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Peculiaridades Organizacionais
Clodualdo Pinheiro Junior .:. Diretor Presidente do IPPUC

Desenvolvimento de um Perfil Institucional
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba foi criado há quarenta anos
sobre dois fundamentos básicos, ainda atuais, para a prática do planejamento e do
gerenciamento de cidades. De um lado sobre a competência técnica para se pesquisar,
planejar e desenhar o espaço urbano de Curitiba. Ou seja, a missão de zelar pela qualidade
funcional e estética do espaço edificado e urbanizado através do manejo do território, a
fim de potencializar a logística produtiva no trabalho sem comprometer a escala humana
do ambiente urbano e garantir o maior desfrute da sociedade sobre esses espaços. E, de
outro lado, sobre a criação de um sistema administrativo para gestão integrada e
compartilhada sobre a cidade, entendida como um sistema crescentemente complexo
sob influência e domínio de segmentos e agentes da sociedade.
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Sem prejuízo à visão estratégica demonstrada
pelo prefeito Ivo Arzua em 1965, os dois
técnicos que melhor representam essas
vertentes teóricas, quer na concepção do Plano
Preliminar de Urbanismo quer na sua discussão
democrática, foram o arquiteto Jorge Wilhem
e o jurista Hely Lopes Meirelles, colaboradores
contratados pelo escritório paulista Serete. O
Seminário Curitiba de Amanhã e a proposta de
formar uma equipe local de acompanhamento
e detalhamento do Plano Preliminar resultaram
na criação do IPPUC para desenvolvê-lo.
Debruçada sobre esses dois eixos e de tais
idéias foi formada uma jovem equipe local no
instituto, contando com alguns professores e
arquitetos da UFPR. A missão da equipe era
levar o Plano Preliminar à frente,
desenvolvendo-o e fazendo sua gradual
implementação na cidade, com adequado
gerenciamento e acompanhamento.

Hoje, eles representam duas vertentes
institucionais bem claras, dentre as modernas
visões administrativas e organizacionais que
incorporam tecnologias inovadoras e
automatizadas de monitoria georreferenciada
sobre a cidade. Compreendem instrumentos
gerenciais, que permitem definir a adequada
equação técnica e espacial da cidade para
responder às demandas automensuráveis de
rotina, e que, também, dão forma às metas,
para novas decisões de rumo emanadas ao
correr do processo democrático. São definições
de competência técnica sobre o “como fazer”
e acontecem após a decisão de “o que fazer”.
Contribuem, nesse sentido, com a sociedade
no compartilhamento de iniciativas e no
controle social sobre os programas, planos e
ações que influem sobre o desenvolvimento
do ambiente urbano. São meios técnicos e
instrumentos de monitoria, fiscalização,
acompanhamento e avaliação e foram
concebidos no aprimoramento teórico e
técnico do processo de planejamento urbano
como ferramentas úteis para propiciar
racionalidade e transparência.

Aqueles fundamentos técnicos e democráticos
originais permanecem atuais e são mantidos
na filosofia de trabalho do IPPUC como parte
essencial do processo de planejamento
urbano.
3
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Naquela época o professor Chamecki
transitava entre “bureaus” que serviram como
embriões para importantes conceituações
mundiais sobre estilos de desenvolvimento e
de gestão de caráter integrado, ecológico,
endógeno, sustentável, descentralizado,
regionalizado, democrático e, acima de tudo,
apropriados ao ser humano visto em dimensão
real e não na ideal.

Esses métodos e tecnologias estão em
permanente aperfeiçoamento a fim de permitir
sua evolução e incorporar conceitos de
cidadania, direitos humanos e novos valores
éticos da sociedade. Nesse sentido, nos
primeiros tempos em que o Plano de
Urbanismo foi desenvolvido, como objetivo
geral foi empregado o termo “humanizar a
cidade”. Dentro do vocabulário arquitetônico
e urbanístico corrente na época e, dentro de
um contexto de exceção política, essa
expressão sintetizava idéias contemporâneas
como função social do espaço urbano ou
socializar a gestão e os meios de informação a
respeito da malha urbanizada. Uma fundação
de cultura (a Fundação Cultural de Curitiba) e
empresas de urbanização, habitação e
industrialização
foram
criadas
(respectivamente, a URBS, a COHAB-CT e a
CIC), como parceiras importantes nesse
processo de humanização.

A partir desse ambiente interno, as práticas do
instituto curitibano evoluíram para enfrentar o
resgate social e político nos anos 80 a partir
de prioridades criadas no bojo da
democratização eleitoral e governamental. Os
Planos de Bairro, resgatando velhos sonhos
dos anos 60, foram tecidos em torno a
Unidades de Vizinhança para estruturar a
cidade. Associados a novos paradigmas
ambientalistas, levaram Curitiba ao caminho
da descentralização administrativa da malha
urbana. Deste processo resultaram as
Regionais, bem como novas secretarias e um
Instituto de Administração para capacitar
servidores e aprimorar procedimentos e
rotinas, já em tempos de regime de direito.

Foto: Julie

Entre outras contribuições, essas instituições
serviram para horizontalizar os saberes e
oportunidades, bem como auxiliar Curitiba em
sua particular resistência aos automóveis em
prol de pedestres, ciclistas e usuários de
ônibus. O IPPUC — em um período que
notabilizou Curitiba pelos seus resultados em
urbanismo — chegou a desenvolver no seu
ambiente organizacional um Instituto de
Tecnologias Apropriadas ao Homem, o ITAH.
Esse instituto foi criado e conduzido pelo
engenheiro Samuel Chameki, professor da
UFPR e técnico da PMC ligado a importantes
áreas de pesquisa na ONU.
4

Novos Caminhos para Desafios Inusitados

Foram criadas, entre outras, as pastas de Meio
Ambiente e Abastecimento Alimentar. São
desse período os primeiros ensaios para
revisão matricial da cidade, mediante estudos
técnicos para gerar novas centralidades urbanas
ou para formatos organizacionais da prefeitura
que apropriassem maior aderência entre os três
setores da sociedade.

O Terceiro Milênio e a globalização das
humanidades, em seus tecidos econômicoprodutivos, socioculturais e de territorialidade
apontam para a necessidade de estabelecer
novos caminhos para essas instituições.
Institutos e agências de governo que têm, como
o IPPUC, a incumbência técnica bem definida
de integrar nas diversas escalas do espaço
urbano (local, municipal, regional,
mesoregional, nacional, continental e mundial),
as demandas da coletividade em suas
expressões de governabilidade e governança.

O modelo Curitiba de planejamento urbano,
centrado no IPPUC, consolidou-se no seu
formato mais avançado a partir dos anos 90
sob momentos institucionais marcantes, tais
como: o seminário sobre a Reforma Urbana
Nacional e o Encontro de Prefeitos Eleitos
realizados em 1992, a cobertura da cidade com
Equipamentos em Rede para os serviços
sociais da prefeitura, sob emblemas como as
unidades PIÁs, Faróis e Ruas da Cidadania e,
ainda, a linha de incubadoras produtivas nos
bairros com renda mais deprimida. Como
reflexos nacionais e internacionais desse
processo bem-sucedido, surgiram, ao longo
das décadas de 80 e 90 inúmeras instituições
espelhadas no IPPUC. São órgãos simétricos
que buscaram levar a outras localidades
processo permanente de planejamento: rígido
ao manter e sustentar o foco sobre a escala e
condição humana; porém, flexível na constante
inovação dos mecanismos operacionais e seus
emblemas; além de fortemente indutor quanto
ao desenvolvimento local sustentável. Essa
reprodução nominal e estatutária do IPPUC se
espraia por diversos estados brasileiros,
sobretudo no sul, em capitais como
Florianópolis (SC) e Campo Grande (MS) e em
países da América Latina e Caribe, como na
cidade de Leon (MEX). Em visita técnica a
Curitiba neste ano, o arquiteto Alberto Costa
Lopes do IBAM (RJ) apontou a necessidade de
se pesquisar, em que medida esses IPPUs, tão
disseminados, conseguem efetivar resultados
no ambiente urbano a partir da transcrição das
normas institucionais adotadas pelo IPPUC de
Curitiba.

Foto: Nani Gois / SMCS

No cenário municipal, os desafios se tornaram
mais nítidos após o período de gestão
conhecido como Curitiba Ecológica, onde a
discussão de Reforma Urbana no país levou à
constatação irrefutável aqui, de continuidade
orgânica entre as realidades locais, na escala
das Regionais Administrativas da prefeitura e
o cotidiano real das comunidades situadas em
municípios limítrofes ou mais próximos, cuja
população já vive, diuturnamente e
intensamente, todos os espaços e serviços de
Curitiba.
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Estrutura institucional com caráter espacial e flexível

A atual proposta organizacional do IPPUC
busca uma estrutura institucional com caráter
espacial e flexível, contendo dez áreas
executivas, leves e desburocratizadas. Esse
desenho contempla um novo sistema decisório
interno a partir do qual unidades produtivas
dinâmicas gravitam e respondem a questões
apuradas e específicas, incumbidas de focar
demandas de pesquisa e planejamento nas suas
vertentes democráticas, de cunho
representativo ou participativo, e também nas
escalas institucionais: locais, regionais,
nacionais e internacionais.

Mais do que isso, a dimensão metropolitana
irreversível, além de apontar para contexto
socioeconômico e ambiental de grande
fragilidade e crescente exclusão espacial inserese numa conjuntura macroregional de alta
competitividade internacional, onde a guerra
fiscal entre os estados federativos é apenas a
ponta do “iceberg” em termos de efeitos
perversos perante as instituições públicas e a
governabilidade de estado. Tal dinâmica e
virtualidade de iniciativas e mercados, inerentes
à economia globalizada, caminha na contramão
das raízes culturais e do caráter local endógeno
que definiram a bem-sucedida experiência
urbana de Curitiba contrária à lógica do veículo
individual e os valores insustentáveis que lhe
são adjacentes. Tal impacto exige resposta e
ação imediata. Mudam-se procedimentos e
rotinas no planejamento, com o objetivo de
incrementar idéias e os conceitos que
pontuaram a postura técnica do instituto, a par
de sucessivas pressões políticas no
contingenciamento de crises momentâneas.

Como resultados imediatos dessa
transformação institucional do IPPUC já foram
registrados, por legisladores e lideranças da
sociedade: maior abertura do órgão à
comunidade e a outras instituições municipais;
maior agilidade propositiva na ajuda técnica
pontual a atividades operacionais e setoriais,
como por exemplo, nas áreas de Habitação,
Meio Ambiente, Saúde , Educação e Tráfego;
e, por fim, uma presença intensa do Instituto
junto aos assuntos de governo, especialmente
para a gestão descentralizada, junto às
Regionais Administrativas da prefeitura e nas
definições técnicas para os Planos Estratégicos
da gestão Beto Richa. Esta transformação alinha
verticalmente a clara intenção de nosso prefeito
da governabilidade com os curitibanos. É muito
gratificante compartilhar as estratégias de
planejamento com a sociedade civil e os
movimentos populares, assimilando o
constante aprendizado que esse processo nos
traz. Mais que isto, a nítida capacitação política
advinda de debates sobre a cidade, seus
problemas e seu futuro, demandas que através
das nossas tarefas, ações, projetos e
programas, trarão para Curitiba o
aprimoramento dos seus valores urbanos e
sociais. Ao completar seus 40 anos, para o
Instituto penso numa citação da professora
Cleri de Mattos Leão: “Se muito vale o que foi
feito, mais vale o que será.”

Mudanças recentes para o IPPUC, propostas
neste ano, se apóiam em paradigmas realistas
e mais avançados, disponíveis dentre as
investigações mundiais de conhecimento e em
matrizes já examinadas ao longo da história do
próprio instituto, criando gradualmente
ambiente de desempenho e produção técnicocientífica. Um processo de realinhamento
institucional que, sob muitos aspectos, resgata
períodos épicos em torno ao Plano Preliminar
ou nas reflexões éticas da Nova República.
Buscas para a humanização e socialização do
espaço urbano, bem como a plena e abundante
informação sobre o mesmo, garantindo o
manejo e o controle coletivo da cidade.
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C A P E L A

Santa Maria

Maí Nascimento Mendonça .:. Jornalista
Reginaldo Reinert .:. Arquiteto
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Música
Essa foi a marca da Capela do Santa Maria desde sua inauguração.
Três coros marcaram a solene manhã daquele distante Dia do Professor,
15 de outubro de 1939.

Naquele espaço de 30 metros de
extensão por 12 de largura,
gerações de alunos aliaram o
ensino religioso e a música à
convencional didática inspirada no
fundador, Marcelino Champagnat.
A Capela passou a ser um marco
dentro do colégio, tanto por sua
arquitetura e detalhes decorativos
quanto pelo significado filosófico.
Entre aquelas paredes, sob o olhar da Sagrada Família que centralizava
os altares, o espaço foi testemunha da passagem do tempo, do
crescimento da cidade e das mudanças de costumes ao longo de
quatro décadas.
Integrada ao marco referencial de paisagem representado pelo prédio
do instituto, a Capela permaneceu, da década de 1980 até os dias
atuais, apenas na memória de quantos a freqüentaram, quase que
engolida pela mudança de endereço do colégio e de destino da
edificação maior.
Agora propriedade do Município de Curitiba, a Capela renasce e
reencontra parte significante de seu antigo uso: é cenário de música.
Enfim a Camerata Antiqua de Curitiba, criada “na sala de casa” de
Ingrid Mueller Seraphim, com o apoio do médico, músico e construtor
de cravos Roberto de Regina, encontra sede à altura de sua importância.
Restaurada nos detalhes construtivos mais importantes e ampliada
em seu espaço original, a antiga Capela se veste de novo uso. A
mesma música que inspirou a premiada orquestra de câmara de
Curitiba e reina em janeiro no Festival já inserido na tradição da
cidade é a mesma que ensina, liberta, encanta e ajuda a curar. Essa
mesma música é agora o elemento que inspira a renascença da velha
e inesquecível Capela do Colégio Santa Maria.
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Foto: Acervo IPPUC

Na missa, celebrada pelo monsenhor Lamartine Miranda, as etapas
do rito foram permeadas pelas vozes dos irmãos Maristas e dos alunos
do próprio Instituto Santa Maria e do Bigorrilho.

Foto: Acervo IPPUC

Foto: Acervo IPPUC

A capela do antigo colégio Santa Maria ressurge
como importante equipamento artístico e
cultural, que se incorpora ao viver curitibano.
Sua localização privilegiada e as características
arquitetônicas do edifício abrem espaço para
uma renovação na linguagem cênica e para a
exploração mais ampla de novos processos de
criação no campo das artes, seja na música,
na dança ou no teatro.

Entre as imagens do passado está o sagrado,
representado pelo magnífico teto, os belos
vitrais e os afrescos das paredes. Sons do
presente, no profano, serão os da programação,
em inúmeras manifestações da agenda
cultural, em arte contemporânea. É a
transmutação do uso, não no mesmo
ambiente. Através de um corte vertical, a linha
divisória se torna concreta e a dualidade
explícita: o cenário sagrado paira incólume
sobre as atividades profanas.

