e diferenças, pois, sendo um projeto societário, a
construção da igualdade supõe que os sujeitos em suas posições sociais e
identidades diferentes têm igual direito de participar da construção social e de
usufruir de seus resultados. Contraditoriamente a ênfase na igualdade, quando
desligada do empenho pela liberdade e pela justiça, apresenta o espectro do
autoritarismo e da busca de homogeneização.
A cidadania local e planetária passa pela relação – bela, conflituosa e
complexa - entre o direito à igualdade e o direito à diferença, num movimento
dinâmico e permanente que visa encontrar formas de sociabilidade que, mesmo que
sempre conflituosas e em processo de mudança, possa reafirmar a relação com o
direito à igualdade de segmentos sociais na participação, na configuração e na
construção do espaço social, reconhecendo assim, a diversidade humana - o que
sugere seu vínculo com o direito à diferença.
Isto é particularmente importante para o Brasil e para a gestão municipal,
pois a desigualdade social fundamenta-se tanto num déficit de igualdade (expressa
pela pobreza em meio à abundância e pela insuficiência no acesso aos bens,
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serviços e equipamentos culturais e sociais) como, também, numa prática que
associa diferenças ao menor valor e possibilidades de acessos (expressa pela
discriminação e pelo preconceito). Quer dizer, há um entrelaçamento perverso das
“diferencialidades” (classe, geração, gênero, etnia, idade, identidade ou necessidade
específicas) que agrava sobremaneira e aprofunda a desigualdade social.
Disto decorre que, em especial em nosso contexto, as ações públicas que
objetivem o desenvolvimento social concebem os direitos como indivisíveis.
Telles (2000:139) defende que “as possibilidades de um país alcançar
patamares mínimos de civilidade em seus padrões societários” diz respeito à
possibilidade da cidadania se enraizar nas práticas sociais. Complementa, afirmando
que os direitos configuram formas de sociabilidade e regras de reciprocidade que
constroem vínculos propriamente civis entre indivíduos, grupos e classes. Melhor
dizendo, constroem uma gramática civil que baliza práticas e interações sociais por
referência ao que é reconhecido como medida de justiça, medida que é sempre alvo
de questionamentos e reformulações nos embates e litígios de posições de
interesse, valores e opiniões (...). Não seria aqui demais enfatizar que se tudo isso
passa pela ordem legal e institucional, depende, sobretudo de uma cultura pública
democrática que se abra ao reconhecimento da legitimidade dos conflitos e dos
direitos demandados como exigência de cidadania
O Brasil e outros países estruturam um sistema de proteção social na
perspectiva correlata de direito à proteção social e direito ao desenvolvimento social.
Embora tais direitos se diferenciem, são inegavelmente associados.
É Importante salientar que o direito à proteção social, que envolve um
sistema de políticas que visam conjuntamente o desenvolvimento humano/social, é
distinto do direito socioassistencial concernente à política de assistência social.
Embora nesta política há a terminologia proteção social (básica e especial) trata-se
da proteção socioassistencial. Isto porque a proteção social, como dito, envolve um
conjunto indissociado de garantias de direitos humanos, econômicos, culturais e
sociais e de políticas como de saúde, educação, segurança alimentar, cultura,
esporte lazer e assistência social.
Castel (2005, p. 7-8) também distingue dois grandes tipos de proteção. A
proteção civil que garante as liberdades fundamentais e defende a segurança
dos bens e das pessoas no quadro de um Estado de direito. A proteção social
que cobre contra os principais riscos suscetíveis de acarretar uma degradação
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da situação dos indivíduos, o que deu origem a uma multiplicidade de
“instituições sanitárias e sociais.
Kauchakje (2007b), por sua vez, entende que a proteção social em
determinado território é implementado por meio de uma malha e trama dinâmica de
relações entre diferentes agentes sociais: pessoas envoltas em laços de
pertencimento e que conformam a solidariedade primária (familiares, vizinhança,
compadrio, entre outros); organizações e grupos sociais cuja base é a solidariedade
comunitária e humanitária (igrejas, organizações não governamentais de caráter
filantrópico

e

ou

confessional,

voluntariado);

agentes

organizacionais

movimentalistas (como os movimentos sociais, fóruns e organizações não
governamentais articuladas aos mesmos) caracterizados pela vocalização das
demandas por garantias e seguranças sociais para a instituição de relações políticas
solidárias e; Estado cuja legitimidade permite transitar por grupos de interesse e
conflitos, forjando uma solidariedade no âmbito das políticas.
Tais agentes estão em contínua interação e tensão na dinâmica das lutas que
desencadeiam conquistas, ampliações e regressões históricas no campo da
proteção social dos membros de sociedades e em seu entendimento como direito e
pacto civil. (p.1-2)

O documento do IPEA (2007, p.8-10) aponta outra característica importante
do período que foi o deslocamento do foco da discussão do desenvolvimento como
inclusão social para a focalização das políticas sociais no combate direto à pobreza.
Essa particularidade nasceu e se consolidou como novo princípio orientador da
atuação do Estado ao longo dos anos de 1990, afirmando-se, em vários sentidos, na
contramão dos preceitos universalizantes impressos na Constituição de 1988.
E acrescenta a discussão sobre os caminhos que foram adotados pela política
macroeconômica essas políticas se viram forçadas e tensionadas a tratar com uma
ampliação das contradições sociais e com a conseqüente expansão das
necessidades sociais insatisfeitas, advindas da queda do rendimento e do nível do
emprego formal e da ampliação da pobreza... (IPEA, 2007, p.23)
Com a reestruturação produtiva mundializada uma grande parcela da população
torna-se sobrante, não tendo lugar no mercado de trabalho e acesso aos bens e
serviços socialmente produzidos. “São estoques de força de trabalho „descartáveis‟
para o mercado de trabalho, colocando em risco para esses segmentos a
possibilidade de defesa e reprodução da própria vida” (Iamamoto, 2001: 33).
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Na maioria dos países que formataram legislação e políticas de proteção social
assentadas na “sociedade salarial” (Castel, 1998), o eixo do sistema girou do tripé:
previdência social, educação, saúde, para assistência social, educação, saúde.
Mas a leitura de Kauchakje (2007b) aponta também que junto a esta conjuntura, em
que

houve

fortes

retrocessos

em

termos

de

civilidade,

identificam-se

potencialidades de uma trama interativa de solidariedade politizada, ou melhor, de
relações políticas solidárias, por meio de projetos e intervenções sócio-econômicas
e culturais implementados em localidades por redes movimentalistas e organismos
governamentais locais e internacionais (Scherer-Warren, 2006; Tourane, 2006;
Kauchakje, 2005)