A transformação desse espaço tem como
premissa a dualidade, o estabelecimento de
certa “simetria temporal”, a promoção de
“distâncias”: proximidade necessária e
afastamento desejável à contemplação do
passado pela ótica da contemporaniedade.

Projetada para abrigar um público de até 350
espectadores, em 12 variações possíveis de
palco e platéia, a Capela Santa Maria contará
com toda estrutura de iluminação cênica e de
conforto acústico, além de alguns espaços
complementares para abrigar a sede da
Camerata Antiqua, um ambiente para grupos
residentes de música, teatro, dança ou ópera,
salas de ensaios e pré-produção, e centro de
dramaturgia.

Segundo o mestre Louis Kahn, trata-se aqui
de “encontrar novas expressões para velhas
instituições”. Ou, quem sabe, uma forma de
ajuda para que o homem encontre suas raízes
no mundo moderno das abstrações. Dessa
maneira, o novo está “contido” pelo antigo,
num gesto simbólico de proteção: o adulto e
a criança, mãe e filho, dois tempos, duas casas,
uma dentro da outra, a casa dentro da casa,
onde os ambientes dialogam numa fusão
interna e externa; lapso de tempo e de espaço.

Ao abrir suas portas para essa esquina central
da avenida Marechal Deodoro com a rua
Conselheiro Laurindo, o antigo pátio do colégio
Santa Maria passa a se ligar ao tecido urbano
do centro, configurando assim um novo e
especial “cuore” de animação na capital do
Paraná.

Fotos: Acervo IPPUC

Detalhes da restauração da Capela Santa Maria
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Capela da Música
Ao longo de 32 anos de existência, a Fundação
Cultural de Curitiba consolidou seu nome na
cidade graças, em parte, à importância de seus
espaços físicos. Seja pela beleza arquitetônica,
seja pela relevância histórica, locais como
Teatro Paiol, Solar do Barão, Ópera de Arame,
Pedreira Paulo Leminski, Centro de Criatividade
do Parque São Lourenço, Memorial de Curitiba,
Casa Romário Martins, Museu Metropolitano
de Arte (Muma), Espaço Frans Krajcberg e
Memorial da Cidade tornaram-se, além de
ícones culturais, referência para a identidade
de Curitiba.

Curitiba tem uma tradição na música erudita
que já é respeitada em todo o Brasil e em
muitos lugares do mundo. Além da Oficina de
Música, que terá a 24ª edição em 2006, a
Camerata Antiqua conquistou reconhecimento
internacional pelo talento de seus músicos.
Mas, apesar de ser uma das mais antigas do
Brasil — com 31 anos de existência — a
Camerata nunca teve um local próprio e
adequado para seu trabalho.
A Capela Santa Maria proporcionará um espaço
físico com conforto, qualidade e recursos
técnicos necessários para a Camerata Antiqua
e para as atividades de música erudita da
cidade. Assim, com uma sala de concertos
bonita e bem equipada, a Camerata Antiqua e
a música erudita de Curitiba terão um espaço
à altura de sua excelência e história.

Esta identidade, em breve, ganhará um reforço
simbólico, belo e de importância imensurável
para a cultura da cidade. A restauração da
Capela do antigo Colégio Santa Maria, no
cruzamento das ruas Conselheiro Laurindo
com a Marechal Deodoro, executada pela
Secretaria Municipal de Obras a partir de um
projeto do IPPUC, será mais um patrimônio
histórico curitibano a ser resgatado.

Além disso, a Capela Santa Maria poderá
abrigar, eventualmente, espetáculos de música
popular e teatro, que ali poderão ser realizados
porque tudo está sendo pensado para que a
sonorização, a luz e o palco possam ser
adaptados para apresentações variadas.

A restauração da Capela Santa Maria significa
muito mais do que a recuperação de um prédio
fundamental para a memória da cidade. O
projeto prevê a transformação do local numa
moderna sala de concertos e apresentações
artísticas.

A restauração e reabertura da Capela Santa
Maria é uma das transformações mais
esperadas no centro da cidade. Quando o
projeto for concluído, Curitiba inteira dará um
bravo! para esta iniciativa, que marcará um
novo e espetacular momento para a área
cultural da capital paranaense.

A principal função da Capela será a de sede da
Camerata Antiqua de Curitiba, um dos grupos
dos corpos estáveis da Fundação Cultural,
abrigando seus ensaios e concertos, tornandose um ponto de referência para música erudita
na cidade.

Paulino Viapiana
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba
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METRÓPOLE OU
CIDADE URBANIZADA?

Foto: Ricardo Almeida / SMCS

Cláudio Menna Barreto .:. Arquiteto
Paulo Chiesa .:. Arquiteto

Aparentemente, poderiam ser conceitos análogos, mas não é o que pensa Celso Luis Lamparelli.
Como se sabe, metrópole é como se designam as mega-cidades que espalham-se pelo território
de vários municípios. Para Lamparelli, o conceito de metrópole traduz ”sempre o reconhecimento
da supremacia de uma cidade-pólo hierárquica, hegemônica em relação aos municípios vizinhos
que constituem o seu hinterland”1. O pesquisador lembra também que as metrópoles ou regiões
metropolitanas brasileiras carregam o DNA de estarem associadas mais à resolução de problemas
e serviços setoriais de interesse comum do que a uma tradição de unidade ou planejamento
regional. Fato que, por outro lado, gerou inúmeros arranjos institucionais baseados sobre uma
legislação insuficiente para seu tratamento enquanto espaço de poder político e econômico, de
planejamento e gestão efetiva de suas problemáticas.
Para Lamparelli o conceito de “região urbanizada” é mais equânime ao referenciar problemas
dentro de uma porção mais ampla de território, que coexiste como processo de urbanização
estendida e diminui a importância atribuída às fronteiras políticas e institucionais entre os
municípios. Além disso, não foca problemas de natureza regional e intra-urbana exclusivamente
sob a influência da cidade-pólo, a quem se atribui a causa para todos os males. A partir de tal
perspectiva teórica e metodológica, parece inequívoco assumir que nas “regiões urbanizadas”
existe um expressivo número de fenômenos e problemas comuns a mais de uma cidade, com
origem nessa escala de território.

1

Celso Luis Lamparelli. 76 anos, arquiteto, doutor e professor de Teoria do Conhecimento no Programa de Pós-Graduação da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, durante conversa com um dos 36 doutores orientados e formados por ele.
É autor de vários artigos e publicações, incluindo registros e memórias sobre a presença do Pe. Lebret e a SAGMACS no Brasil, onde
atuou durante anos como pesquisador e planejador urbano.
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Diante do quadro jurídico e institucional
brasileiro, tais problemas poderiam ser
enfrentados por dois ou mais municípios
cooperados, somando esforços para
normatizar soluções. Essa situação ganhou
novo impulso a partir da legislação recémaprovada sobre consórcios municipais,
amparando e fomentando a desejável
associação entre municípios e outras esferas
de governo para atuar sobre questão
metropolitana ou regional, como sugeriu o
professor2.

Durante negociações prévias para sua
realização, ficaram evidentes os diferentes
entendimentos e concepções que os termos e
o tema sugerem, apesar de tão usuais. O mais
comum é interpretar o adjetivo
“metropolitano” como qualificação dos órgãos
que, a partir de decreto-lei federal em 1973,
foram criados para, em nome dos governos
estaduais, executar a integração entre
municípios limítrofes, geralmente restrita à
operação conjunta de certas políticas públicas
setoriais com interesse comum aos municípios
beneficiários de tal agenciamento. Há trinta
anos esse é um modelo de gestão que se volta
a localidades que apresentem, entre si, malha
urbana com continuidade evidente, geralmente
definida por trechos de rodovia que induzem
intensa ocupação nas suas margens ou faixas
de domínio.

Parece que uma nova perspectiva se descortina,
com maior margem de manobra política e
institucional que beneficia municípios e seus
governos, principalmente para aqueles que
compreendem a oportunidade de somar
esforços e intervir de modo consorciado sobre
situações que lhes são comuns. É de se esperar
também que, a partir de um processo de
planejamento regional e urbano mais
democrático e participativo, os executivos e os
parlamentos municipais venham a considerar
mais fortemente as diferenças e peculiaridades
socioeconômicas de cada território e
comunidade regional. Ou ainda, que
programas, projetos e ações práticas
desenvolvidas sob esse viés, bem ou malsucedidas, sejam um aprendizado importante
para contrapor aos debates ideológicos que
paralisam negociações e a efetiva cooperação
entre governos, nas diferentes instâncias.

Mas a confusão teórica apontada pelo
professor paulista não está restrita ao campo
da gestão local ou do regime de governo.
Prossegue no âmbito mundial quando
estudiosos da sociedade dão preferência ao
termo mega-cidades, complica ainda mais nos
exames de mercado da economia e acaba por
ter definição caótica em nações onde as cidades
se situam no condado, antes de estarem
contidas numa província ou estado federativo,
esse mais ou menos autônomo em relação ao
sentido da federação. Talvez o filme
“Metrópolis” de Fritz Lang, nos tempos do
cinema mudo, como ícone significante e
cultural da forma grega, possa conter alguma
responsabilidade por esse impasse semântico.

A essa observação somam-se as conclusões
que emergiram durante o Ciclo de Debates
sobre a Metrópole: Continuidades e
Descontinuidades, evento organizado pelo
programa Universidade da Cidade com a
participação de estudiosos e técnicos de
diversos órgãos e instituições3.

2
Os municípios agora podem se associar entre si e diretamente com o governo federal, sem necessariamente a anuência do governo
estadual. Ainda que, seja sempre oportuno o apoio conjunto de instâncias estaduais e federais a consórcios municipais com caráter
metropolitano ou regional. “Consórcios intermunicipais de saúde já são uma realidade e começaram a surgir logo após a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988. No Paraná eles já são 21 e são representados pela Associação dos Consórcios Intermunicipais
de Saúde do Paraná (Acispar). Na região metropolitana de Curitiba existe um protocolo de intenções firmado”. (Gazeta do Povo, 30.10.05)
3
Evento realizado nos dias 10, 17 e 24 de outubro de 2005 no Teatro da Reitoria da UFPR, em Curitiba, tendo por palestrantes os
doutores Alberto Costa Lopes, do IBAM/RJ, Marcos Campagnone da EMPLASA/SP e Maria Adélia Aparecida de Sousa da USP/SP. A
memória deste evento foi gravada e será sistematizada e editada pelo IPPUC em parceria com o IPARDES. Alguns registros sobre o
evento já podem ser acessados através do site www.ippuc.org.br, na página da Universidade da Cidade.
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Emerge uma nova realidade metropolitana no Brasil
Para palestrantes, debatedores e participantes
do Ciclo de Debates, a ausência de melhor
definição entre o que se entende hoje como
questão metropolitana no país revela-se,
sobretudo, na ausência de um debate sobre o
projeto do território nacional que desejamos
ter. Paradoxalmente, parece que o processo de
urbanização na escala metropolitana, ainda que
incipiente e visto de modo tecnocrático,
recebeu mais atenção nos períodos militares
do que na retomada democrática, resguardadas
as diferenças que separam o Brasil atual do país
daquele período. Por isso é preciso refletir
sobre os desafios das 28 metrópoles brasileiras
que hoje reúnem cerca de 70 milhões de
pessoas distribuídas em 15 capitais e outras
13 aglomerações com esse caráter, envolvendo
no total 366 municípios4.

São situações nunca antes imaginadas, que
impõem enormes riscos ao homem e à
manutenção dos processos vitais que
estruturam o ambiente natural e urbano, tais
como: preservação de mananciais de água
potável e de áreas verdes; sistemas de coleta,
destinação e reciclagem do lixo; saúde pública;
tráfego regional e intra-urbano terrestre de
veículos, de aviões e de helicópteros; os altos
índices de desemprego ou informalidade do
trabalho associados à escalada da violência
urbana, só para citar alguns exemplos. Esses e
outros fatores tornam esse tema objeto de
reflexão e gestão que exige olhar sistêmico dos
líderes e da sociedade organizada.
Coincidindo com a posição do prefeito de
Curitiba,6 que abriu o ciclo de debates, Alberto
Costa Lopes defendeu uma atitude positiva
sobre essas questões através da busca de um
“ativismo metropolitano de resultados”, citando
alguns arranjos intermunicipais já realizados
por diferentes segmentos sociais sobre
objetivos e metas bem definidos. Nesse
sentido, foram lembradas experiências de
parcerias entre municípios do ABC Paulista, do
eixo Blumenau/Joinville, de consórcios do SUS
e de destinação e tratamento de resíduos e lixo,
das poupanças regionalizadas criadas por
bancos municipais de micro-crédito, além de
outras ações cooperadas nas áreas de
transporte, grupos de capacitação, etc. Fica
evidente que tão importante quanto refletir
sobre o assunto é estudar o já feito, assim como
tornar mais visíveis e conhecidos os avanços
obtidos nessa área. Essa tarefa é fundamental
para não apresentar um quadro catastrófico
sobre as metrópoles, inibindo quaisquer
iniciativas para humanizá-las e melhorar as
condições de vida junto às populações menos
assistidas.

Para Alberto Costa Lopes, o tratamento da
questão metropolitana no Brasil desde sua
emergência, nos anos setenta, pode ser
caracterizar em três grandes períodos: “o de
institucionalização e investimentos nas regiões
metropolitanas, através de órgãos estaduais
orientados pela União, o da época do
voluntarismo, para trato descentralizado das
cidades que abrangem vários municípios,
(período pós-constituinte) e o dos atuais
esforços para co-gestão intermunicipal,
democrática e sob a égide de marcos jurídicos
como Estatuto da Cidade e seus
desdobramentos institucionais”5.
O tema metropolitano se prolonga e se amplia
até áreas continentais do Cone Sul e do Caribe
sul-americano, gerando cenários de uma
verdadeira “interlândia globalizada”, onde os
tecidos urbanos são vistos como mercado,
dissociando-se do gestor local e regional, sem
qualquer compromisso social, cultural,
ambiental e político com a história.

4
É importante também considerar o alto grau de concentração de riqueza expresso pela capacidade produtiva e comercial dessas
regiões, em contraposição aos insuficientes recursos orçamentários drenados pelo atual sistema tributário para a Federação.
5
Alberto Costa Lopes, arquiteto, consultor, pesquisador e técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, durante
palestra em Curitiba, em 10 de outubro de 2005.
6
Beto Richa, prefeito de Curitiba e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba em entrevista na
Gazeta do Povo de 30.10.05 trata desse tema:“Além da integração que já mantemos no transporte coletivo, com 14 municípios, e na
coleta e destino de lixo, com 15 municípios, temos ações nas áreas de saúde, educação, habitação e meio ambiente. Curitiba não é uma
ilha e por isso estamos procurando, cada dia mais, enxergar a administração municipal com os olhos de quem mora na capital e de quem
mora nos municípios vizinhos”.
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O tema metropolitano parece uma conversa de poucos
Discutir a metrópole soa árido, abstrato e
complexo para a maioria da população,
independente do grande número de brasileiros
que habitam esses territórios. Ao lado da sua
escassa presença nos noticiários e meios de
comunicação de massa, é preciso considerar
as dificuldades existentes para avançar na
articulação política a partir das questões
metropolitanas nas diversas instâncias de
governo: do executivo ao legislativo, em nível
federal, estadual ou municipal.