Entretanto, quanto se trata de direito à proteção social a importância dos
órgãos públicos é indiscutível, pois o Estado nas sociedades modernas ocidentais, é
a única instituição a quem compete legislar e planejar políticas públicas. De fato,
mesmo as ações sociais de caráter público executadas por organizações nãogovernamentais estão submetidas e fiscalizadas por este ordenamento. Quando isto
não ocorre são ações fora do campo dos direitos, e se configuram como benesse e
ajuda às pessoas que, neste ato relacional, são destituídas da cidadania e entram
na relação como “excluídos”, “marginalizados”, “necessitados”, “carentes” e outras
figuras mais próximas a um agrupamento social incivil, sem mediação de políticas e
garantias legais. (Kauchakje, 2007, p. 10).
Dito isto, é preciso retomar que as redes sociais formadas por órgãos do
Estado e organizações da sociedade civil podem implementar uma modalidade de
gestão do sistema protetivo que permita que sejam superadas a fragmentação e
superposição de ações. Isto é, a gestão em rede pode ser considerada um “modo de
arquitetar a governabilidade social do local, regional, nacional e global” (Santos,
Tavares, 2004) incentivando a participação social.
As

redes

podem

ser

entendidas

como

“comunidades,

virtual

ou

presencialmente constituídas”. No âmbito da sociedade civil as denominadas redes
de organizações não governamentais, operam no nível local, regional, nacional e
internacional. Tais redes são formadas para “a troca de informações, para a
articulação institucional e política e para a implementação de projetos comuns”.
(RITS). As ONGs se articulam com movimentos sociais em “redes e fóruns, locais,
regionais, nacionais ou internacionais. As redes podem se articular em torno de
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pontos comuns, como por exemplo, uma ação coletiva, temas ou identidades
(mulheres, negros, portadores de HIV etc.)”. (ABONG).
O compromisso social forjado na participação ativa das organizações sociais
e da sociedade civil organizada pode ser, então, traduzido em: aprofundamento da
democracia e fortalecimento dos direitos; luta contra a discriminação e a
desigualdade social (determinada na ordem econômica e relacionada às
diferencialidades de classe, étnica, de gênero, geracional, entre outras); ações
contrárias à degradação ambiental; defesa da diversidade cultural e, fortalecimento
do protagonismo de grupos populacionais e da participação sócio-política.
O sentido das várias formas de participação sócio-política para a gestão
pública dos direitos são, em suma, ocupar e ampliar o espaço público e de promover
a socialização da política e da riqueza cultural e material. Por isso que Oliveira (1995
apud Iamamoto, 2001, p. 70) pode afirmar que o Estado “não tem uma medida em si
mesmo, ele tem que estar sempre em relação com a sociedade civil, o que lhe dá a
medida, a profundidade, o alcance e os seus limites.”
Neste sentido, o Sistema de Proteção Social supõe a primazia do Estado em
gestão interativa com as forças sócio-políticas da sociedade civil, incluindo formas
organizadas, bem como as configuradas pela resistência expressa nas estratégias
de sobrevivência alavancadas no cotidiano.
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4.

LEITURA TÉCNICA DA CIDADE
4.1 Localização
Curitiba, capital do Estado do Paraná, está localizada na região mais

industrializada da América do Sul. Num raio de 1.500 km, estão situados os maiores
pólos econômicos do Brasil - São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo
Horizonte - e as capitais dos países integrantes do MERCOSUL - Brasília (Brasil),
Assunção (Paraguai), Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai), que
concentram

cerca de

80%

do

mercado

consumidor da

América

Latina,

aproximadamente 200 milhões de pessoas, somando um PIB - Produto Interno Bruto
- de mais de US$1 trilhão de dólares.

Curitiba, fundada em 1693, portanto com 315 anos, conta com 1.788.559
habitantes e uma superfície municipal de 432 km². É a cidade pólo do conjunto de 26
municípios que formam a Região Metropolitana de Curitiba – RMC - localizada na
porção leste do Estado, abrangendo uma área de 13.528,46 km² e uma população
de 3.261.168 habitantes. Limita-se ao norte com o Estado de São Paulo, ao sul com
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o Estado de Santa Catarina, a Serra do Mar ao Leste e a Oeste com o Segundo
Planalto Paranaense.
As fronteiras de Curitiba não podem ser delimitadas geograficamente. Os
laços culturais e econômicos com os povos de todos os continentes existem desde a
chegada dos imigrantes europeus. Dentre os mais numerosos estão os portugueses,
italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios e libaneses. Essa
peculiaridade dá à cidade uma de suas principais características: seu atraente
mosaico étnico e cultural.
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4.2 O Crescimento Populacional Regional
O Estado do Paraná permaneceu despovoado, na maior parcela do seu
território, até meados da década de 1930, início da década de 1940. A ocupação
predominante, até então se limitava ao litoral do Estado, ao primeiro planalto, o de
Curitiba, e ao segundo planalto de Ponta Grossa e Castro. Este espaço foi ocupado,
primeiramente, por migrações luso-brasileiras e, posteriormente, pela política de
colonização estrangeira, com predominância de alemães, italianos e poloneses. O
processo de ocupação, a partir de meados da década de 30, foi caracterizado por
migrações internas, de origem paulista e mineira no norte do Estado e de origem
gaúcha e catarinense no sudoeste e oeste.
A intensa ocupação do território paranaense sofre interrupção a partir da
década de 70, quando a taxa de crescimento anual cai para 0,97%, a menor do
País; deixa de ser destino de grandes fluxos migratórios, tornando-se origem desses
fluxos para outras regiões do País, até mesmo para áreas de países vizinhos. Na
década de 80 o processo continua, marcado pela taxa anual de 0,93%. Na década
de 90 houve um ligeiro aumento dessa taxa anual: entre 1991 e 1996 foi 1,28 e entre
1996 e 2000 foi de 1,52. Com base nas estimativas populacionais que o IBGE
divulga anualmente obteve-se a taxa entre 2000 e 2006 de 1,41. Essa
transformação associa-se às mudanças econômicas ligadas à modernização
agrícola e ao surgimento de um parque industrial dinâmico, sobretudo na Região
Metropolitana de Curitiba.
As migrações têm caráter rural-urbano, onde a absorção maior ocorreu nas
regiões Norte, Oeste do Estado e Região Metropolitana de Curitiba. Esta última
região apresentou um incremento de participação na população urbana do Estado
de 11,85% em 1970 e de 18,88% em 1980, elevando para 23,68% em 1991e
chegando a 32,11% no ano de 2000.
A expressão dessa participação enfatiza o fenômeno da metropolização no
contexto da urbanização paranaense, em coincidência com o contexto brasileiro.
Se for considerada a população total residente na Região Metropolitana de
Curitiba nas três últimas décadas do século XX, se observa que esta região
representava 12,43% da população do Estado em 1970 e que em 2000 esta
participação chegou a 28,51%, e em 2007 confirma-se o crescimento desta região,
crescimento este que chega a 30,79 %.
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Na década de 70, esta foi a região que apresentou os maiores índices de
crescimento populacional em relação às outras regiões metropolitanas brasileiras.
Esse índice foi de 5,38% ao ano, enquanto a segunda região, Belo Horizonte,
cresceu 4,70% e o Brasil em 2,48% ao ano.
Na década de 80 o crescimento torna-se menos intenso, caindo para 2,90%.
A menor intensidade é marcada pela queda abrupta da taxa de Curitiba que, de
5,34%, na década de 70, passa para 2,29% na de 80, em contraposição a RMC, que
de 5,38% passa para 2,90%. Nos anos 90, entre 1991 e 1996 Curitiba apresentou
uma taxa anual de 2,34% enquanto a RMC passou a 3,32%, entre os anos 1996 e
2000 a taxa para Curitiba e a RMC, respectivamente foram de 1,83 e 2, 87.
População da Região Metropolitana com e sem Curitiba, 1970, 80, 91, 96, 2000
e 2007.

População

Local
1970

1

1980

1

1991

1

1996

2000

2007

2

CURITIBA

609.026

1.024.980

1.315.035

1.476.253

1.587.315

1.797.408

RMC

907.391

1.532.383

2.099.558

2.471.771

2.768.394

3.166.273

298.365

507.403

784.523

995.518

1.181.079

1.368.865

6.929.821

7.629.849

8.448.713

9.003.804

9.563.458

10.284.503

RMC
Curitiba

sem

PARANÁ

BRASIL
93.134.846
119.011.052 146.825.475 157.070.163 169.799.170 183.987.291
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970 a 2000, Contagem Populacional 1996 e 2007.
Nota: (1) Para os anos de 1970, 1980 e 1991 - Dados da Amostra.
(2) Estimativa Populacional em 01/07/2007 para os municípios com mais de 170.000
habitantes.

Taxa de Crescimento Anual da Região Metropolitana com e sem Curitiba,
1970,80,91,96, 2000 e 2007.
Taxa de Crescimento Anual
Local
1970/1980

1980/1991

1991/1996

1996/2000

2000/2007

CURITIBA

5,34

2,29

2,34

1,83

1,86

RMC

5,38

2,90

3,32

2,87

2,01

RMC sem Curitiba

5,45

4,04

4,88

4,37

2,21

PARANÁ

0,97

0,93

1,28

1,52

1,08

BRASIL
2,48
1,93
1,36
1,97
1,20
Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970 a 2000, Contagem Populacional 1996 e 2007.
Nota: Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anual no período.
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Curitiba, em 1970, se considerarmos a atual composição da RMC
participava com 70,02% da população. Em 1980 reduz a participação para 68,69% e
passa a ser de 63,79% em 1991 e 60,71% em 1996. No ano 2000, a proporção
chega a 58,22% da população, significando que mais de 40% dos moradores da
Grande Curitiba, já residem fora de Curitiba, e pelas estimativas divulgadas para
2007 confirma-se que a participação de Curitiba continua decrescendo quando
passa a representar 56,77% da RMC.

Percentual da Participação de Curitiba, RMC, RMC sem Curitiba e Paraná nos
anos_1970, 1980, 1991, 2000, 2007.

43,23

56,77
30,79

42,66

5,59

5,63

28,95

27,45
5,73

6,41

5,75

24,85

33,11
7,44

20,08

32,88
13,09

20,00

10,00

37,37

40,00

40,28

50,00

30,00

57,34

59,72

62,63

66,89

60,00

67,12

70,00

0,00

1970
CURITIBA na RMC

1980

1991

RMC no PARANÁ

1996
RMC sem Curitiba na RMC

2000

2007
PARANÁ no BRASIL

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 a 2000, Contagem Populacional 1996 e
2007.
Nota: Contagem Populacional 2007 referente a 1º/04/2007
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Participação Relativa Populacional de Curitiba na RMC e no Paraná, 1970 a 2007.
Percentual segundo os Anos (%)

Participação
1970

1980

1991

1996

2000

2007

CURITIBA na RMC

67,12 66,89

62,63

59,72

57,34

56,77

RMC no PARANÁ

13,09 20,08

24,85

27,45

28,95

30,79

RMC sem Curitiba na RMC

32,88 33,11

37,37

40,28

42,66

43,23

7,44

5,75

5,73

5,63

5,59

PARANÁ no BRASIL

6,41

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 1996 a 2000, Contagem Populacional 1996 e
2007.
Nota: Contagem Populacional 2007 referente a 1º/04/2007

Esta redução na participação demonstra que o crescimento tem sido maior
nos demais municípios da região e a característica fundamental deste crescimento
da região é a ocupação dos municípios limítrofes a Curitiba, resultado do
adensamento da cidade pólo e de seu decorrente extravasamento sobre os
municípios vizinhos.
Os municípios que fazem divisas com Curitiba - São José dos Pinhais,
Pinhais, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Magro, Campo Largo, Araucária e
Fazenda Rio Grande, cujas áreas habitadas formam uma mancha urbana contínua,
têm ao longo do tempo, absorvido os principais reflexos da expansão do pólo
regional. Em 1970 viviam nesta região 120.203 habitantes ou 13,82% do total da
RMC. Nesta época estes municípios como um todo, cresceram a uma taxa anual de
7,91 %. Nas décadas seguintes, esta taxa decresceu, mas ainda ficando em 7,08%
nos anos 80, 5,27% entre 1991 e 1996 e 4,71% nos últimos anos do século. Em
2000 estes municípios participam com 42,66% da população da região, e em 2007
sobe para 43,23%.
Foi principalmente nesta região que se deu o processo de metropolização da
Região Metropolitana de Curitiba. Até a década de 70, a ocupação urbana se dava
quase que exclusivamente junto às sedes municipais, o único que se destacava era
o processo de conurbação com São José dos Pinhais.
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Nas décadas seguintes, os Municípios de Piraquara, Mandirituba, Almirante
Tamandaré,

Colombo

e

Araucária,

desenvolveram

suas

principais

áreas

urbanizadas junto à divisa de Curitiba, dando origem aos municípios de Pinhais,
Fazenda Rio Grande e Campo Magro.
Destes municípios, apenas Campo Largo não desenvolveu área urbanizada
nos limites da capital devido à implantação de uma Área de Proteção Ambiental
junto ao lago do rio Passaúna, de onde é retirada parte da água consumida em
Curitiba.
A mancha urbana quase contínua, formada por Curitiba e seus municípios
limítrofes, também denominados de Núcleo Urbano Central - NUC absorve 94,61 %
da população da Região Metropolitana de Curitiba, segundo as estimativas de 2007.

População 2007
Municípios do Núcleo Urbano
Central da RMC

Absoluto

Participação no NUC Participação na RMC
%
%

Almirante Tamandaré

93.060

3,11

2,94

Araucária

111.952

3,74

3,54

Campina Grande do Sul

35.269

1,18

1,11

Campo Largo

97.824

3,27

3,09

Campo Magro

22.443

0,75

0,71

Colombo *

233.916

7,81

7,39

Curitiba *

1.797.408

60,00

56,77

Fazenda Rio Grande

75.006

2,50

2,37

Itaperuçu

22.021

0,74

0,70

Pinhais

112.195

3,75

3,54

Piraquara

81.313

2,71

2,57

Quatro Barras

18.133

0,61

0,57

Rio Branco do Sul

31.465

1,05

0,99

São José dos Pinhais *

263.622

8,80

8,33

Núcleo Urbano Central

2.995.627

100,00

94,61

Região Metropolitana de Curitiba

3.166.273

100,00

FONTE: IBGE - Contagem Populacional 2007
ELABORAÇÂO: IPPUC - Banco de Dados
NOTA: (*) Municípios com mais de 170.000 Habitantes foram Estimados
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4.3.

Perfil da População Curitibana.

A identificação do perfil da população e suas necessidades têm permitido
que a cidade se antecipe em alguns casos à demanda por serviços públicos. Para
isto é fundamental conhecer e acompanhar as mudanças na pirâmide etária e nas
características da população.
Tipos de serviços podem deixar de ser demandados, devido ao
envelhecimento da clientela e outros passam a ser essenciais para a manutenção da
qualidade de vida já alcançada.
No período compreendido entre 1970 e 2000, a pirâmide etária de Curitiba
passou por um intenso processo de transformação. É nítido que a população da
cidade está envelhecendo rapidamente.
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As áreas mais periféricas da cidade apresentam ainda as maiores
proporções de população de menor idade, demandando atenção maior de serviços
voltados ao atendimento desta clientela.

A população idosa de Curitiba, por seu lado, concentra-se na área central da
cidade e nos bairros próximos ao Centro tradicional, conforme demonstram os
mapas a seguir.
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Projeções

populacionais

produzidas

pelo

Instituto

Paranaense

de

Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES para os vinte primeiros anos
deste novo século apontam para uma intensificação do processo de envelhecimento
da população curitibana. Em decorrência deste processo torna-se necessária a
readaptação e readequação de algumas redes de equipamentos sociais e de
serviços urbanos.