O quadro conduz a um cenário trabalhista
favorável a pequenos grupos com alta
qualificação e remuneração, tendo como
contraponto um enorme contingente humano
vivendo na informalidade socioeconômica e
exposto a riscos de exclusão no dia-a-dia, senão
para si, para seus filhos e netos. Na visão de
Campagnone, “o insustentável caráter contido
nesse processo mundial apresenta, contudo,
como conseqüência um crescente movimento
de organização e mobilização da sociedade civil
com o objetivo de ampliar sua capacidade de
auto-gestão, em simetria ou mesmo
contraposição às iniciativas públicas formais”.

Porém, neste ano, o tema compôs duas das
cinco linhas de debates sugeridas pelo
Ministério das Cidades nas fases municipal,
regional e estadual da Conferência Nacional das
Cidades. Em Curitiba, foi assunto da 2ª
ComCuritiba, organizada em etapa distrital e
municipal, que o incluiu nos grupos referentes
à Questão Federativa e ao Controle Urbano,
da Região e Metrópole. Da mesma maneira, a
2ª Conferência da Região Metropolitana de
Curitiba e a 2ª Conferência Estadual das
Cidades do Paraná debruçaram-se sobre o
assunto. Apesar disso, a discussão
metropolitana estará presente sem uma clara
equação ou diretriz federal na 2ª Conferência
Nacional das Cidades, a ser realizada, ainda
em 2005, na Capital Federal.

É nessa perspectiva que a participação de
gestores, técnicos e lideranças sociais no
processo instaurado pelas conferências de
cidades em todo o país poderá representar uma
popularização do debate sobre o
desenvolvimento urbano no Brasil. Ainda que
pesem as críticas dirigidas às conferências das
cidades, ao menos favorecem a discussão e a
divulgação dos instrumentos contidos na lei
federal do Estatuto da Cidade, tais como:
.. A criação de conselhos de cidades, com natureza,
escalas de abrangência, atribuições e recursos bem
definidos;
.. O fomento à capacitação de populações sobre esses
temas, incentivando sua participação na formulação
e controle das políticas de desenvolvimento urbano;
.. A obrigatoriedade e o aperfeiçoamento da prática de
audiências públicas;
.. A obrigatoriedade de relatórios de impacto para
grandes projetos e operações urbanas;
.. A regulamentação e implementação dos instrumentos
de promoção e indução para função social da
propriedade urbana ou rural, nos termos da lei e
regulamentação de cada Plano Diretor local.

Na opinião de Marcos Campagnone7 , ”o tema
é abstrato porque implica no entendimento do
processo atual de reorganização da ordem
mundial de cidades entre blocos continentais
determinado pelas novas formas de
organização da produção e dos mercados”. E,
nessa ordem, as regiões metropolitanas
expressam
a
cultura
fragmentada
contemporânea, de concentração controlada
nos capitais e dissolução nos meios de
produção e de consumo — cada vez mais
terceirizados até os níveis do informal,
beirando a contravenção institucional.

Para alinhar políticas públicas nas metrópoles
é preciso apostar no desenvolvimento de uma
efetiva “cidadania metropolitana”, para a qual
a constituição de novos sujeitos políticos é
uma premissa.

7
Marcos Campagnone. Engenheiro, professor doutor do Curso de Gerência Pública da Fundação Álvares Penteado é o atual
presidente da EMPLASA, empresa responsável pelo planejamento urbano e regional da metrópole São Paulo, durante palestra em
Curitiba, em 17.10.05.
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A idéia se sustenta no pressuposto de que os
habitantes deste contexto assumem um papel
cada vez mais ativo na solução dos problemas,
porque assimilam e aprendem a partir das
contradições entre estado, sociedade e
mercado. Governo e sociedade passariam,
portanto, a atuar de maneira mais coresponsável na busca de trabalho, de moradia
com oferta de estrutura urbana pública e de
uma mobilidade que lhes devolva prazer à vida,
ainda que comprimida entre longos trajetos e
percursos.

franqueadas, simultânea e em todos os espaços
do planeta. Ou na movimentação financeira de
recursos voláteis às Bolsas de Valores, passadas
momentaneamente pela internet e por
satélites. Tais fenômenos romperam o sentido
de lugar para o cidadão, bem como com as
formas de gestão tradicionais das empresas e
governos. Muito embora o território
permaneça sendo local da resistência à
globalização, enquanto lugar onde algo
acontece de forma solidária no seio da
sociedade. Para Maria Adélia Aparecida de
Souza, “quando tudo passa a interagir em
tempo real, o passado deixa de ser a âncora de
minha reflexão [...] o futuro se impõe como
referência ao pensamento, pois já está
acontecendo a todo o momento [...] o
planejador passa a correr em direção a esse
futuro que já começou a ocorrer à revelia dos
governos, bem como dos seus gestores,
sobretudo aqueles atrelados a concepções
clássicas que persistem entre nós desde os anos
setenta”.8

É importante defender políticas públicas que
qualifiquem a vida nesse cenário, cujo ponto
de partida esteja baseado na cooperação entre
os atores socioeconômicos e agentes
institucionais da formalidade pública e privada.
Para estabelecer um pacto dessa natureza, há
que se considerar as metas do milênio, maiores
esforços em regularização fundiária e outras
mudanças adequadas a cada escala e realidade.
A equação exige planejamento estatal em todas
as esferas do pacto federativo, desde o
Ministério das Cidades até os Estados e
Municípios.

Segundo essa reflexão, a questão metropolitana
envolve a apropriação internacional no uso do
solo urbano e dos territórios nacionais. Por isso,
há que se guardar distinção entre a lógica de
lugar, como abrigo humano e seu contraponto,
a lógica da terra enquanto recurso empresarial
de produção ou lucro. São duas concepções
de sentidos muito diferentes para a
territorialidade. A luta de interesses passa ao
campo da informação, cuja qualidade de dados
às vezes se rebusca, se recodifica em
modismos e acaba por tropeçar num semnúmero de termos abstratos e até discutíveis,
como “sustentabilidade” e “inclusão”, entre
outros — metáforas que encobrem a verdadeira
dimensão desses impasses humanos.

Uma situação com diversas faces
Ao apresentar o desafio das metrópoles na atual
conjuntura mundial e nos seus reflexos sobre
as cidades é útil recordar que essa ordem
definida pelo geógrafo Milton Santos como
período “técnico-científico-informacional”, teve
seu início com o fim da guerra no Vietnã, no
bojo das crescentes conquistas em
comunicações e informações. Hoje essa ordem
evolui para uma transição em que o sentido
de lugar e pertencimento se fragmenta.
Constrói-se, neste milênio, uma situação
espacial de ocupação territorial que tende ao
“período de caráter popular e auto-gestionável”.

Repensar a questão metropolitana compreende
repudiar os freqüentes sofismas usados para
avaliar práticas ocorrentes, sobretudo as falsas
contraposições entre o planejamento global e
a gestão participativa.

O desafio das regiões metropolitanas e das
grandes cidades se expressa na nova ordem
operacional da empresa global às suas

8
Maria Adélia Aparecida de Souza. Geógrafa, pesquisadora e professora titular de Geografia Humana da USP, autora de diversos livros
e artigos, durante palestra em Curitiba, em 24.10.05.
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disponibilizando informação à comunidade
para que essa dê sentido ao território e à
localidade. Segundo a tendência global, o
mercado planta escassez para gerar consumo.
O que faz da pobreza endêmica um grande
negócio, mantendo baixos valores para a mãode-obra manufatureira e gerando em
contrapartida crescentes demandas por
produtos básicos para o consumo. As
metrópoles enxergadas desde satélites
conformam redes “luminosas” no planeta, mas
que necessitam ser interpretadas pelo seu lado
perverso. Como ressaltou Maria Adélia
Aparecida de Souza, ”é necessário olhar para o
que nos reservam os homens pobres e lentos,
esses grupos que preservam algumas
humanidades esquecidas nos contextos de
mercado [...] vivem para saber se comerão no
dia de amanhã, ocupando o interstício das áreas
planetárias luminosas [...] uma reserva humana
criativa na sua constante luta informal pela
sobrevivência, que precisa ser despertada para
seu papel protagonista na busca de autonomia
e cidadania”.

Nesta perspectiva, é preciso ressaltar o caráter
unitário e ideológico do termo região,
compreendendo realidades distintas com
ampla diversidade socioeconômica e cultural
e também contrapor-se à excessiva
setorialização em curso nas políticas públicas.
Atualmente, as políticas metropolitanas brotam
daquelas funções consideradas de interesse
comum, concentrando-se em torno de
consórcios setoriais para água, transporte, lixo
e alguns serviços sociais. Essa é uma linha de
ação restritiva que esquece e desfavorece a
unidade territorial mesmo quando propõe —
depois de tudo dividido em “mercadorias
setoriais” de certo interesse corporativo —
fazer a integração sob o discurso da intersetorialidade. Uma vã tentativa, pois a essa
altura o uso do território já foi entregue aos
diversos interesses setoriais hegemônicos —
sejam de origem pública ou privada — ou
entendidos como um espaço privilegiado para
a economia internacional destinado a ser
ocupado pelas grandes corporações mundiais,
alheias ao interesse da nacionalidade e da
comunidade.

Debates como esses são necessários
para ajustar os rumos da cidade

As metrópoles se tornam, assim, espaços
corporativos e fragmentados, sem regras de
ordenamento nacional e governamental.
Obedecem às normas do primeiro mundo e
acabam por marginalizar populações locais,
gerando espaços abstratos, que não respeitam
sub-regiões ou interstícios intra-urbanos. A
questão que se coloca alerta para dois
caminhos bem definidos: a cidade global a
serviço do mercado ou a cidade brasileira a
serviço do projeto de nação. E, no que tange
às políticas públicas: a gestão da
intersetorialidade fragmentada ou a integridade
territorial que humaniza, unindo as pessoas de
forma solidária. Integralidade e unidade dada
pela crescente participação da sociedade civil
organizada fortalecendo a cidadania e não dada
exclusivamente pelo plano ou pela ação
governamental.

Levando em consideração as contribuições
trazidas pelo Ciclo de Debates de Curitiba
torna-se evidente que é no compartilhamento
regional que se situam os mais intensos
esforços da capital paranaense e de outras
grandes cidades do mundo. Os fatos impõem
a formulação de novos paradigmas e olhares
para o planejamento urbano, a exemplo da
observação do professor Celso Lamparelli
citada no início deste texto. É preciso prever a
maneira de se tratar o processo de urbanização,
bem como o conhecimento para manejar o
território e respeitar suas peculiaridades
ambientais, diversidades culturais e dinâmicas
socioeconômicas. A produção desses caminhos
teóricos e metodológicos impõe um olhar
sobre a dimensão regional. Seja essa escala de
intervenção, desenho e planejamento
democrático chamada de Intermunicipal ou de
Regional. Seja ela designada como condado ou
até mesmo, por insistência de alguma veleidade
jurídica, Metrópole.

Cabe, portanto, aos governantes e gestores o
papel de instrumentalizar a cidadania urbana
para uma nova cultura técnica e política,
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vice-prefeito Luciano Ducci

Marise Heleine .:. Jornalista

O vice-prefeito Luciano Ducci, 50 anos, é curitibano do bairro Uberaba, onde passou a infância e
a adolescência. Funcionário de carreira da prefeitura, é médico de formação, com especialização
em Pediatria. Além de vice-prefeito, é coordenador de implantação das ações do Plano de Gestão
Municipal. Ducci tem percorrido os bairros e encontrado a população para conhecer de perto as
suas maiores necessidades.
Luciano Ducci tem uma forte ligação com um dos pontos mais interessantes e tradicionais da
cidade, o Mercado Municipal. Filho de imigrantes italianos, Luciano ajudou o pai — que era
atacadista de frutas no mercado — até os 18 anos. E foi graças a esse trabalho duro que seu pai
pôde pagar seus estudos para que ele se tornasse médico. Ainda hoje, quando visita o mercado,
revê pessoas como Seu Carlos, o Zé, o Baiano, o Jorge e o Tio Antônio, que já estavam lá na
época. “Foi a convivência com as pessoas simples, honestas e trabalhadoras dos bairros que
colaborou para balizar meu trabalho na área pública, como médico e depois, como gestor”, afirma
Ducci.
Ele percorreu um longo caminho como médico: de pediatra na Unidade de Saúde Trindade, na
Regional Cajuru a Secretário Municipal de Saúde de Curitiba, onde imprimiu a grande marca da
sua administração com a implantação do programa de atenção à saúde materno-infantil Mãe
Curitibana (1999), referência no Brasil e no exterior. Confiram a entrevista, em que Luciano Ducci
faz um “diagnóstico” da cidade.
1 O senhor esteve no Itamaraty, em Brasília,
assinando o acordo de sede entre o governo
brasileiro e o secretariado da Convenção sobre
Diversidade Biológica. De que forma Curitiba
está se preparando para, em março de 2006, ser
anfitriã de dois eventos da ONU, sobre
biodiversidade e biossegurança?

Nessa linha de pensamento e ação, estamos
envolvendo toda a estrutura da administração
municipal para proporcionar uma ampla preparação.
Por exemplo, vamos treinar aproximadamente 5 mil
pessoas — gente como motoristas de táxi e de ônibus,
cobradores, agentes de trânsito, policiais civis e
militares, atendentes de lojas, funcionários de postos
de informações turísticas e artesãos — para que elas
estejam aptas a atender bem os visitantes.

A oportunidade de assinatura do acordo foi um
momento muito positivo porque ficou patente, pelas
menções elogiosas feitas pelos ministros Celso
Amorim (Relações Exteriores) e Marina Silva (Meio
Ambiente), além do representante da ONU, que
Curitiba continua sendo referência indiscutível na
área.

Nossos escolares também vão participar. Eles
receberão material didático específico sobre
diversidade e biossegurança e estarão envolvidos
na realização de miniconferências, além de
concursos de frases e de quadrinhos.

Nessa oportunidade, deixamos claro que Curitiba
deseja muito mais do que ser simplesmente sede
física das conferências. O objetivo — e é para isso
que estamos nos preparando — é que a população
também participe, interaja. Isso significa mobilizar
não só para a adequação da infra-estrutura relacionada
ao espaço dos eventos, de transporte e segurança,
mas também criar um clima de envolvimento da
população para recepcionar as cerca de 6 mil pessoas
que estarão em Curitiba por causa deles.