A seguir apresenta-se evolução prevista da Pirâmide Etária de Curitiba a
partir de 2000 para os anos de 2005, 2007, 2010, 2015 e 2020.
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Pirâmide

Etária

de

Curitiba

–

2005,

2007,

2010,

2015

e

2020

Fonte: IBGE, IPARDES.
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados

O mercado formal de emprego em Curitiba tem como principal absorvedor
de mão–de-obra o setor de serviços que responde por quase 40% dos empregos. O
segundo maior setor gerador de empregos é o da administração pública com uma
participação de quase 24% e o terceiro setor é o comercial com pouco mais de 18%
dos empregos da cidade.
Número de Empregos Formais por Setor em Curitiba, em 31 de dezembro de 2005
Setores

Masculino

%

Feminino

%

Total

%

136

0,04

28

0,01

164

0,03

Indústria de
Transformação

59.310

16,88

22.976

7,73

82.286

12,68

Serviços Industriais
de Utilidade Pública

12.971

3,69

2.849

0,96

15.820

2,44

Construção Civil

16.707

4,76

1.170

0,39

17.877

2,76

Comércio

66.657

18,97

52.802

17,76

119.459

18,41

Serviços

131.367

37,39

126.924

42,68

258.291

39,82

Administração
Pública

63.105

17,96

90.357

30,39

153.462

23,66

Agropecuária

1.102

0,31

245

0,08

1.347

0,21

351.355

100,00

297.351

100,00

648.706

100,00

Extrativa Mineral

Total das
Atividades

Fonte: RAIS/2005 /MTE.
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Remuneração Média de Empregos Formais por Setor em Reais em Curitiba em 31 de
dezembro de 2005

Remuneração em R$

Atividades Segundo a Remuneração Média de
Empregos Formais

Masculino

Extrativa Mineral

1.241,72

Indústria de Transformação

1.649,87

Serviços Industriais de Utilidade Pública

3.139,70

Feminino

Total

2.389,78 1.437,73
996,28

1.467,37

2.306,89 2.989,72

Construção Civil

885,34

957,61

890,07

Comércio

948,52

722,87

848,78

Serviços

1.390,72

947,87

1.173,10

Administração Pública

2.746,34

1.934,65 2.268,42

960,59

1.233,50 1.010,23

1.633,18

1.224,94 1.446,05

Agropecuária
Total
Fonte: RAIS/2005 /MTE.

Curitiba é a sétima maior capital brasileira e a oitava Região Metropolitana
em população. Em termos de riqueza produzida medida através do Produto Interno
Bruto, Curitiba se situa em sexto lugar dentre as capitais e suas respectivas Regiões
Metropolitanas. O PIB Per Capita de Curitiba é o sexto dentre as capitais, já dentre
as Regiões Metropolitanas ele se situa na quarta posição.
Produto Interno Bruto de Curitiba 1999 a 2004
25000000

19.109.743,78

20000000

15.444.843,55
15000000
R$ 1000

12.419.011,24

12.978.341,74

13.672.693,93

14.002.817,00

10000000

5000000

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Anos

:
FONTE: IBGE

Elaboração: IPPUC/Banco de Dados
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4.4.

O Perfil Socioeconômico de Curitiba

As transformações do perfil social de uma comunidade nem sempre podem
ser observados com facilidade. Estas mudanças se dão ao longo de períodos de
tempo e necessitam de séries históricas de dados e informações para serem mais
bem visualizadas e compreendidas.
A interpretação dos dados produzidos pelos Censos Demográficos do IBGE
nos anos de 1991 e 2000 permite a visualização do comportamento evolutivo de
inúmeros indicadores socioeconômicos da cidade de Curitiba. A seguir estão
apresentados alguns destes indicadores e sua evolução neste período.
Em sua dimensão metropolitana, Curitiba contava em 2000 com uma
população de 2.768.394, sendo que 57,34 % dessas pessoas residiam no município
sede. Com uma população considerada 100,00% urbana, o município já
representava 16,60% da população do Paraná, e 0,93% da População do Brasil.
Segundo o IBGE, no período compreendido entre 1991 e 2000, a população de
Curitiba teve uma taxa média de crescimento anual de 2,20%, passando de
1.315.035 em 1991 para 1.587.315 em 2000. Entre estes anos o incremento
populacional foi de 272.280 novos habitantes.
A taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 30,66%, passando de
30,17 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 20,92 em 2000. A mortalidade até um
ano de idade (por 1000 nascidos vivos, passou de 30,2 em 1991 para 20,9 em 2000
e a esperança de vida ao nascer cresceu 2,87 anos, passando de 68,70 anos para
71,57 anos em 2000. A taxa de Fecundidade Total (filhos por mulher) caiu de 2,0 em
1991 para 1,7 em 2000.
O nível educacional da população jovem apresentou importantes avanços
entre 1991 e 2000. Nestes nove anos a taxa de analfabetismo caiu de 6,7 para 4,1
reduzindo-se para 3,38 na faixa acima de 15 anos. Na faixa etária de 7 a 14 anos
caiu de 5,2 em 1991 para 2,7 em 2000. Na faixa de 10 a 14 anos de idade, a
redução foi respectivamente de 1,6 para 0,8 e na de 15 a 17 de 1,5 para 0,7. Na
faixa de 18 a 24 anos, a redução foi de 1,7 para 0,9.
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A freqüência à escola cresceu em todas as faixas, na de 7 a 14 passou de
91,7% em 1991 para 96,9% em 2000. Na de 10 a 14 passou de 91,1% para 96,5
respectivamente, e entre 15 e 17 de 63,8% para 82,2% entre 1991 e 2000.
A população com menos de quatro anos de estudo foi reduzida de 21,3 em
1991 para 14,8 em 2000 e com menos de oito anos de estudo foi reduzida de 50,0
para 39,9 respectivamente. A média de anos de estudo passou de 7,4 em 1991 para
8,5 em 2000.

A população esta sofrendo uma rápida transformação quanto a sua estrutura
etária. Desde a década de noventa mais da metade da população passou a ter mais
de 24 anos, proporção esta que chegou ao novo milênio ao valor de 55,44% acima
desta idade. Sendo que destes 14.935 pessoas já possuíam mais de 80 anos.
A renda per capita média do município cresceu 37,43%, passando de R$
451,00 em 1991 para R$ 616,82 em 2000. A incidência da pobreza - medida pela
proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, que
equivale à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000 - diminuiu 3% e
passou de uma fração de 9,3%, em 1991, para 9,1% em 2000. Porém a
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desigualdade cresceu, refletindo uma tendência nacional aguda. Medida pelo Índice
de Gini, passou de 0,55 em 1991 para 0,59 em 2000.

Renda Familiar em Curitiba 2000
30,00
25,90

25,00

20,00
%

16,76

15,00
11,07
9,34

10,00

8,34
7,72
6,99

5,00

3,54

6,83

3,26

0,03

0,21

0,00
Sem
Até 0,25 SM + de 0,25 + de 0,5 até + de 1 até 2 + de 2 até 3 + de 3 até 5 + de 5 até + de 10 até + de 15 até + de 20 até + de 30 SM
Rendimento
até 0,5 SM
B31 SM
SM
SM
SM
10 SM
15 SM
20 SM
30 SM
Faixas de Renda

Fonte: IBGE
Elaboração: IPPUC/Banco de Dados
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Apesar disso, neste mesmo período o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M) de Curitiba cresceu 7,13%, passando de 0,799 em 1991 para
0,856 em 2000. A dimensão que mais contribuiu para esta evolução foi a
educacional, com 41,3%, seguida pela Renda, com 30,8% e pela Longevidade, com
27,9%. Segundo a classificação do PNUD, este desempenho coloca o município
entre as regiões consideradas de alto desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8),
ocupando a 16ª posição entre os 5.491 municípios do Brasil e a 1ª colocação entre
os 399 municípios do Paraná. Entre as doze capitais brasileiras com mais de um
milhão de habitantes, Curitiba está em 2° lugar em IDH e em 1° no Índice da
Condição de Vida – ICV.
O acesso a bens de consumo apresentou importantes alterações. Os
domicílios com geladeira passaram de 89,3% em 1991 para 96,7% em 2000.
Residências com televisão passaram de 90,7% para 96,2% entre 1991 e 2000 e as
com telefone fixo de 48,5% para 74,0%. Os domicílios com computador, cujo dado
de incidência não foi medido em 1991, já chegam em 2000 a 27,8% das moradias
existentes na cidade.
No município, o acesso a serviços básicos também evoluiu nos últimos anos.
Entre 1991 e 2000, os domicílios com água encanada passam de 96,4% para
99,0%. A energia elétrica cresceu de 98,5% para 99,9% e a coleta de lixo passou de
97,5% para 99,5%, na proporção das residências da cidade atendidas. A oferta de
equipamentos de consumo social e uso coletivo, voltado à educação, serviços
médicos e atendimento infantil, foi ampliada segundo planos de cunho habitacional,
para segmentos de menor renda.
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4.5. A Rede Pública de Serviços Sociais
O município de Curitiba ao longo de décadas vem consolidando uma
extensa rede pública de equipamentos sociais que veio acompanhada da
preocupação no atendimento crescente à demanda e a expansão da ocupação
urbana.
Já em 1968, essa perspectiva social desencadeou a criação do Setor de
Educação dentro do IPPUC, inaugurando assim a experiência de planejamento
social inserido no urbanismo. Na década de 70 se incorpora ao planejamento a
localização e capacidade operacional dos equipamentos e obras sociais, como
creches e unidades de saúde.
Sucessivamente, a descentralização e o deslocamento do atendimento
através da rede pública de equipamentos sociais abriu a possibilidade de melhor
gerir as políticas públicas, de forma a garantir os direitos à cidadania quando
democratiza o acesso a programas, projetos e ações prestadas pelas áreas sociais.
Paralelamente, outra questão que se apresenta é a necessidade de
planejamento conjunto com os demais Municípios da Região Metropolitana de
Curitiba, de forma a reduzir a pressão da demanda existente, principalmente nas
áreas conurbadas.
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Curitiba tem uma história de investimentos e que se manifesta através de
uma estrutura física de equipamentos sociais demonstrada a seguir. Procurou-se
demonstrar a diversidade no tipo de atendimento social prestado, bem como no
espraiamento em sua localização.

Quadro da expansão da rede de Unidades Municipais de Saúde de Curitiba
1964-2007
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Fonte: SMS –IPPUC/Banco de Dados/SEUC
Elaboração: Banco de Dados
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Quadro da expansão da Rede Municipal de Escolas de Curitiba 1963 a 2007
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Fonte: SME –IPPUC/Banco de Dados/SEUC
Elaboração: Banco de Dados
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Quadro da expansão da Rede Municipal de Creches Municipais de Curitiba
1977 a 2008

Rede de Creches Municipais de Curitiba 1977 a 2008
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Fonte: SME –IPPUC/Banco de Dados/SEUC
Elaboração: Banco de Dados
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4.6.

Indicadores de Desenvolvimento Socioeconômico de Curitiba

4.6.1. Medidores de Desenvolvimento Humano

CURITIBA

1991

2000

IDH-M Curitiba (ONU)

0,799

0,856

IDH-M-Educação (ONU)

0,875

0,946

IDH-M-Longevidade (ONU)

0,728

0,776

IDH-M-Renda (ONU)

0,793

0,846

Fonte: Ver indicadores
Elaboração: PNUD/IPPUC/Banco de Dados
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4.6.2. Medidores de Demografia

CURITIBA
População Total (IBGE)

1991
1.315.035

Incremento populacional no Período - 1991 a 2000 (IBGE)

2000
1.587.315

272.280

Taxa de Crescimento Populacional Anual no período % (IBGE)

2,29

1,83

População Masculina % (IBGE)

47,88

47,93

População Feminina % (IBGE)

52,12

52,07

População com menos de 15 anos % (IBGE)

29,59

24,88

População com 15 a 64 anos % (IBGE)

65,88

69,42

População com 65 anos e mais % (IBGE)

4,53

5,70

População com 60 Anos ou mais de Idade % (IBGE)

7,14

8,42

Pessoas com 65 anos ou mais morando sozinhas % (IBGE)

11,69

17,18

Probabilidade de sobrevivência até 40 anos %(PNUD/IBGE)

91,70

95,72

Probabilidade de sobrevivência até 60 anos %(PNUD/IBGE)

77,20

87,51

Fonte: Ver indicadores
Elaboração: PNUD/IPPUC/Banco de Dados
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4.6.3. Medidores de Renda

CURITIBA

1991

2000

2,56

4,10

451,00

619,82

Renda Mediana do Chefe de Domicílio em Salários Mínimos (IBGE)

3,34

4,64

Proporção de Pobreza % (PNUD/IBGE)

9,30

9,10

Desigualdade - Índice de Theil % (PNUD/IBGE)

0,53

0,64

Desigualdade - Índice de Gini % (PNUD/IBGE)

0,55

0,59

Renda apropriada pelos 10% mais ricos % (PNUD/IBGE)

42,78

46,74

Renda apropriada pelos 20% mais pobres % (PNUD/IBGE)

3,29

2,50

Renda apropriada pelos 20% mais ricos % (PNUD/IBGE)

59,67

63,57

Renda apropriada pelos 40% mais pobres % (PNUD/IBGE)

10,11

8,27

Renda apropriada pelos 60% mais pobres % (PNUD/IBGE)

21,11

18,16

Renda apropriada pelos 80% mais pobres % (PNUD/IBGE)

40,33

36,43

Renda proveniente de rendimentos do trabalho % (PNUD/IBGE)

83,85

73,22

9,76

12,66

3,38

5,75

13,69

15,18

Pessoas com renda per capita abaixo de R$37,75 % (PNUD/IBGE)

2,39

3,52

Pessoas com renda per capita abaixo de R$75,50 % (PNUD/IBGE)

9,34

9,06

Mulheres chefes de família sem cônjuge e com filhos menores de 15
anos % (PNUD/IBGE)

7,16

4,49

Renda Familiar per capita média (Sal. Mín. 09/91) (IBGE)
Renda per Capita em Reais (IBGE)

Renda proveniente de transferências governamentais %
(PNUD/IBGE)
Crianças em domicílios com renda per capita menor que R$37,75 %
(PNUD/IBGE)
Crianças em domicílios com renda per capita menor que R$75,50 %
(PNUD/IBGE)

Fonte: Ver indicadores
Elaboração: PNUD/IPPUC/Banco de Dados
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4.6.4. Medidores de Saúde

CURITIBA

1991

2000

Esperança de Vida ao Nascer em Anos (IBGE)

68,70

71,57

Mortalidade até 1 ano de idade (por 1.000 nascidos vivos) (IBGE)

30,20

20,90

2,00

1,70

22,20

18,50

5,98

5,66

Coeficiente de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos (menores de 1 ano)
(SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)