Na área de infra-estrutura, a Prefeitura manterá uma
linha de ônibus especial para quem quiser se
deslocar entre o centro da cidade e o Expotrade,
em Pinhais, que será palco das duas conferências.
Além disso, dará um tratamento diferenciado às ruas
que serão mais utilizadas pelos conferencistas, ao
Calçadão da Rua XV de Novembro e a alguns
parques. Também é possível que até março
tenhamos implantado dois novos parques.
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3 O senhor tem percorrido as regionais,
vistoriado as obras em andamento, como estão
os bairros de Curitiba? Qual é o seu diagnóstico?

Foto: Valdecir Galor / SMCS

Quando assumimos, pegamos uma cidade que estava
há meses sem manutenção em áreas como tapaburaco e roçada e também com muitas obras paradas.
E mesmo com restos a pagar e sem previsão
orçamentária de reajuste para o funcionalismo,
conseguimos não só conceder esse reajuste como
também tocar obras importantes da cidade.
Retomamos as que estavam paradas e já estamos
licitando obras viárias importantes como o Binário
Brasília e o eixo de ligação Capão da Imbuia — Hauer.
Também estamos encaminhando a construção de
escolas e de novas unidades de saúde.
Vale destacar que isso só está sendo possível por
duas razões: o Plano de Governo, debatido desde a
campanha com a população e uma rigorosa redução
de custos e gastos.

A área cultural será outro ponto forte. Como as datas
coincidem com a realização do Festival de Teatro
de Curitiba e com o aniversário da cidade, teremos
um período com muitas opções nas áreas teatral,
cinematográfica, musical e de artes plásticas.
Publicaremos um guia com toda a programação,
visando também os visitantes estrangeiros.
Prevendo esse afluxo adicional de público, teremos
atendentes bilíngües atuando em diversos locais.

A cidade está e estará sempre precisando de
intervenções de variados portes. É algo comum a toda
cidade. No caso de Curitiba, é porque ela continua
crescendo ao mesmo tempo em que envelhece. Por
exemplo, estamos implantando o primeiro asfalto em
ruas do Sítio Cercado que simplesmente não existiam
quando a Ópera de Arame, que também vai passar
por uma ampla reforma, começou a funcionar. Os
problemas são os mesmos que se apresentariam a
outro prefeito, se Beto Richa não tivesse sido eleito.
A diferença é a postura frente a eles: nossa forma de
ação tem sido intervir de modo ágil e econômico em
cima de demandas apontadas pela comunidade.

2 Que benefícios estes encontros trarão para
nossa cidade?
Sem dúvida alguma, esses eventos colocarão
Curitiba no cenário mundial, o que é muito bom.
Além disso, a população terá a oportunidade de
recolocar as questões ambientais entre os principais
assuntos em pauta na cidade. Será a retomada dessa
preocupação, uma vez que o tema ficou relegado a
um segundo plano nos últimos anos. O estado de
abandono da estufa do Jardim Botânico e da Ópera
de Arame, que serão recuperados na administração
do prefeito Beto Richa, são exemplos desse descaso.

4 A nossa formação nos dá um viés especial de
observação sobre coisas, pessoas e ambientes.
Como médico, como o senhor avalia a “saúde”
da cidade? Curitiba tem alguma “patologia”
especial? Quer dizer, quais são os maiores
problemas a serem enfrentados?

Outro desdobramento importante é que tudo isso
representa também o aumento da responsabilidade
de Curitiba na área. Se a cidade já está
comprometida com as questões ambientais e é
vitrine de muitas idéias inovadoras encampadas por
outras cidades e outros países, terá de cuidar muito
bem dessas conquistas e ampliá-las. É o caso da
criação de novos parques e da ampliação do alcance
do programa Lixo que não é Lixo, que nós
planejamos lançar no período das conferências.

Curitiba é uma cidade complexa. Mesmo sendo
referência em muitas áreas, ela ainda tem problemas
sociais muito graves em alguns pontos da periferia.
Há muitas famílias de baixa renda morando em más
condições e é para elas que a Prefeitura está
voltando sua atenção. Nossa meta é que, com a
oferta de oportunidades de moradia popular digna
e a infra-estrutura mínima necessária, essas famílias
ascendam na escala da qualidade de vida.
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A promoção da qualidade de vida é, aliás, a meta
da nossa administração. A começar pela área da
saúde, que é a minha origem, que enxerga a pessoa
integralmente. Para se ter saúde, não interessa
apenas que o cidadão apareça na unidade de
atendimento apenas para fazer um determinado
exame preventivo. Claro que isso é bom. Mas além
de fazer esse exame, ele é convidado a adotar outras
condutas que podem contribuir para viver mais e
melhor. É o caso da orientação sobre alimentação
correta e prática de esportes, além dos
inconvenientes do fumo. Promover a saúde é isso,
assim como morar dignamente e ter uma formação
que garanta uma remuneração para manter uma
família, com os filhos na escola.

Outro fator que torna impreciso o conceito de ideal
é o nível de exigência do cidadão. Como ele vai
aumentando à medida que o cidadão está mais
informado sobre o seu papel e o papel do poder
público na construção da cidade, o conceito de ideal
se elabora e fica sempre além do que já se encontra
disponível — o que não deixa de representar avanços
sociais apreciáveis.
7 _Uma das diretrizes desta gestão é a
participação da população nos destinos da
cidade. Como o curitibano pode se apropriar
deste espaço?
Ela já vem se apropriando disso há algum tempo.
Muitas pessoas ainda não se deram conta disso,
mas é o que está acontecendo. A saúde é um marco.
Com a municipalização, veio o controle social.
Representantes comunitários passaram a participar
ativamente dos conselhos locais, distritais e
municipal de saúde.

5 O senhor é o coordenador de implantação das
ações do Plano de Gestão Municipal. É muito
difícil equalizar os projetos às ações e obras
dentro dos recursos disponíveis? Quais os
critérios para estabelecer prioridades?
O mais importante de tudo é ter um norte. Para a
administração Beto Richa, esse norte é cumprir os
compromissos de campanha que se transformaram
em Plano de Governo. Não temos dúvidas de que
todos os itens desse plano serão cumpridos e, além
disso, que haverá mais avanços e realizações do
que o previsto. Temos capacidade e competência
técnica para chegar lá.

Mais recentemente, na campanha eleitoral que
culminou com a eleição do prefeito Beto Richa, a
participação se deu na forma de apresentação
espontânea de idéias e sugestões durante a
campanha eleitoral — contribuições que foram
amplamente incorporadas ao Plano de Governo e,
a seguir, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Plano
Plurianual.

6 Quais são os parâmetros de uma cidade ideal?
Como será Curitiba ao final desta gestão?

Outro exemplo é o Comunidade Escola, com as
pessoas — adultos e crianças — usando o espaço
físico das unidades de ensino para aprendizagem e
lazer. Logo esses espaços estarão sendo usados
também como fórum de discussão sobre as
demandas peculiares a cada bairro ou região.

Cidade ideal é uma utopia, algo importante porque
define um norte, uma direção para onde caminhar
e atingir um fim determinado. Assim, podemos dizer
que ela é o espaço onde todo o cidadão pode contar
com a prestação ágil e eficiente dos serviços
públicos, onde tem emprego, renda, moradia,
alimentação e lazer garantidos e com o qual ele se
identifica cultural e afetivamente.

Também não se pode esquecer o contato direto e
constante da equipe da Prefeitura com os
representantes comunitários. Isso é uma
determinação do prefeito Beto Richa. Da minha
parte, não tenho a menor dificuldade em acatar: já
usava desse mesmo expediente de sair do gabinete
para os bairros quando era Secretário Municipal de
Saúde.

Não há como garantir isso isoladamente porque o
resultado depende de muitos fatores alheios à esfera
de ação do poder público municipal e reclamam
políticas nacionais.
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A trabalho ou a passeio, volto sempre ao mercado,
onde encontro pessoas como o Seo Carlos, o Zé, o
Baiano, o Jorge e o meu tio Antônio, que já estavam
lá na época em que eu ajudava meu pai.

8 O senhor é curitibano do bairro Uberaba?
Como era Curitiba da sua infância? O senhor
reconhece a cidade daquela época na Curitiba
de hoje?

O mercado é mesmo um espaço cultural e de
encontro, que merece ser cada vez mais conhecido e
visitado. Não é à toa que ele está se tornando palco
freqüente de eventos, como a recente Feira da
Primavera, e que em breve incorporará um centro de
comercialização de produtos orgânicos — tudo isso
com o apoio da Prefeitura.

Passei boa parte da minha vida no Uberaba, na
Regional Cajuru, onde nasci, estudei e freqüentei a
igreja do bairro. Curitiba mudou muito, cresceu.
Quando eu morava no Uberaba, a Avenida das
Torres ainda era de saibro e ainda não existiam o
Bairro Novo e o Sítio Cercado. Mas Curitiba mantém
suas características, o seu jeito de ser, e vai ao
mesmo tempo construindo sua identidade ao longo
dos anos. É o que eu já observava quando trabalhei
na Unidade de Saúde Trindade, também na Regional
Cajuru, como médico da Secretaria da Saúde de
Curitiba.

10 Há alguns anos, um personagem humorístico
da TV falava sobre o papel do vice. Hoje, acredito,
houve uma mudança significativa. Haja vista, que
o vice-presidente da República critica
abertamente a taxa de juros do País. O senhor
tem atuado bastante em várias frentes. Como tem
sido até agora ser vice-prefeito de Curitiba?
Tenho muito orgulho de ser vice-prefeito de
Curitiba, em especial pelo trabalho que faço ao lado
de Beto Richa. Foi ele que me deu a oportunidade
de participar desse processo, primeiro ao me
nomear coordenador da equipe do governo de
transição e, em seguida, coordenador do Plano de
Governo. Além de ter um respeito muito grande
pela sua atuação como prefeito, ele também preza
muito o papel e o potencial do vice-prefeito. Ele já
ocupou esse cargo e sabe da sua importância.

Guardo boas lembranças do Uberaba, por onde
estou sempre passando e revendo lugares. Com
certeza foi a convivência com as pessoas simples,
honestas e trabalhadoras dos bairros que colaborou
para balizar meu trabalho na área pública, como
médico e depois como gestor.
9 Na sua biografia, consta que o senhor ajudava
seu pai em uma banca de frutas do Mercado
Municipal, espaço que é hoje um dos ícones
urbanos da cidade. Acredito que este contato
com as pessoas tenha sido muito interessante,
não é mesmo? Conte um pouco desta
experiência?

As exigências práticas só têm comprovado que a
missão do cargo vai além de uma simples figura
decorativa. É interessante observar que as pessoas
estão se acostumando rápido a ver no vice-prefeito a
imagem de um auxiliar importante do prefeito, alguém
que pode desburocratizar os ritos administrativos e
contribuir para a melhoria do nível de satisfação de
quem é cliente e trabalhador da estrutura pública
municipal.

Esse é outro lugar com o qual eu também tenho
muita afinidade e de onde guardo boas lembranças.
Ajudei meu pai, que era atacadista de frutas no
mercado, até os 18 anos. Não era todo dia porque
eu tinha que estudar. Era mais nos finais de semana.
Acordava às 4 horas da manhã. Também ia com ele
para vender frutas em cima do caminhão, na
Marechal Floriano e na Salgado Filho. Meu irmão
decidiu abraçar a atividade iniciada pelo nosso pai
e, hoje, também é atacadista de frutas. Eu não fiquei,
mas foi graças a esse trabalho duro que meu pai
pôde pagar meus estudos para que eu me tornasse
médico.

11 Qual a marca que o senhor pretende deixar
ao encerrar seu mandato?
A marca de ter sido um grande parceiro do prefeito
Beto Richa que colaborou intensamente para que
fossem lançadas e cumpridas propostas boas,
viáveis e factíveis, sempre em sintonia com as
demandas da nossa população.
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BIBLIOTECA DO IPPUC

Susana Lins Affonso da Costa de Andrade .:. Engenheira Civil
Suzana Villagra .:. Bibliotecária

O IPPUC disponibiliza o acervo de sua biblioteca para o público. A
partir de dezembro deste ano, o público em geral poderá consultar
um amplo leque de opções bibliográficas, além de documentos,
projetos, mapas e relatórios técnicos que guardam a memória do
processo de planejamento urbano de Curitiba. Depois de passar por
uma completa reformulação, a biblioteca foi transferida para um
espaço mais amplo e de fácil acesso, recebendo novo mobiliário e
equipamentos a fim de propiciar um ambiente confortável e prático
para os usuários. O conjunto de mudanças inclui um projeto de
informatização do acervo e serviços — em fase de implantação —
que permitirá administrar e conectar a Biblioteca do IPPUC “on line”
com sistemas de outras instituições governamentais e nãogovernamentais do Brasil e do mundo.
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O projeto em tela compreende, nesta etapa, o
arranjo dos espaços através de um novo layout
e desenho de mobiliário adequado,
propiciando conforto e acessibilidade total aos
usuários, incluindo portadores de deficiências.
O programa contempla áreas de estar e um
deck externo, cafeteria, área de exposições e
venda de produtos com a marca IPPUC, além
de balcão de acesso à internet e para consultas
ao acervo.
Essas ações fazem parte das diretrizes
estratégicas que objetivam transformar Curitiba
numa “Cidade do Conhecimento” e
concretizam um dos instrumentos operacionais
do programa Selig@Curitiba, articulado ao
Centro de Referência em Cidades, parte do
programa Universidade da Cidade, ambos sob
coordenação do IPPUC. A nova biblioteca do
IPPUC almeja se tornar um ponto de encontro,
tanto para seus funcionários como para o
público externo, promovendo a troca de idéias
e a difusão do conhecimento.
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Um pouco de história
A Biblioteca do IPPUC faz parte do departamento Executivo de Informações e
corresponde, na atual estrutura organizacional do Instituto, ao Setor de Documentação.
Foi criada em 1966 , como Serviço de Biblioteca e Arquivo Técnico e hoje agrega
também a Mapoteca, onde os interessados podem ter acesso e adquirir cópias dos
mapas e fotos digitais de Curitiba.
A sua organização, em agosto de 1966, foi trabalho da bibliotecária Zuil Guimarães
Costa, que recuperou as informações já existentes, mas dispersas, sobre os primórdios
do processo de planejamento da cidade, ordenando-as através de fichas. Em 1967, a
bibliotecária Lídia Maria de Almeida Bindo elaborava relatórios de atividades, anotando
o crescente número de aquisições de livros e assinaturas de revistas. No ano de 1968,
a Biblioteca do IPPUC estabeleceu seu primeiro convênio externo com o Município e a Universidade
do Paraná. Em maio de 1971, com o advento do computador, o então supervisor de informações do
IPPUC, Vicente F. de Castro Neto, relatou: “Apesar da não-disponibilidade atual de computador no
Instituto, pretende-se, no curto prazo, ampliar sua capacidade de trabalho através da montagem de
um Sistema de Processamento e Informações baseado na utilização dos computadores da PMC e
Universidade do Paraná [...]. Ainda no âmbito da Supervisão de Informações encontra-se a Biblioteca
do IPPUC. Pretende-se que esta evolua para constituir um Centro de Informações para o Planejamento
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Urbano de Curitiba, o CIPPUC”.

A Mapoteca foi criada como um sistema capaz
de armazenar, arquivar e acondicionar mapas
e plantas e iniciou sua organização em junho
de 1972. Em 1973, a bibliotecária Célia Maria
Diedrichs declarou: “A preparação técnica dos
trabalhos do fichário e a transcrição das Fichas
IBM-Fortran são tarefas a que a Biblioteca se
propõe [...] processados lentamente, pois será
necessário conciliá-los com as tarefas de rotina”.
Naquele mesmo ano, Vicente F. de Castro Neto,
novamente pensando no CIPPUC,
relatou: “A organização da biblioteca e
arquivo técnico especializado deveria
evoluir para a montagem de um Centro
de Informações para o Planejamento
Urbano de Curitiba/CIPPUC, onde
todas as informações sejam
armazenadas de modo a permitir a sua
fácil recuperação. Obviamente, tal
sistema obriga o uso de processamento
eletrônico dos dados. Ao mesmo
tempo, os serviços de mapoteca,
microfilmagem e banco de dados deveriam ser
enfeixados sob uma única direção e terem o
mesmo controle. Cite-se como exemplo, a
necessidade do processamento eletrônico de
dados, as informações referentes ao Procarta,
cujo universo em relação aos estudantes excede
os 150.000 alunos e cuja manipulação pelos
métodos atualmente empregados é
absolutamente impossível. Nesse sentido,
convém o estabelecimento de um
relacionamento preciso com o Centro de
Computação da Prefeitura Municipal de
Curitiba, visando o estabelecimento de horários
de máquina, de perfuração, de programação,
bem como prioridades. O CIPPUC abrangeria,
portanto, as seguintes atividades: Biblioteca e
Arquivo
Especializado,
Mapoteca,
Microfilmagem, Banco de Dados [...] O presente
programa, tal como apresentado, é ambicioso.
Requer, por isso, uma concentração de esforços
em termos de pessoal, equipamento e
numerário. Porém, se atingido, reforçará de
modo
permanente
as
bases
do
Desenvolvimento Urbano de Curitiba.”

início efetivamente a reestruturação da
biblioteca. Naquela ocasião passou-se a
utilizar um sistema de base de dados chamado
Micro-isis (software gratuito criado pela
UNESCO e distribuído pelo IBICT — Instituto
Brasileiro em Informação, Ciência e
Tecnologia). A Biblioteca do IPPUC, dotada
desses recursos, passou então a fazer parte do
Grupo Bibliotecário em Infra-estrutura e
Documentação Tecnológica do PR/GBIDT,
permitindo que os usuários das 29 bibliotecas
do grupo pudessem consultar as informações
entre si, de modo ágil e integrado.
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A bibliotecária Suzana Villagra assumiu a sua
coordenação em 1993, quando o IPPUC
passou a adotar políticas voltadas ao bem-estar
do usuário, atualização periódica de acervo,
alteração de layout do espaço físico, aquisição
de arquivos mais modernos para os projetos
(Mapotelos) e melhorias na tecnologia de
informatização.
Com um acervo especializado em
Planejamento Urbano e a memória técnica do
processo de planejamento urbano da cidade
de Curitiba, a Biblioteca do IPPUC manteve por
quase 30 anos características de uma
“biblioteca convencional”, organizada em
estantes ou recipientes físicos, catalogados em
fichários ou digitados em programas genéricos
de computador, com gerenciamento efetuado
manualmente.

Os primeiros passos para superar esse estágio
e tornar-se uma “biblioteca eletrônica” foram
dados durante a última década, através de
processos eletrônicos básicos de organização,
utilizando computadores, programas e
Percebe-se que, através dos relatórios,
somente em 1990, sob a responsabilidade da
aplicativos para o armazenamento e
bibliotecária Marilda Ferreira Capriglione, teve 2 4 recuperação dos registros bibliográficos.
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Uma nova era para a Biblioteca do IPPUC
A necessidade de repensar e reestruturar a Biblioteca do IPPUC, às vésperas de
seu aniversário de 40 anos, fundamenta-se na intenção de permitir aos usuários
internos e externos ao Instituto o acesso amplo e ágil à informação técnica pertinente
ao planejamento urbano, bem como incorporar conceitos contemporâneos de gestão
de informações, a fim de torná-la um efetivo Centro de Referência em Cidades. A
meta da atual gestão é atingir paulatinamente as características de uma “biblioteca
digital e virtual”, conectando-se com a cidade, a sociedade e o mundo.
Uma “biblioteca digital” não se refere a livros na forma convencional. Nela o
acervo bibliográfico não se situa geograficamente em um espaço físico, mas em memórias eletrônicas que
podem estar em qualquer lugar do planeta. Por sua vez, a informação é acessada e potencializada pelo uso da
internet, permitindo a leitura, audição, visualização ou obtenção do objeto (livro virtual, som, imagem etc.) na
forma digital. Indo mais além, uma “biblioteca virtual”, como o nome já diz, constitui uma realidade virtual.
Concretiza-se através de um conjunto de hardwares, softwares e diversas formas de comunicação, reproduzindo
uma biblioteca em várias dimensões. A sua principal particularidade consiste no fato de que pessoas de qualquer
lugar do mundo podem freqüentar uma biblioteca desse tipo, circulando entre as salas e, ao selecionar um livro
ali existente, abrir e lê-lo.
A Biblioteca do IPPUC, tanto na atual forma eletrônica como na digital ou virtual, num futuro breve, poderá
ser acessada através do megaportal de Curitiba a ser criado através do programa Selig@Curitiba. Esse programa
municipal tem como objetivo promover e disponibilizar o acesso democrático da população à informação,
promovendo a comunicação, interatividade e dinâmica de serviços públicos e privados, a fim de estimular a
convivência e articulação das pessoas em rede.

Centro de Referência em Cidades
Objetivo Geral
O Centro de Referência em Cidades visa projetar e
consolidar a imagem do município de Curitiba como
referência em planejamento urbano no cenário
regional, nacional e internacional, para apoiar
atividades de ensino, pesquisa, criação e
disseminação de novos paradigmas urbanísticos e
de práticas apropriadas aplicados ao processo de
planejamento da cidade e de sua região
metropolitana.

Estatísticas e Serviço:

Objetivos Específicos
Promover o intercâmbio de material e informações
entre as bibliotecas da PMC e de instituições de
ensino e pesquisa, públicas e privadas, dedicadas
ao planejamento urbano no Brasil e exterior;

Número de consultas em 2004:
- Internas
1160
- Externas
1729

Acervo atual:
- Livros
9.052 unidades
- Projetos
40.061 unidades
- CDs-Rom
148 unidades
- Assinaturas
07 periódicos (Revista Veja .:.
Suma Econômica .:. Conjuntura Econômica .:.
Design Gráfico .:. Projeto Design .:. Arquitetura &
Urbanismo e Interesse Público)

Resgatar e armazenar de modo prático e seguro o
acervo de pesquisas e estudos relativos à Curitiba e
outras cidades;

Número de empréstimos efetuados em 2004:
- Projetos
1327
- Livros
586
- Periódicos
148
- CDs-Rom
54

Atualizar e ampliar o acervo bibliográfico e de
pesquisas do IPPUC, nas áreas da tecnologia e das
ciências sociais aplicadas ao planejamento e ao
desenvolvimento urbano;

Endereço e horário de funcionamento:
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba - IPPUC - Rua Bom Jesus, 669 - Cabral Curitiba/PR - CEP 80.035-010

Potencializar a pesquisa sobre problemas urbanos
de Curitiba e disseminar seus resultados através
de eventos e publicações técnicas.

Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às
18h - Telefone : 41-3250-1484
E-mail: ippuc@ippuc.org.br Site: www.ippuc.org.br
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A MARCA DO ROSA
O funcionário mais antigo do IPPUC, em atividade,
tem sua marca no desenho da cidade que o mundo aprendeu a conhecer

Há quem diga que ele é quase a marca personificada do IPPUC, Fernando Carlos Fernandes da Rosa, 53 anos,
sua história e a da instituição se entrelaçam. Da sua prancheta saíram muitos dos projetos que fazem parte do
desenho da cidade. Se o arquiteto pensou, projetou, ele fez surgir no papel o primeiro traçado de uma nova
rua, praças, avenidas, enfim de uma nova concepção de cidade. Uma parceria afinada. “Sempre em concordância
com o arquiteto”, ressalta.
Ele participou da primeira impressão do mapa de Curitiba como município integral.Os mapas, até então,
tinham limites definidos em áreas de 60 por 90 centímetros, ou seja, abrangiam apenas alguns bairros.
Aos 18 anos, Rosa, como é conhecido, cruzou o portão do IPPUC pela primeira vez. O emprego anterior, em
uma fábrica de balas, tinha durado exatamente três dias, ele e a máquina de escrever definitivamente não se
entenderam. Então, um anúncio da Gazeta do Povo abria uma nova oportunidade na sua área, o desenho de
projetos.
O ano era 1971. Na época, ele fazia o curso de Edificações, noturno, na Escola Técnica, hoje UTFPR. Cheio de
expectativas, ele fez o teste com outros 20 candidatos. Passaram cinco, um deles saiu no primeiro mês. Hoje,
dessa turma, só restou ele, que é o funcionário mais antigo em atividade na instituição e que ajudou a construir,
ao longo de todos estes anos, a história do planejamento urbano. (leia box sobre o segundo funcionário mais
antigo).
Rosa lutou pelo reconhecimento da sua profissão: ele tem o único cargo de projetista em toda a Prefeitura.
Hoje, ele diz, é uma profissão em extinção.

Grandes projetos
Quinze dias depois de contratado, ele passou para a fabricação de maquetes. Fez as maquetes das praças
Afonso Botelho e Rui Barbosa. A partir daí, muito do que foi planejado para Curitiba passou por suas mãos: fez
o mapeamento das áreas de enchentes, desenhou um novo sistema viário para desafogar o tráfego que “era um
caos na Praça Generoso Marques e Dezenove de Dezembro”. Marcante para ele, no início da carreira, foi o
mapa em poliéster do projeto da Estrutural do Sistema Trinário: Avenidas Sete de Setembro, Visconde de
Guarapuava e Silva Jardim. Quando pela primeira vez se pensou na via expressa, Rosa pegava seu próprio carro
e ia, com fita métrica, medir pessoalmente terreno por terreno. Mais tarde, contratou-se uma empresa
especializada.
Na época, foi alugada a casa ao lado da sede do IPPUC (onde hoje fica o departamento de Recursos Humanos)
especialmente para “tocar” o projeto estrutural do Trinário. O trabalho era feito em poliéster, que não
deteriora com a ação do tempo. Era o que mais preciso havia para trabalhos cartográficos na época. Além de
participar de todas as etapas, ele ainda montava os desenhos dos processos de desapropriações de terrenos.
Rosa participou do plano global de Jaime Lerner, do desenho da estrutural até a proposta de fechar a Rua XV
de Novembro: “vivi esta época trabalhando”. Ele conta que saiam do IPPUC para um outro escritório para
montar a primeira exposição de Planejamento Urbano em 1973. Trabalhavam até às 23, 24 horas. O que movia
os funcionários era o espírito de equipe, ele conta.

Da prancheta para o computador, a superação
Na passagem do ano de 1999 para 2000, um drama pessoal. Rosa perdeu a mão esquerda ao festejar o ano
novo com fogos de artifício. O que poderia ser uma tragédia para um desenhista, qualquer desenhista, foi
um momento de superação. Ainda no hospital, ele disse para a família: “amanhã a vida tem que continuar”.
E assim foi, ao invés de ficar traumatizado, ele que não se deu bem com a máquina de escrever no início,
autodidata, criou um sistema próprio para trabalhar no computador.
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Para Lourival Peyerl, do Banco de Dados, Rosa é “elogiável lição de vida”. Sempre bem-humorado, contador
de piadas, até a respeito de si próprio.
Tendo vivido fases boas e ruins, como ele mesmo diz, a maneira de enfrentá-las cabe “ao espírito de cada
um de viver cada momento”. Para ele, trabalhar tanto tempo em uma instituição como o IPPUC não há rotina:
”é fácil quando há diversidade de trabalho”.

A geometria de Sérgio Battagli
Sérgio Battagli, 62 anos, foi contratado pelo IPPUC em 24 de janeiro de 1973, por indicação de Julius Forrer,
na época chefe do Setor de Aerofotogrametria para implantar os marcos geodésicos e referências de nível
que serviriam de apoio para as fotos aéreas de Curitiba.
Depois, ele participou do projeto geométrico da Conectora 5, que é composta pelas ruas Pedro Viriato
Parigot de Souza, Deputado Heitor Furtado e Monsenhor Ivo Zanlorenzi, projetando e fazendo cálculos de
curvas, ruas, acessos.
Battagli é o segundo funcionário mais antigo do IPPUC, em atividade. Algumas pessoas dizem que ele é o
mais antigo porque Rosa ficou afastado do Instituto por alguns anos. Mas ele não entra nesta disputa. Tanto
ele, quanto Rosa, parecem ter adquirido no IPPUC, um certo dom de filosofar. “Bom ou ruim é a gente que
faz”, diz filosófico sobre os momentos na instituição em que trabalha há tantos anos.
Depois que o Setor de Aerofotogrametria foi extinto e o trabalho passou a ser feito pelo Geoprocessamento,
surgiu o Setor de Topografia, do qual Battagli exerceu a chefia. Com a terceirização de vários trabalhos, o
setor também acabou e ele passou para o Setor de Projetos, onde fica bem perto da mesa de trabalho do
Rosa. Uma dupla que fez história dentro da história do IPPUC.
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CINTURÃO DA BOA VIZINHANÇA
Ana Cristina Wollmann Zornig Jayme .:. Arquiteta e Urbanista
Débora Ciociola .:. Arquiteta e Urbanista
Gisele Krzyzanowski .:. Arquiteta e Urbanista

ÁREAS METROPOLITANAS E GESTÃO
A consolidação de extensas manchas urbanas expandindo-se além das divisas municipais, configurando
novas áreas habitadas no entorno das cidades, tem sido um fenômeno mundial e afeta, especialmente,
regiões que apresentam crescimento populacional acelerado. Estas áreas, muitas vezes em condições
precárias, contrastam com espaços urbanos estruturados e complexos que se caracterizam pelo consumo
ávido das novidades da tecnologia, principalmente da informação e comunicação.
A qualidade do ambiente urbano fica então comprometida, uma vez que a assimetria gerada fragmenta
não apenas o tecido urbano, como também o tecido social, fazendo com que cidades geograficamente
distantes, com estruturas semelhantes, se tornem mais “próximas” do que áreas contíguas com
diferentes condições socioeconômicas.
Esta forma de expansão tem sido uma constante no modelo de ocupação brasileiro, decorrente, em
grande parte, do crescimento populacional verificado a partir da década de 70, fazendo surgir a maioria
das áreas metropolitanas existentes. Atualmente são vinte e seis regiões metropolitanas oficialmente
instituídas no Brasil 1 que se somam a inúmeros centros urbanos expandidos e conurbados.
Independente de porte e influência, todas estas áreas apresentam uma série de impactos urbanos,
ambientais, sociais e econômicos.
Com relação à gestão e planejamento destas áreas, a aprovação da Constituição de 1988 consolidou a
tendência nacional de descentralização político-administrativa, fortalecendo a autonomia dos municípios
e facultando aos estados a possibilidade de instituir regiões metropolitanas. A aceitação desta
competência como responsabilidade estadual, sem prejuízo à autonomia dos demais entes federados,
especialmente à autonomia municipal, constitui o ponto de partida para que se possa integrar
eficazmente a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum no
âmbito da unidade territorial de planejamento metropolitano2. Entretanto, a reforma constitucional
não foi acompanhada por reforma fiscal, dificultando o processo de tomada de decisões e
conseqüentemente o financiamento metropolitano, gerando um impasse político-financeiro. Este fato
tem prejudicado o desenvolvimento integrado deste “território comum” sob a lógica da cooperação e
da complementação.
Trata-se, portanto, de um desafio à capacidade administrativa dos gestores do poder público buscar
um relativo consenso para adotar uma ação consciente e conjunta, visando soluções adequadas aos
interesses e às necessidades desse espaço urbano.
1
2

IBGE, Censo Demográfico 2000.
Paulo José Villela Lomar — Mukai Advogados Associados S.C.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em Curitiba e Região Metropolitana, mesmo
com todos os avanços e resultados obtidos
através de um processo de planejamento
coerente e permanente, este modelo de
ocupação se repetiu, ainda que em menor
escala, interferindo no equilíbrio deste espaço
urbano.