27,09

14,68

Mortalidade Proporcional na População de 50 anos e mais % (SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)

62,25

70,97

Mortalidade Proporcional na População de menos de 1 ano % (SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)

10,06

4,80

Coeficiente de Mortalidade Doenças Transmissíveis por 100.000 habitantes
(SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)

22,05

23,69

Taxa de fecundidade total (Filhos por mulher) (IBGE)
Coeficiente de Natalidade por 1.000 habitantes (SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)
Coeficiente de Mortalidade Geral por 1.000 habitantes (SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)

Coeficiente de Mortalidade Doenças do Aparelho Circulatório por 100.000 habitantes
(SESA/ISEP/CIDS/DSI/SIM)

206,61 186,98

Mulheres entre 15 e 17 anos com filhos % (PNUD/IBGE)

5,03

6,39

Enfermeiros residentes com curso superior (PNUD/IBGE)

15,26

16,13

2,58

2,98

92,19

95,10

Número de médicos residentes por mil habitantes (PNUD/IBGE)
Cobertura Vacinal em menores de 1 ano_Anti - Sarampo %(SMS/SESA)
Cobertura Vacinal em menores de 1 ano_BCG %(SMS/SESA)

117,10 103,30

Cobertura Vacinal em menores de 1 ano_Tríplice %(SMS/SESA)

83,28

99,80

Cobertura Vacinal em menores de 1 ano_Sabin %(SMS/SESA)

84,66

96,40

-

95,00

Cobertura Vacinal em menores de 1 ano_Hepatite B %(SMS/SESA)

Fonte: Ver indicadores
Elaboração: PNUD/IPPUC/Banco de Dados
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4.6.5. Medidores - Domicílios

CURITIBA

1991

2000

66,32

70,85

16,20

14,51

96,10

98,58

82,40

93,11

População que vive em dom. c/ serviço de coleta de lixo % (PNUD/IBGE)

97,48

99,48

População que vive em dom. c/ energia elétrica % (PNUD/IBGE)

98,49

99,91

População que vive em dom. c/ energia elétrica e geladeira % (PNUD/IBGE)

89,26

96,69

População que vive em dom. c/ energia elétrica e TV % (PNUD/IBGE)

90,74

96,20

População que vive em dom. c/ telefone % (PNUD/IBGE)

48,45

74,03

População que vive em dom. c/ Carro % (PNUD/IBGE)

42,30

56,16

ND

27,78

Pessoas que vivem em domicílios e Terrenos Próprios e Quitados %
(PNUD/IBGE)
População que vive em dom. c/ densidade superior a 2 pessoas por
dormitórios % (PNUD/IBGE)
População que vive em dom. c/ abastecimento adequado de água %
(PNUD/IBGE)
População que vive em dom. c/ instalações adequada de esgoto %
(PNUD/IBGE)

População que vive em dom. c/ computador % (PNUD/IBGE)
Domicílios (IBGE)

360.626 479.341

Taxa de Crescimento de Domicílios Anual no período % (IBGE)
Habitantes por Domicílios (IBGE)

2,76
3,65

3,31

Fonte: Ver indicadores
Elaboração: PNUD/IPPUC/Banco de Dados
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5.

PROPOSTAS
Compreende-se

o

desenvolvimento

social

como

conseqüência

da

implementação e gestão de políticas públicas que devem proporcionar serviços de
qualidade ao conjunto da população. Baseado nessas premissas, Curitiba ao longo
de sua história, vem desenvolvendo políticas indutoras do

desenvolvimento e

promoção social de sua população .
As propostas aqui apresentadas foram elaboradas a partir dos diagnósticos
realizadas pelas seis áreas envolvidas, da rede de atendimento hoje existente e da
leitura técnica, que demonstra os principais indicadores da cidade, Considera-se que
o município apresenta um trajeto respeitável na condução das políticas sociais, com
uma rede de serviços consistente e espraiada pelo seu território, bem como
inúmeros programas e projetos sociais já consolidados e que foram apontados
anteriormente neste volume.
Essas políticas são muitas vezes setoriais, que apesar de guardar suas
especificidades, mantém traços de unidade, ou seja, a descentralização territorial,
participação e controle social, intensificação do processo de inclusão social, bem
como outras características de afinidade de ação e objetivos que podem ser
encontrados em projetos integrados em andamento, como os Programas
Comunidade Escola, Rede de Proteção e Mutirão da Cidadania. As propostas
setoriais das diversas áreas apresentadas neste documento garantem à população o
atendimento de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer e
abastecimento alimentar. Ao reunirmos estas propostas no mesmo território, de
forma integrada, e intersetorialmente, as chances de impacto positivo junto à
sociedade se potencializam.

5.1

Objetivo Geral

- Desenvolvimento de Programas Sociais de forma a garantir a execução
democrática e abrangente das políticas sociais.
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5.2. Diretrizes
-

Fortalecimento do processo participativo e de controle social, considerando a
contribuição da sociedade civil organizada no planejamento, gestão e execução das
políticas

-

Potencialização de parcerias e ações integradas com os diversos segmentos da
sociedade

-

Busca contínua da qualidade de atendimento, efetividade e produtividade no serviço
público

-

Racionalização

e

readequação

da

utilização

dos

equipamentos

sociais,

considerando o perfil demográfico, densidade populacional do espaço urbano e a
adoção de ações intersetoriais

-

Integração com municípios da Região Metropolitana no desenvolvimento das
políticas sociais, de acordo com a legislação vigente

-

Implantação do Sistema de planejamento, informações, monitoramento e avaliação,
com base única para o referenciamento do Plano Municipal de Desenvolvimento
Social e que possibilite o acompanhamento sistemático dos indicadores sociais do
município
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5.3. Linhas de Ação
-

Base territorial unificada

-

Intersetorialidade

-

Transversalidade de temas e políticas

-

Capacitação permanente dos servidores

-

Busca de recursos inovadores de gestão e novas tecnologias

-

Universalização do atendimento

5.4. Prioridades
Em que pese o atendimento universal, a prioridade sempre será para a
população em vulnerabilidade e risco social, na busca da inclusão e equidade.
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5.5. Quadro de Propostas, Ações e Resultados Esperados
PROPOSTAS

AÇÕES

RESULTADOS ESPERADOS

Garantir a igualdade de oportunidades,
condições de vida dignas e direitos de
cidadania para todos.

- Promover o acesso aos serviços e
programas sociais a toda a população
do município.

População usuária participativa e
integrada aos programas sociais da PMC.

Diminuição na participação das doenças
transmissíveis e não transmissíveis no perfil
da morbimortalidade da população.

- Sensibilização da população para
adoção de estilo de vida saudável e
prevenção da doença.

Realizar ações para controlar o risco no
consumo de produtos e serviços, do meio
ambiente e do trabalho, que afetem às
condições de saúde da população.

- Realizar ações de Vigilância Sanitária e
Saúde Ambiental, Controle de vetores e
zoonoses, visando à diminuição do
risco.

Promover a redução das doenças, agravos e
óbitos evitáveis nos grupos de risco –
crianças, gestantes e idosos.

- Dar continuidade e fortalecer
programas e ações de cunho
preventivo e de acompanhamento
dirigidos às faixas prioritárias.

Realizar ações de promoção a saúde,
prevenção e assistência de agravos à
população curitibana, incluindo atenção às
urgências e emergências

- Manter e implementar o Sistema
Municipal de Saúde

Redução de agravos transmissíveis e não
transmissíveis na população.
Adoção de estilo de vida saudável e
comportamentos adequados ao nível de
cuidados de saúde.
Controle de patologias diretamente
ligadas a estes fatores (raiva humana,
dengue, leptospirose, surtos alimentares,
acidentes de trabalho, doenças
ocupacionais etc.)