Curitiba

Considerando este contexto, a Prefeitura
Municipal de Curitiba destinou um dos 7 Eixos
Estratégicos de atuação do atual Plano de
Governo para abordar a integração
metropolitana. Os demais Eixos são relativos
a questões como desenvolvimento social,
conhecimento, trabalho, acessibilidade, que
devem ser abordadas considerando o contexto
metropolitano.

Mapa da área de abrangência do programa

PROGRAMA CINTURÃO DA BOA
VIZINHANÇA
Nas décadas de 60 e 70 quando foi aprovado
o Plano Diretor de Curitiba, criado o IPPUC3 e
instituída a COMEC4, a Região Metropolitana
de Curitiba era composta por 14 municípios,
com núcleos urbanos ainda bastante contidos
dentro de seus limites, e não se verificava um
crescimento nas periferias, principalmente na
da capital.

Eixos Estratégicos do Plano de Governo 2005 — 2008
.. Desenvolvimento Social.
.. Cidade do Conhecimento.
.. Trabalho e Desenvolvimento Econômico.
.. Mobilidade Urbana.
.. Gestão Democrática da Cidade.
.. Infra-Estrutura, Urbanismo e Meio Ambiente.
.. Integração Metropolitana.

Em 1970, viviam em Curitiba 609.026
habitantes, enquanto que nos demais
municípios da RMC5 , 212.207 habitantes. Em
2000, a capital abrigava uma população de
1.587.315 habitantes, sendo pólo de um
conjunto de 26 municípios que passaram a
compor a RMC, totalizando 2.768.394
habitantes.

O Programa “Cinturão da Boa Vizinhança”,
juntamente com o Programa “Curitiba
Metropolitana”, compõem o Eixo Estratégico
“Integração Metropolitana” e, atuando de
forma complementar, têm por objetivo
promover melhores condições para o
desenvolvimento integrado e harmônico da
RMC. Enquanto o Curitiba Metropolitana visa
a articulação político-institucional, o Cinturão
da Boa Vizinhança prioriza intervenções nas
áreas limítrofes.

Dr. Ulisses

Adrianópolis

Cerro Azul

Curitiba e RMC

Tunas do Paraná

Itaperuçu
Rio
Branco
do Sul

Campo Largo

Esta iniciativa é um esforço do município de
suplantar as fronteiras e as limitações do marco
jurídico e constitucional atual, buscando
respostas ao contexto e às demandas reais e
não compreendem questões meramente legais.

Balsa
Nova

Lapa

Bocaiúva
do Sul
Campina
Almirante
Tamandaré
Grande do Sul
Campo Colombo
Magro
Quatro Barras
Pinhais
Piraquara

Curitiba

Araucária
Fazenda São José dos Pinhais
Rio Grande
Contenda
Mandirituba
Tijucas do Sul

Quitandinha
Agudos do Sul

3

IPPUC — Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.
COMEC — Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.
5
RMC — Região Metropolitana de Curitiba.
4
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Apesar do número de municípios ter
aumentado, são os que fazem divisa com
Curitiba que têm absorvido ao longo do tempo
os principais reflexos da expansão do pólo,
apresentando uma ocupação muito
intensificada quando comparada com a da
década de 70 devido à periferização de Curitiba
e destes municípios. Em alguns casos,
principalmente nas áreas conurbadas, a
interação da população destas áreas ocorre
mais intensamente com Curitiba do que com
seus centros tradicionais.

Os efeitos da expansão da ocupação têm
refletido na qualidade das águas dos rios que
circundam Curitiba e suas respectivas bacias.

São 8 os Municípios que fazem divisa com Curitiba: Almirante
Tamandaré, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Fazenda Rio
Grande, Araucária, Campo Largo e Campo Magro.
Em 1970 viviam nestas áreas 13,33% do total de habitantes da
RMC e em Curitiba 67,52%, em 2000 estes municípios participavam
com 30,68% da população da região e Curitiba com 57,34%. Em
2000, a mancha urbana formada por Curitiba e municípios
limítrofes, representava 88,01% da população da RMC*.
*IPPUC. Curitiba em Dados 2004.

ANO

POPULAÇÃO

1955

350.000

1965

455.000

1975

940.000

1985

1.560.000

2000

2.800.000

É importante também verificar o
desenvolvimento deste território, considerando
outras características sociais, culturais e
políticas que influenciam na qualidade da vida
humana. O IDH — Índice de Desenvolvimento
Humano, que foi criado para medir o nível de
desenvolvimento humano dos países a partir
de indicadores de educação, longevidade e
renda, é um bom parâmetro para retratar este
desenvolvimento. Ao analisarmos o IDH-M —
Municipal de Curitiba e dos municípios
vizinhos, verifica-se que apenas Curitiba,
Araucária e Pinhais apresentam índices
superiores a 0,800, considerado um
desenvolvimento humano alto. Os demais
municípios encontram-se no intervalo
considerado como desenvolvimento humano
médio.6

Almirante
Campo Tamandaré Colombo
Magro

Campo Largo

Bacia Rio
Atuba/
Bacacheri

Bacia
Bacia Rio Rio
Bariguí Belém
Bacia
Ribeirão
dos Padilhas

Araucária

No entanto, principalmente de norte a leste da
cidade, as áreas lindeiras aos rios sujeitas às
pressões do crescimento urbano têm sido
sistematicamente ocupadas.
Este processo de expansão também
compromete a estrutura social das
comunidades nestas áreas, sendo possível
identificar bolsões de baixa renda, em situação
de carência e com pouco acesso a serviços.

Curitiba possui quase a totalidade de suas
fronteiras constituídas por córregos, rios ou
lagos. Os principais rios de Curitiba constituem
seis bacias hidrográficas no município: Atuba,
Belém, Barigüi, Passaúna, Ribeirão dos Padilhas
e Iguaçu. Destas seis bacias, quatro
caracterizam-se por apresentar abrangência
intermunicipal.
Bacia Rio
Passaúna

Nas regiões oeste e sul, aonde foram criadas
as Áreas de Proteção Ambiental do Passaúna e
Iguaçú, respectivamente, o processo de
ocupação tem ocorrido de acordo com o
previsto na legislação de zoneamento, uso e
ocupação do solo, com poucos focos de
ocupação irregular.

Pinhais
Bacia Rio
Iguaçu

São José dos Pinhais

Bacia Rio
Iguaçu

Fazenda
Rio Grande

Mapa das bacias hidrográficas de Curitiba e RMC
6

Os valores do IDH variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). IDH até 0,499 - Baixo; IDH
entre 0,500 e 0,799 - Médio; IDH acima de 0,800 - Alto.
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Urbana

As intervenções visam melhorar as questões
de mobilidade urbana e de habitação.

O Cinturão da Boa Vizinhança consiste
especificamente em implementar uma série de
ações para abordar a desestruturação urbana,
as demandas sociais e a degradação dos
córregos e mananciais, criando um ambiente
favorável para troca de experiências e realização
de parcerias entre as administrações
municipais e comunidades envolvidas,
evoluindo para um conceito ampliado de
cooperação intermunicipal e co-gestão deste
território comum.

Foram estabelecidas ações voltadas à
circulação de veículos, de pedestres e de
aproveitamento de passivos urbanos, como
ramais ferroviários desativados, melhorando a
mobilidade e acessibilidade metropolitanas.
Para aliviar a pressão nas ligações tradicionais,
foram identificadas vias alternativas, Algumas
já existentes, com necessidade de adequações
quanto à geometria, pavimentação, calçadas e
iluminação, e outras diretrizes, com potencial
de se configurarem como novas ligações
viárias. A extensão da malha de ciclovia,
também prevista, além de colaborar com a
mobilidade, amplia as opções de lazer e
convívio da população.

Para a viabilização do Programa, suas ações
estão estruturadas em quatro dimensões:
Ambiental, Urbana, Socioeconômica e Gestão.

Ambiental

São intervenções para recuperar a qualidade
ambiental através da implantação de projetos
que visam a melhoria da qualidade das águas,
de tratamento paisagístico, de implantação de
parques e espaços de lazer e educação
ambiental. As ações foram estruturadas tendo
as bacias hidrográficas como unidade de gestão
e pela importância dos aspectos ambientais
relacionados, principalmente a coleta e
tratamento dos efluentes, tendo em vista o
sistema de informações georreferenciadas para
análise de serviços de saneamento
recentemente desenvolvido pelo município.
Este sistema permite melhorar a fiscalização
do contrato de gestão da SANEPAR nos
aspectos de coleta e tratamento dos esgotos,
além de identificar se o destino deste esgoto
são as estações de tratamento ou diretamente
nos corpos hídricos7.

Com relação à questão habitacional, o grande
desafio é a relocação de famílias em situação
de risco ao longo das Áreas de Preservação
Permanente para locais com infra-estrutura
urbana e social. Tendo em vista a quantidade
de famílias, a inexistência de áreas próximas
para relocação e o custo da terra, uma das
estratégias para sua viabilização é estudar a
possibilidade legal da redução da área de
preservação permanente em alguns trechos,
considerando o interesse público e social,
permitindo a permanência de algumas famílias
ao longo destas áreas, desde que sejam
adotadas todas as medidas compensatórias e
mitigadoras necessárias ao equilíbrio
ambiental.
Outro objetivo do Programa é promover o uso
adequado de áreas com fragilidade ambiental,
incentivando a implantação de Ecovilas,
comunidades capazes de suprir suas
necessidades com menor impacto ambiental
possível, de forma eficiente e com baixo custo.
As Ecovilas poderão ser viabilizadas através da
utilização de incentivos e também do
estabelecimento de parcerias com a iniciativa
privada. Paralelamente, o município pretende
desenvolver um projeto-piloto onde poderão
ser experimentadas tecnologias e soluções
construtivas de baixo impacto ambiental.

Somado a este processo, iniciou-se também,
em parceria com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e com a Companhia de
Habitação Popular de Curitiba, uma contagem
das ocupações irregulares para verificar o
comprometimento das Áreas de Preservação
Permanente ao longo das divisas. Tanto o
sistema, como a contagem darão subsídios ao
município para elaborar um plano de melhoria
da qualidade ambiental com ações de curto,
médio e longo prazo.
7

Matéria publicada na Revista Espaço Urbano do IPPUC no 7, páginas 52 à 60.
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Gestão

Para atingir os reais objetivos do Programa,
onde os atores envolvidos têm sua autonomia
territorial, é necessário buscar a convergência
de interesses refletida em uma agenda
pertinente à realidade de cada local.

Socioeconômica

São intervenções voltadas para as famílias em
situação de risco, especialmente as sujeitas ao
processo de relocação e estruturação urbana.
De caráter pró-ativo, têm como fundamento
focalizar a família e seu território para alavancar
o fortalecimento e o desenvolvimento local por
meio da articulação e integração das políticas
públicas,
antecipando
demandas,
reconhecendo potencialidades e melhorando
seu acesso aos serviços públicos. Quando a
família muda sua percepção da realidade, inicia
um processo de autodeterminação e de
participação efetiva no desenvolvimento
comunitário, estabelecendo laços e identidade
com o seu território, seus pares e todos os
intervenientes locais, criando assim uma
sinergia coletiva para o desenvolvimento local.

A Secretaria Municipal de Assuntos
Metropolitanos, gestora do “Programa Curitiba
Metropolitana”, é responsável pela articulação
político-institucional com os municípios da
RMC para a construção desta agenda, no
sentido de promover o desenvolvimento
integrado e a troca intermunicipal de
experiências, estabelecendo parcerias e
convênios, colocando assim os territórios
metropolitanos na lógica do jogo da soma
positiva.

SISTEMA DE MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E
IMPACTOS8.

O processo se dá a partir de um mapeamento
de potencialidades e ativos existentes no
território que possibilitam o descobrimento de
talentos individuais e habilidades produtivas,
a fim de orientar e priorizar ações para se obter
uma ampliação das oportunidades e uma
diminuição
positiva
da
diferença
socioeconômica e cultural na área de
abrangência do Programa.

O IPPUC, agente de políticas públicas, em
especial urbanas, utiliza a medição do
desempenho de projetos e programas como
determinante para o sucesso da gestão dos
mesmos. Desta forma, vem introduzindo
métodos e técnicas de como e o que medir na
avaliação, desde a fase de contextualização,
com indicadores de processo, como também
em fases mais avançadas, com indicadores de
resultado e impacto.

Esta dinâmica deverá propiciar o fortalecimento
do conceito de cidadania das comunidades,
tornando mais efetiva a participação no
processo político e evoluindo para uma maior
compreensão do papel de cada um enquanto
cidadão. Significa a construção de uma nova
abordagem da relação entre os direitos e
deveres no ambiente urbano pautados por uma
atitude de respeito ao espaço público, à
qualidade de vida urbana, à auto-estima da
população e às identidades locais.

Para o monitoramento e avaliação do Programa
Cinturão da Boa Vizinhança a metodologia a
ser aplicada é a do “Método Distancial” que
avalia variáveis qualitativas através do uso
indireto do número9. Iniciou-se primeiramente
uma avaliação global do nível de
desenvolvimento nas dimensões urbana,
ambiental, socioeconômica e de gestão dos
municípios na área de abrangência do
programa.