Redução da morbimortalidade em grupos
de risco.

Melhoria dos indicadores de saúde
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Priorizar a atenção e proteção integral à
criança, ao adolescente e ao jovem.

- Integrar a educação física escolar e a
iniciação esportiva.
- Implementar a prática de ação cultural
voltada para o crianças e adolescentes.

Crianças, adolescentes e jovens com
direitos assegurados, igualdade de
oportunidades e condições de vida dignas
garantidas.

- Intensificar ações que promovam o
retorno familiar para crianças em
situação de rua
- Propiciar o acesso de crianças,
adolescentes
e
jovens
em
vulnerabilidade social a serviços de
proteção social básica para prevenção
de situações de risco.
- Assegurar o atendimento com serviços
especializados socioassistenciais a
crianças em situação de risco pessoal e
social por ocorrência de abandono,
maus tratos, violência doméstica, abuso
sexual, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto,
situação de rua, situação de trabalho
infantil, entre outras
- Garantir o direito à convivência familiar
e comunitária a crianças, adolescentes
e jovens em situação de risco.
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- Fortalecer e ampliar as ações de
qualificação profissional e geração de
trabalho e renda, como instrumento
para conquista de autonomia e
sustentabilidade dos jovens em situação
de risco e vulnerabilidade social.

Priorizar a atenção e proteção integral à
mulher

Priorizar a atenção e proteção integral à
pessoa idosa.

- Promover ações preventivas, de
atendimento e proteção que garantam a
integridade física, psicológica e social
da mulher
- Potencializar ações preventivas, de
atendimento e de proteção à pessoa
idosa, garantindo a integridade física,
psicológica e social.
- Assegurar o atendimento com serviços

especializados socioassistenciais a
idosos em situação de risco pessoal e
social por ocorrência de abandono,
maus tratos, violência, uso de
substâncias psicoativas, situação de
rua, entre outras.

População feminina com direitos
assegurados e cidadania plena, livre de
violência, com acesso ao conhecimento,
saúde, trabalho e maternidade
responsável
População idosa, atendida e protegida
conforme preconizado pelo Estatuto do
Idoso.
População idosa valorizada, autônoma,
plena em sua condição para o exercício
da cidadania

- Desenvolver ações que favoreçam a
integração da pessoa idosa na dinâmica
social.
- Dinamizar e apoiar a criação de
espaços de convivência que estimulem
a troca de saber, enriquecimento
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cultural
e
demais
sociabilização.

práticas

de

- Implantar serviços intersetoriais de
cuidado no domicílio para idosos em
situação de risco e vulnerabilidade
social e suas famílias.
Promover ações de orientação a jovens e
adolescentes com relação à drogadição,
tabagismo, álcool e violência.

- Proporcionar a cobertura de programas
específicos para esta faixa etária com
ênfase na prevenção ao uso de drogas
e álcool.

Expansão na cobertura de atendimento.
Maior número de jovens e adolescentes
atendidos.

- Desenvolver ações que incentivem a

adesão de jovens e adolescentes
usuários de substâncias psicoativas aos
serviços de tratamento.

Reabilitação dos jovens e adolescentes
usuários de substâncias psicoativas e
álcool na sociedade.

- Implementar os serviços de reabilitação

direcionados aos usuários de
substâncias psicoativas e álcool.
- Ampliar a programação cultural voltada
às necessidades e expectativas de
jovens e adolescentes usuários de
substancias psicoativas e álcool em
reabilitação.
Efetuar ações de orientação à jovens e
adolescentes sobre maternidade e
paternidade responsável, DST/AIDS.

- Ampliar e reforçar ações que estimulem
a adoção de estilo de vida saudável

Diminuição da incidência de gravidez na
adolescência e de DST/AIDS.
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Assegurar o atendimento integral na área de
saúde mental de forma intersetorial com as
demais políticas sociais,

- Expandir e qualificar os serviços de
atendimentos e reabilitação na área de
saúde mental.
- Ampliar a programação cultural voltada
às necessidades e expectativas da
população com atendimento em saúde
mental.

Possibilitar o acesso universal a programas - Expandir as ações da Linha do Lazer e
que fomentem a prática de atividades físicas criar a Linha do Esporte levando
e esportivas para melhoria e manutenção da atividades físicas, desportivas e de lazer
condição física.
à comunidades sem infra-estrutura.

População com atendimento preventivo,
terapêutico e de reabilitação na área da
saúde mental.
Aumento da capilaridade da rede de
atendimento à saúde mental.

Promoção de estilo de vida saudável do
conjunto da população através da prática
de atividades físicas e desportivas.

- Ampliar o investimento no esporte
através da captação de recursos pela
Lei de Incentivo ao Esporte
- Implantar ações de incentivo à prática
de esportes náuticos no Parque Náutico
Iguaçu.
- Implantar Centros Olímpicos Regionais
- Criar espaços destinados a treinamento
específico para iniciação esportiva do
Paradesporto.
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Promover oportunidade de acesso à
cidadania e inserção à sociedade, através de
atividades de esportes e lazer com prioridade
para infância e juventude, idosos e
portadores de necessidades especiais e em
risco social.

- Ampliar parcerias com a sociedade civil
organizada democratizando a prática de
atividades físicas e desportivas como
instrumento de promoção social.

População
priorizada
atendida
por
programas de esporte e lazer como forma
de inclusão social, desenvolvimento sócioeducativo e a convivência societária.

Promover o incentivo a produção de bens
culturais e ao consumo destes, de forma
universal, visando a sensibilização pela arte,
o reconhecimento e o desenvolvimento das
potencialidades artísticas e a familiarização
com as expressões culturais da sociedade.

- Ampliar e fortalecer ações na área Cidadãos mais conscientes e
cultural que promovam a inclusão de participativos, incentivados pela contínua
grupos de risco social.
prática de atividades culturais

- Ampliar e fortalecer programas e ação
na área de esporte e lazer destinado à
grupos de risco e comunidades mais
vulneráveis.

- Promover ações culturais voltadas para
a infância e juventude, idosos e
portadores de necessidades especiais.
- Ampliar o número de espaços
adequados para as atividades artísticoculturais nas Administrações Regionais.
- Fortalecer a integração entre as
políticas culturais públicas.
- Ampliar a abrangência do Programa de
Apoio e Incentivo à Cultura e de
parcerias com o setor privado e com o
terceiro setor.
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Ampliar, aperfeiçoar e criar novos serviços de
abastecimento e segurança alimentar a
serem oferecidos pela Prefeitura Municipal
de Curitiba

- Ampliar e fortalecer as ações de

educação alimentar e nutricional que
orientem para práticas de alimentação
saudável.
- Desenvolver políticas de popularização do
consumo de frutas, legumes e verduras.

População com acesso regular e
permanente ao alimento saudável, de
qualidade e em quantidade suficiente,
tendo como base à promoção de práticas
alimentares promotoras de saúde, que
respeitam a diversidade cultural, o
aspecto social, econômico e ambiental.