8

Colaboração Setor Socioecômico, IPPUC.
Sociometria: como avaliar a qualidade de vida e projetos sociais / Regina Maria Sliwiany. — Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
Construindo cidadania em comunidade de baixa renda: da idéia à ação. — Rio de Janeiro: Oficina Social, Centro de Tecnologia,
Trabalho e Cidadania, 2001.
9
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Os objetivos principais desta avaliação são:
.. Diagnosticar as diferentes variáveis de
desenvolvimento, para percepção do grau e
especificidade das políticas públicas em cada
município, obtendo-se o mapeamento de
benefício social existente, traduzidos num
ranking de índices de satisfação das
necessidades materiais e culturais da
população;

.. Estabelecer as metas de forma concreta e
factível, uma vez que os parâmetros a serem
atingidos serão selecionados pelas regiões que
possuem os melhores benefícios existentes;
.. Possibilitar a futura avaliação de impacto que
exige conhecimento abrangente, ou seja, de um
índice global de desenvolvimento, de índices
setoriais e intersetoriais;

.. Traçar estratégias de intervenção e
prioridades a partir do ranking de
desenvolvimento estabelecido, buscando
contribuir para a construção da agenda de
propostas em parceria com os municípios
envolvidos;

.. Medir a produtividade social que traduz a
eficiência das políticas públicas onde se
verificará o custo versus benefício sociais
obtidos.

Mapa Síntese de Intervenções
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UM OLHAR PARA O FUTURO

A formulação de uma nova política nacional
para as áreas metropolitanas tem sido
apontada como caminho para elaboração de
um novo desenho para sua gestão, enquanto
que, aos olhos de alguns, a aplicação da
legislação que dispomos seria suficiente para
enfrentar estas questões. Embora haja
diferentes posturas quanto à necessidade ou
não de se reformular o arranjo institucional, é
de natureza política o desafio maior para a
gestão metropolitana.
Os desafios são muitos dinâmicos e os atores
representantes das mais diversas áreas e
esferas envolvidas com a questão urbana têm
de enfrentá-los de forma interdisciplinar e
garantir que o leque de suas ações contemple
intervenções integradas, voltadas ao
desenvolvimento deste território contínuo.
Curitiba não é uma metrópole isolada. Os
desafios dos grandes centros urbanos são
certamente também os de Curitiba. Os
aglomerados urbanos do mundo mostram que
teremos que reinventar a cidade a partir de
novas relações políticas, institucionais,
econômicas e sociais para poder avançar.

Algumas experiências apontam possíveis caminhos a serem seguidos*

“De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta maravilhas, mas a resposta que dá às suas perguntas”.
Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis.
.. Canadá
Com o objetivo de garantir unidade quanto aos aspectos de
planejamento, Toronto e Região Metropolitana, passaram por
um processo de fusão administrativa de longo prazo.
.. União Européia
A Comissão Européia para os Estados Membros estabeleceu
diretrizes para a política regional e seu financiamento. Assim, a
implementação de ações em aglomerações urbanas ou regiões
metroplitanas contam com financiamento complementar ao
nacional em regime de co-financiamento. Adotaram ainda outros
dois caminhos: a criação de diferentes instituições democráticas
eleitas diretamente para gerir áreas metropolitanas, que não
lograram êxito, principalmente pelos conflitos políticos de
competências entre os diferentes níveis de governo, e a política
de associação e cooperação voluntária entre municípios e
regiões, sob a forma de criação de sociedades de direito público
com personalidade jurídica (com ou sem a participação do
setor privado), que teve maior êxito.
.. Brasil
A Região Metropolitana de Recife nos últimos 3 anos vem
desenvolvendo uma experiência de planejamento integrado. Tem
seu sucesso pautado na celebração de pacto político envolvendo
sociedade, governos e setor privado, e a adoção de uma postura
de realismo financeiro para garantir sua exeqüibilidade.
No ABC Paulista foi criado o Consórcio Intermunicipal em 1990
para lidar primeiramente com o desafio comum da reestruturação
industrial, culminando com a criação da Agência de
Desenvolvimento Econômico da Região, adaptando-se às novas
demandas e desafios. Embora a experiência tenha demonstrado
a importância da cooperação, as questões referentes ao
financiamento e ao relacionamento com o governo estadual e
com as câmaras de vereadores precisam evoluir.
* O Desafio da Gestão das Regiões Metropolitanas em Países Federativos.
Câmara dos Deputados, Frente Nacional de Prefeitos, Brasília 2005.

“A continuidade urbana observada entre
Curitiba e alguns municípios vizinhos — as
chamadas áreas conurbadas — constitui talvez
o cenário mais visível para a atuação integrada
das administrações municipais. As
potencialidades e as vocações de cada
município devem ser respeitadas, mas é
preciso construir respostas para garantir o
futuro da Região Metropolitana. Neste ponto,
a agenda metropolitana não difere da agenda
estadual ou nacional. Somos todos
responsáveis pela sociedade do amanhã. E ela
só será boa se fizermos a nossa parte, com
responsabilidade, dedicação, trabalho e
solidariedade.”
Beto Richa
Prefeito de Curitiba

A implementação de intervenções compostas
de referências espaciais, bem como temporais
podem valorizar este território, favorecendo a
criação de vínculos e construindo identidades,
fazendo com que este espaço ganhe uma nova
dimensão simbólica e social. Nos territórios
das conurbações encontramos o conjunto mais
estimulante de possibilidades, disfarçadas de
impossibilidades10.
O futuro não pode ser previsto, mas
construído. Através das ações do Programa
Cinturão da Boa Vizinhança poderemos avançar
na construção de um cenário metropolitano
desejado por todos. Este é o desafio.

10
Koolhaas, Rem, Junkspace, Harvard Design School to Shopping. Köln, Taschen, 2001, em a Cidade Dual: sua interpretação no Sul,
Marlo Trejos Hampf.
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CURITIBA TECNOPARQUE
A Importância da Construção de um
Espaço de Excelência para Atividades
Científicas e Tecnológicas

O desafio da geração de oportunidades
de trabalho e redução das
desigualdades sociais tem exigido
dos governos municipais uma
ampliação considerável de suas
agendas.
A globalização, associada ao
aparecimento de novas
tecnologias,
provoca
alterações rápidas e
profundas nas formas de
organização da produção
com efeitos, na maioria das
vezes, perversos, sobre a
oferta de emprego e sobre a
renda das famílias que
dependem do acesso ao
trabalho assalariado ou da
administração de pequenos
negócios.
O que, até bem pouco tempo, era
um tema exclusivo nas pautas das
políticas
públicas,
sob
a
responsabilidade dos Governos Federal
e Estaduais, agora também torna-se
imperativo para as Administrações
Municipais.

3 6

Gilberto Bueno Coelho .:. Arquiteto

Neste novo contexto, um Prefeito se vê diante
da contingência de apoiar a economia da sua
cidade para ampliar sua participação no
comércio internacional e, diferente do modelo
clássico de desenvolvimento baseado na
atração de empresas, o entendimento é o de
que a conquista de condições sustentáveis de
crescimento econômico, combinado com o
desenvolvimento social, dependem cada vez
mais de fatores internos de transformações e
do modo como a sua cidade venha a organizar
suas próprias competências e recursos.
Estas circunstâncias tendem a destacar os
temas da educação na composição das
estratégias de desenvolvimento sustentável e,
inseparavelmente, o apoio às atividades de
pesquisa científica e tecnológica. Programas
decididamente agressivos, combinando
capacitação das pessoas, incorporação de
novas tecnologias e estímulos à inovação, são
fundamentais para a construção de planos de
ação dos governos municipais. As cidades e
regiões que hoje são apontadas como bemsucedidas na constituição de ambientes
favoráveis ao desenvolvimento são aquelas que
têm mobilizado recursos para apoiar negócios
inovadores com elevados índices de agregação
de valor propiciados pelo aporte de
conhecimento, tecnologia e inovação,
imprescindíveis para a maior competitividade
econômica e ampliação das ações visando a
justiça social.

Foto: Nani Gois / SMCS

Entre as ações que têm como objetivo ampliar
a inovação por parte das empresas, facilitar a
atração de talentos e aproximar os empresários
das academias, estão àquelas dirigidas para
criação das “ Tecnópolis” e “Parques
Tecnológicos”. Dados da ANPROTEC —
Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores — aponta a
existência de mais 700 Parques Tecnológicos
em todo o mundo, implantados na maioria dos
casos, nos últimos 25 anos. Através da
imprensa, temos acompanhado o esforço de
países de economia emergente como a China
e a Índia na edificação de seus Parques
Tecnológicos para a integração inteligente de
ativos da Sociedade do Conhecimento, de
ciência e tecnologia com os sistemas de
produção.

A competitividade das empresas, que está
diretamente associada à inovação constante,
passa também a depender das possibilidades
de compartilhar as vantagens de um meio
cultural facilitador da integração com as
universidades e centros de pesquisa e com a
oferta de cientistas e engenheiros criativos,
dispostos a temperar os seus programas de
investigação com elevadas doses de vocação
empreendedora.
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Foto: Nani Gois / SMCS

Diversamente, as propostas mais recentes,
enfatizam o conceito de Tecnópolis ou Parques
Tecnológicos como espaços onde, pelo
adensamento com a presença de ativos de
ciência e tecnologia e pelo aporte de
instrumentos estimuladores da integração, se
estruturam ambientes que não só favorecem a
sinergia — combinação virtuosa de
competência
inovadora
—
mas,
principalmente, possibilitam uma articulação
entre a diversidade dos programas de pesquisa,
com uma adequada convergência para os
setores de atividades consideradas prioritárias
para o desenvolvimento urbano e regional, para
os quais existe disposição favorável por parte
de prováveis investidores.O ambiente tornarse-á mais favorável, não somente pelas suas
qualidades urbanísticas e arquitetônicas, ou
técnicas — disponibilidade de laboratórios e
facilidades de troca de informações e
constituição de redes de cooperação, mas será
favorável, sobretudo, quando a combinação
destes fatores significa uma relativa, mas
perceptível, redução do risco e ganhos de
confiança por parte dos investidores, sejam eles
públicos ou privados, sejam seus objetivos
sociais ou econômicos.

No Brasil, ainda segundo a ANPROTEC, existem
cerca de 40 Parques Tecnológicos em operação
ou em fase de projeto, a maioria resultante de
decisões tomadas nos últimos 4 ou 5 anos.
Antes disso, notadamente a partir dos anos 80,
predominava na organização das ações a
fórmula das incubadoras. Hoje estimam-se 250
incubadoras de empresas em todo o país.
No Estado do Paraná, além das experiências
com incubadoras de empresas, as cidades de
Londrina, Maringá, Pato Branco, Cascavel e,
mais recentemente Foz do Iguaçu, vêm
multiplicando esforços no sentido da
construção de ambientes favoráveis para o
desenvolvimento de atividades de base
tecnológica.
No entanto, os objetivos mais freqüentes na
concepção dos Parques Tecnológicos ainda são
de certa forma uma evolução a partir da
tradição dos distritos industriais — comuns
no rol das políticas públicas municipais entre
os anos 60 e 80 — ou seja, ainda estão muito
próximos da idéia da incubadora de empresas.
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Curitiba já é, sob muitos aspectos, um lugar
atraente para empresas inovadoras e de alta
tecnologia. Pesquisa realizada pelo IPEA —
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
— com base em dados de 2002 e 2003 e
divulgada no início deste ano, classifica
Curitiba como um dos pólos de inovação
industrial do Brasil.

Com exceção do CEFET-PR, a maior parte das
atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico, conduzidas pela PUCPR e pela UFPR, estão concentradas em uma
mesma região da cidade: o “campus” da PUCPR do Prado Velho, junto ao Guabirotuba e o
Centro Politécnico/UFPR, no Jardim das
Américas e no Jardim Botânico, que são bairros
vizinhos. Ambos possuem estruturas
territoriais fortemente marcadas pelo Eixo
Metropolitano (antiga BR 116, no seu
segmento compreendido entre as Avenidas
Marechal Floriano e Afonso Camargo). Este
segmento do Eixo Metropolitano e os terminais
de transporte nele compreendidos, são como
a espinha dorsal de um novo bairro,
provavelmente a área de melhores condições
de acessibilidade se considerarmos a Grande
Curitiba. São evidentes as possibilidades de
integração entre estas áreas.

O que começou com as experiências pioneiras
de parcerias entre estatais, como a COPEL, a
TELEPAR e a UFPR — Universidade Federal do
Paraná, hoje encontra-se consideravelmente
desenvolvido pela inclusão de associações com
empresas privadas e a expansão de instituições
de ensino superior, como a PUC-PR e o CEFET.
Resultam destas parcerias a formação em
Curitiba de um Pólo de Informática e de
competências destacadas em setores como
geração e distribuição de energia elétrica, em
ciências de saúde e, o que tem dado até mesmo
visibilidade internacional, um acervo notável
de competências em gestão e planejamento
urbanos.

Assim, o Curitiba Tecnoparque é, sobretudo,
uma aliança entre os parceiros ali situados:
além da PUC-PR e da UFPR, a FIEP —
Federação das Indústrias do Paraná – que ali
mantém o CIETEP e a Secretaria Estadual de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que
recentemente passou a ocupar um espaço
denominado Tecnocentro, em frente ao Jardim
Botânico.

As três universidades: UFPR, PUC-PR e CEFET
— recentemente elevado à condição de
Universidade Tecnológica — reúnem um
significativo conjunto de atividades de ensino
e pesquisa: são cerca de 60 cursos de mestrado
e doutorado, quase 500 grupos de pesquisa
em atividades com mais de 1.600 linhas de
pesquisa. Neste esforço estão envolvidos
aproximadamente 3.000 pesquisadores e
quase 3.500 estudantes.

É uma aliança cujo objetivo é potencializar a
vocação natural daquela região da cidade,
consolidando-a como um “Habitat” de
inovação, nos moldes dos Parques Científicos
e Tecnológicos.
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No dia 5 de setembro passado, em ato público
coincidente com a abertura dos trabalhos do
XIII Workshop Anprotec e do XV Seminário
Nacional de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas, foi formalizada a
aliança que estabeleceu o compromisso
institucional para o desenvolvimento das
propostas com vistas à concretização do
Curitiba Tecnoparque. Naquela data, a
Prefeitura Municipal de Curitiba e o Governo
do Estado do Paraná, uniram-se às
Universidades — UFPR, PUC e CEFET e com a
FIEP, que representa o setor empresarial
privado, para, em conjunto, coordenar o seu
planejamento e implantação.

suas relações com os setores portadores de
futuro, identificados em função das tendências
internacionais nos campos da ciência e da
tecnologia.

.. Estratégias
Proposições de enunciados orientadores do
conjunto de planos diretores que organizarão
as ações viabilizadoras do Curitiba
Tecnoparque; são procedimentos que têm
como objetivos, sedimentar a aliança entre os
parceiros, indicar os projetos para a construção
de um ambiente urbanístico de qualidade,
assegurar o uso de instrumentos de gestão
eficiente, garantir a integração em redes de
cooperação científica e tecnológica, associar
os programas de pesquisa e desenvolvimento
às expectativas dos agentes públicos e privados
e, por fim, criar as condições de permanente
prospecção de tendências.