- Desenvolver programas de educação

nutricional para a população
vulnerável, como crianças,
adolescentes e idosos.
- Implementar programas que

incentivem a prática de agricultura
urbana.
- Ampliar e fortalecer programas que

possibilitem o acesso ao alimento de
primeira necessidade às populações
vulneráveis e em risco social.
- Desenvolver ações de orientação e
fiscalização do mercado varejista de
frutas, legumes e verduras no
atendimento as normas de
padronização, embalagem, rotulagem
e rastreabilidade.
- Promover a requalificação da inserção
das Feiras no espaço urbano.
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Estabelecer uma política de integração
metropolitana para de abastecimento
alimentar e nutricional.

- Promover articulações e parcerias com

os municípios da região Metropolitana
de Curitiba, a fim de facilitar o acesso
da população ao alimento de primeira
necessidade e a produtos de higiene e
limpeza.
- Estimular a adoção de sistemas de

produção e comercialização de
produtos agropecuários na RMC, que
contemplem os princípios de
sustentabilidade econômica, social e
ambiental.
Potencializar o Mercado Municipal de Curitiba
como referência e local de difusão de
tendências gastronômicas e alimentares

- Divulgar e valorizar os produtos
oriundos da agropecuária paranaense
no mercado consumidor de Curitiba.
- Promover a requalificação do Mercado
Municipal de Curitiba

Promover o atendimento aos direitos
fundamentais da cidadania, a inclusão e
promoção social à população do município,
priorizando a que se encontra em situação de
maior vulnerabilidade e risco social.

- Propiciar o acesso da população em
População com garantia de usufruir
vulnerabilidade social a serviços de
padrões de condições de vida dignos, com
proteção social básica para prevenção
seus direitos assegurados e plenos em
de situações de risco.
sua autonomia.
- Assegurar o atendimento com serviços
especializados socioassistenciais a
adultos em situação de risco pessoal e
social, por ocorrência de abandono,
maus tratos, violência, uso de
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substâncias psicoativas, situação de
rua, entre outras
- Ampliar e fortalecer a cobertura de
atendimento da rede de proteção
social em territórios identificados como
prioritários de forma unificada entre as
diferentes políticas públicas.
- Assegurar o atendimento integral
institucional para as pessoas com
doença mental, deficiência mental e
dependência química.
- Reestruturar a delimitação territorial

dos Centros de Referência da
Assistência Social, garantindo o
referenciamento de até 5000 famílias
nos
territórios
prioritários
para
intervenção social.

Oportunizar prioritariamente à população em
situação de vulnerabilidade social a
promoção de ações de geração de renda e
qualificação profissional

- Fortalecer e ampliar as ações de
qualificação profissional adequando a
cobertura de atendimento com a
demanda do mercado de trabalho

Promoção social através da conquista de
autonomia e sustentabilidade das famílias
em situação de vulnerabilidade social.

- Qualificar o atendimento através da
ampliação e modernização de
equipamentos.
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- Fortalecer e ampliar ações de apoio à
produção e comercialização para
microprodutores.
- Fortalecer e ampliar ações voltadas ao
desenvolvimento de empreendedores
e ao incentivo à formação de grupos
de associativismo e cooperativismo.

Assegurar à população acesso e permanência
bem-sucedida em todos os níveis e
modalidades de ensino, com a garantia de
educação pública gratuita, democrática,
inclusiva e com qualidade social.

- Assegurar a universalização do ensino
fundamental ampliando, gradativamente, a
jornada escolar na Rede Municipal de
Ensino.

Todas as crianças em idade escolar
obrigatória, matriculadas no ensino
fundamental.

- Ampliar a oferta de educação infantil,
atendendo a demanda manifesta do
município.

Demanda manifesta de educação infantil
atendida.

- Atender a demanda de Educação Inclusão educacional das pessoas com
Especial do município, garantindo o acesso necessidades educacionais especiais.
e permanência das pessoas com
necessidades educacionais especiais,
preferencialmente em classes comuns do
ensino regular, na educação de jovens e
adultos e no ensino profissionalizante.
- Articular e fortalecer parcerias para
atendimento especializado aos estudantes
com necessidades educacionais especiais.
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Diminuição da taxa de analfabetismo e
- Atender a demanda de Educação de
elevação do nível de escolaridade da
Jovens e Adultos (EJA), em áreas
população.
caracterizadas por analfabetismo e baixa
escolaridade.
- Estabelecer parcerias que facilitem o
efetivo
aproveitamento
de
espaços
alternativos existentes nas comunidades e
do potencial de trabalho comunitário e de
entidades da sociedade civil, para a
educação de jovens e adultos.

- Fortalecer o regime de colaboração entre Gestão democrática consolidada.
as diferentes esferas de governo na área
educacional.
- Aperfeiçoar o processo de gestão
democrática nas unidades educacionais.
- Ampliar espaços de reflexão e discussão
sobre as perspectivas da educação no
município a partir de idéias, valores e
práticas pedagógicas.
escolares
como
centros
- Assegurar a utilização do espaço escolar Espaços
de
conhecimento
e
pela comunidade, visando a promoção irradiadores
desenvolvimento.
de conhecimento e desenvolvimento
local.
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Unidades com uso e função adequados às
- Otimizar
o
uso
das
unidades
demandas sociais locais.
educacionais, segundo transformações
demográficas e territoriais do município,
com possibilidade de alteração ou
flexibilização de uso.
- Ampliar e adequar a infra-estrutura das
Unidades educacionais acessíveis
unidades educacionais respeitando as
racionalização de recursos.
características e processos educativos
das distintas faixas etárias, garantindo a
acessibilidade física, com projetos
arquitetônicos de concepção sustentável

e

- Promover o uso sistemático das
Escolas como ambiente de inclusão digital.
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação – TICs nos ambientes
educacionais, tanto no processo de
ensino-aprendizagem
como
na
organização e gestão das unidades
escolares.
- Promover o acesso da população às
TICs nas unidades educacionais,
visando a inclusão digital.
- Fortalecer parcerias com agências Profissionais da educação em processo
formadoras e Instituições de Ensino contínuo de formação
Superior (IES) e aprimorar processos
internos de formação continuada visando
a formação adequada dos profissionais
da educação no atendimento às novas
demandas sócio-educacionais e às
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mudanças no campo do conhecimento.

Fortalecer ações de controle social

- Estimular a participação da sociedade Conselhos
organizada na formulação das políticas atuantes
públicas da área social.

Municipais

implantados

e
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estágio de desenvolvimento social de um município é o resultado da

construção diuturna dos cidadãos que nela vivem, em conjunto com as políticas
públicas adotadas pelos seus governantes.
Ao longo de décadas, o trabalho social da Prefeitura Municipal de Curitiba
cresceu

e

mudou

como

a

cidade,

adaptando-se

à

sua

dinâmica

e

conseqüentemente, às suas demandas. De assistencial no início, passando pelo
acompanhamento aos movimentos populares que se mobilizam em torno de ações
reivindicatórias nas questões de urbanização, implantação de programas e
equipamentos sociais, até expandir-se e dar ênfase à diversificação e qualificação
do seu atendimento em todas as faces e interfaces dos programas implantados
pelas áreas.
Outro avanço a ser considerado é o incentivo a participação e organização
da sociedade envolvida em entidades representativas e atuantes. Considera-se que
esta mobilização e engajamento, se constituem em elementos conscientizadores de
que participação também é uma tomada de atitude. Leva ao sentimento de pertencer
a algo maior, capaz de mudar e melhorar a sociedade hoje, amanhã e daqui a vinte
anos.
Muito tem sido feito. Porém sempre haverá o que se fazer na busca da
condição de vida digna e plena em sua cidadania a todos os cidadãos. Espera-se
que o Plano Municipal de Desenvolvimento Social possa ser um apoio e um
facilitador neste caminho a ser percorrido.
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