Até o início de 2006 estas instituições, sob a
liderança da Prefeitura de Curitiba, estarão
trabalhando para apresentarem a primeira
versão de um plano estratégico contendo as
diretrizes e indicando os projetos que darão
forma e operacionalidade ao Curitiba
Tecnoparque.
Sediados no IPPUC e sob sua responsabilidade
e a estreita colaboração da Curitiba SA, os
trabalhos atualmente desenvolvem-se em três
linhas:

.. Embasamento
Tarefas orientadas para a produção de
referências, cujos objetivos são a sustentação
de um amplo debate sobre as características
desejáveis para a construção de um sistema
metropolitano de inovação; são dados e
informações acerca da dinâmica da economia
regional e os seus fatores de competitividade
que, por sua vez, indicarão os setores
prioritários de atividade econômica e social;
os perfis de oferta e demanda tecnológica,
atuais e projetados serão, então, analisados,
inclusive sob o ponto de vista das

.. Sensibilização e Mobilização
Ações com a finalidade de ampliar a massa
crítica de instituições que poderão contribuir
na implantação dos projetos, ou no futuro,
quando da operacionalização das atividades;
são ações de divulgação e de abertura para a
participação das comunidades de acadêmicos,
pesquisadores, empresários e agentes de
instituições públicas e privadas, cujo
envolvimento é imprescindível para a
sustentabilidade do Curitiba Tecnoparque.

2006

Em 2006 serão desenvolvidos e detalhados os projetos, dando-se prioridade para aqueles para
os quais venham ser destinados recursos. É provável que algumas ações sejam viabilizadas já
no segundo semestre deste mesmo ano. Para isso, algumas decisões já estão em curso, como
por exemplo, a identificação de intervenções de interesse comum, que virão constar do Plano
Diretor Urbanístico em elaboração pelo IPPUC.
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Célia Bim .:. Arquiteta
Maurício Melara .:. Arquiteto

O espaço da comunidade na escola
O Programa Comunidade Escola do Governo Municipal impôs desafios à equipe de arquitetos do
IPPUC. Exemplo disso foram os desenhos das novas unidades da rede municipal de ensino com
objetivo de adequação à filosofia do programa. Nesta matéria você poderá conhecer os princípios
e as diretrizes utilizadas nos projetos arquitetônicos em desenvolvimento, bem como verificar o
resultado dessa mudança nos projetos que ilustram o texto.

Para entender o programa Comunidade Escola
O Programa Comunidade Escola, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, propõe
uma parceria entre a população e a Prefeitura de Curitiba. O seu objetivo é abrir os espaços
escolares ao conhecimento, acolhendo a comunidade e disponibilizando os equipamentos da
rede municipal de ensino para a promoção de atividades em prol do desenvolvimento local. As
atividades oferecidas gravitam em torno de cinco eixos principais: saúde, esporte e lazer, cultura,
educação e cidadania, e empreendedorismo. Exemplificando algumas dessas atividades, podemos
citar o estímulo à adoção de hábitos saudáveis e preventivos às doenças, o cuidado com o ambiente
e a educação alimentar, as atividades físicas, lúdicas e educativas, iniciação esportiva, as oficinas
e eventos artísticos e de difusão cultural, o ensino de informática, discussões sobre temas
transversais como direitos e deveres civis e urbanidade, educação de jovens e adultos, oficinas de
qualificação, aperfeiçoamento de empreendedores e a promoção de parcerias empresariais.
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Diretrizes de projeto
As diretrizes do projeto merecem atenção
especial, com vistas a refletir criticamente sobre
algumas das mudanças que este programa vem
imprimindo nos projetos arquitetônicos ou de
reformas das escolas da rede pública de Curitiba.

O programa tem o propósito de melhorar a
qualidade da educação oferecida à população,
envolvendo a comunidade ativamente nos
desígnios do processo pedagógico e do
aprendizado. Nesse sentido, é necessário
tornar o ambiente escolar mais atrativo e
envolvente, favorecendo a permanência das
crianças e adolescentes, assim como da
população adulta. Também visa promover a
organização social tornando as escolas centros
de referência para a mobilização comunitária
e promoção da cidadania, integrar a agenda da
Secretaria Municipal de Educação com as
políticas públicas setoriais da Prefeitura
Municipal, dar respostas às demandas da
sociedade civil organizada, a fim de promover
ações sócio-educativas de caráter continuado
para pessoas de diferentes idades, combater
as sociopatias, colaborando para reduzir os
índices de violência, depressão, solidão,
estresse, drogadição, degradação de espaços
públicos, distúrbios sociais e, finalmente,
desenvolver e difundir através das escolas e
comunidades uma cultura pela paz.
Para a coordenação das atividades foi formado
um Comitê Gestor local, constituído por
representantes da escola e da comunidade,
incluindo professores, pais de alunos,
empresários locais, lideranças comunitárias e
agentes sociais. O programa também conta
com outros sujeitos envolvidos diretamente no
apoio à realização de suas atividades:
voluntários, estagiários universitários,
instrutores e quaisquer pessoas dispostas a
dividir conhecimento. Cada unidade do projeto
define um conjunto de atividades a partir do
levantamento das necessidades locais. Por sua
vez, essas novas demandas imprimem
diretrizes à conceituação e concepção do
projeto arquitetônico ou de reforma das
escolas.

A primeira diretriz teve o objetivo de conceber os
espaços do laboratório de informática e da
biblioteca como marcos referencias no ambiente
da escola. Em razão disso, esses espaços
ganharam novas características e foram dotados
de maior área, tornando-se mais acolhedores e
confortáveis para abrigar atividades
comunitárias. Implicou também na previsão de
acessos independentes que permitam sua plena
utilização nos dias e horários em que a escola
não está em funcionamento.

A segunda diretriz compreende o desenho e a
implantação da quadra esportiva no espaço do
lote. A sua localização procurou atender às
necessidades
da
população
local,
caracterizando um espaço livre de pleno uso e
favorecendo o desenvolvimento de atividades
esportivas e de lazer.
Seguindo a tendência de qualificar a presença
dos edifícios públicos no tecido urbano e
melhorar a auto-estima da comunidade, a
exemplo dos novos equipamentos de saúde
projetados pelo IPPUC para Curitiba (ver a revista
Espaço Urbano Número 7), aprimorou-se a
composição das novas construções. Com essa
preocupação, os projetos assumiram uma
volumetria diferente: com superfícies e volumes
limpos, hierarquicamente ordenados para
permitir a leitura clara dos acessos e dos espaços
e seus usos específicos. Para acentuar ainda mais
a presença desses equipamentos na paisagem
urbana, foram aplicadas cores e texturas e
redesenhadas as esquadrias e detalhes
arquitetônicos. Por fim, as circulações e pátios
foram redimensionados, localizando-os
estrategicamente no layout do projeto. De quebra,
esse redimensionamento agregou segurança,
flexibilidade e comodidade para os usuários.
Maquetes volumétricas de estudo e perspectivas
elaboradas através de programas de computação
gráfica auxiliaram a equipe de arquitetos a
modelar as diversas alternativas até atingir a
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melhor solução plástica.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação,
atualmente a ampliação da rede escolar é feita
prioritariamente em regiões de expansão
urbana. Isso porque nas áreas já consolidadas
não existe pressão de demanda em idade
escolar para o ensino fundamental. Entretanto,
como as áreas públicas para implantar
equipamentos sociais são cada vez mais
escassas, outra inovação foi experimentar
partidos arquitetônicos com dois pavimentos.
Através desse recurso foi possível diminuir a
área de projeção da edificação, viabilizando
muitas vezes a implantação em áreas públicas
menores ou diminuindo o custo das
desapropriações. Com o intuito de ampliar o
atendimento às crianças com idade entre 4 e 5
anos, foram acrescidas no projeto das escolas
outras duas salas para o público pré-escolar,
com toda estrutura de apoio.

Escola padrão

Escola vertical

Alguns Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEI) também sofreram alterações
em seus projetos arquitetônicos. O motivo é
a crescente procura por vagas em
estabelecimentos específicos de educação
infantil, decorrente da necessidade das famílias
de contarem com uma instituição que se
encarregue do cuidado e educação de seus
filhos pequenos, principalmente quando os
pais estão inseridos no mercado de trabalho.
Desta forma, desenvolveu-se um novo projeto
para essas unidades, ampliando-se sua
capacidade de 150 para 260 crianças.

Os projetos das novas escolas e dos centros
de ensino infantil da Prefeitura Municipal de
Curitiba serviram como referência para a
elaboração das resoluções estaduais nº 318/
02 do Ensino Fundamental, Médio, Superior e
Cursos Livres e nº 162/05, que aprova a norma
técnica estabelecendo parâmetros de
exigências sanitárias para elaboração de
projetos na área da educação visando melhor
qualidade ambiental dos usuários. Participaram
da elaboração destas resoluções a Secretaria
de Estado da Saúde do Paraná, a Secretaria de
Estado da Educação do Paraná, a Secretaria
Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal da
Educação e o IPPUC, contando com a
colaboração de diretores das escolas,
profissionais da área de educação e
profissionais regionais de saúde.

Nas regiões com pouca disponibilidade de
terreno para novas construções ou áreas que
apresentam população consolidada foi
mantido o projeto arquitetônico dimensionado
para 150 crianças. Nesse caso, foram
introduzidas pequenas adequações nos
ambientes administrativos e pedagógicos,
proporcionando mais uma alternativa a essas
situações.
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CMEI padrão 150

CMEI padrão 260
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Marise Heleine .:. Jornalista

A Regional da Matriz, coordenada por Omar Ackel,
sintetiza no seu espaço a riqueza da diversidade cosmopolita
O território é o de ocupação mais antiga da cidade, a “matriz” onde nasceu Curitiba em 1693.
Hoje uma área consolidada, na qual o nível de infra-estrutura é mais completo. Quase não há
ruas sem pavimentação, asfalto ou antipó. Não falta água, luz, rede de esgoto ou de telefonia.
Este é o perfil da Administração Regional da Matriz, que inclui o centro da cidade de Curitiba. As
condições são bem diferentes das encontradas em regionais constituídas por bairros periféricos,
muitos ainda em formação, onde as demandas são por implantação de serviços e de infra-estrutura.
A Regional da Matriz concentra 224 mil e 46 habitantes (8,40% da população), em uma área de
3.628,80 hectares distribuídos em 18 bairros: do Bigorrilho ao Jardim Botânico, do Ahú ao Prado
Velho. São 61,74 habitantes por hectare.
Além disso, há um centro para onde convergem, diariamente, milhares de pessoas porque a área
concentra a maior parte dos empregos urbanos. Na Regional há uma extensa rede de prestação
de serviços, hospitais, universidades, faculdades, teatros além das principais igrejas de várias
religiões: a Catedral Basílica, uma sinagoga, uma mesquita e templos evangélicos.
Há parques, praças e hotéis de todas as categorias. Esta “cidade” com população maior que
Paranaguá (PR), Itajaí ou Lages (SC) é administrada pelo arquiteto Omar Ackel desde janeiro.
Para quem pensa que é mais fácil não ter reivindicações sobre antipó ou esgoto, Omar Ackel
responde: “nossas dificuldades são de outra ordem, principalmente de manutenção. Há uma
sobrecarga de uso. É uma área de geração densa de tráfego, há uma saturação da infra-estrutura.
Grande parte da população circula diariamente pelo centro da cidade com um nível de solicitação
muito grande. Observada por muita gente, qualquer pequeno defeito se torna um problema sério”.
Para ele, é grande a importância do projeto Marco Zero que irá revitalizar o centro da cidade e
também do programa CirculAção que prevê uma nova malha viária.

Sobre a mesa de Ackel há um quadro
de alertas com os principais problemas da Regional

1
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5

Calçadas. Planos de readequação fazem parte dos programas Marco Zero e CirculAção.
Catadores de Papel. Com a Secretaria do Meio-Ambiente e a Fundação de Ação Social, a
Prefeitura está procurando disciplinar os horários. Há muita desorganização e é preciso reforçar
serviço de varreção.
Pichadores. Já existe um serviço de inteligência para dar garantia ao patrimônio público. Mais
de 20 pichadores já foram encaminhados para reeducação e conscientização.
Casas abandonadas que se transformam em mocós. O maior número estão nos bairros São
Francisco, Alto da XV e Hugo Lange.

Moradores de rua que vem aumentado em número. A FAS está debruçada sobre o problema,
que tem diferentes variáveis.
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Espaço rico e cosmopolita
A formação cultural da Regional da Matriz deve-se às várias etnias que colonizaram a
cidade. Esta característica ficou marcada em cada bairro, nas ruas e casas. No Bom Retiro
e no Ahú, por exemplo, resistem vestígios dos alemães e poloneses. A Itália, todos sabem,
fica bem ali nas Mercês no caminho de Santa Felicidade.
A urbanização da cidade é da época em que a imigração era mais recente. É fácil perceber
no tamanho dos lotes, no alinhamento das casas. A região central reúne as mais diversas
entidades de ampla representação municipal que tem ali sua sede: do movimento gay
aos ostomizados; os afro-descendentes e até associações de skatistas e aqueles que
escolheram o ioiô como esporte!
Os representantes dessas entidades comparecem aos encontros e audiências, demandam
alianças, promovem atividades e manifestações: “é um espaço rico e cosmopolita”, define
Omar Ackel.
Ele diz que, com a ONG Condomínios Garantidos do Brasil, a Regional da Matriz está
conseguindo combater as pichações no centro. Onde há prédios pichados, o zelador de
vizinhança da ONG determina aos funcionários que pintem com cal: isto já foi feito na
Santa Casa, na Rua XV e em outros lugares. “A persistência dá resultados e os pichadores
são orientados para se tornarem grafiteiros”.
É preciso recuperar o vigor do centro, diz Omar, não só recuperação física, mas que
volte a ser um espaço de encontro e lazer, com inserção social dos moradores e o
fortalecimento do mercado de trabalho.
Omar Ackel considera a experiência à frente da Regional da Matriz “extraordinária”. Ele
explica porque é uma vivência que permite ver “o outro lado da moeda”, resolver
problemas específicos, pontuais. Ao administrador regional cabe aproximar o governo
municipal da população para estabelecer parcerias. “É preciso encontrar o ponto de
equilíbrio para que haja a presença da autoridade sem autoritarismo”. Ele tem encontrado
com freqüência a população que faz parte da sua regional, em reuniões, em conselhos
comunitários de segurança e apoiando eventos.
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A ENGENHARIA
SOCIAL EM
CURITIBA

Nelson Leal Junior .:. Engenheiro Civil
Secretário Municipal de Obras Públicas de Curitiba

A Prefeitura Municipal funciona como um organismo em que cada uma das partes deve cumprir
o seu papel seguindo a mesma orientação e buscando um objetivo comum. O bom funcionamento
de cada parte, a harmonia no seu interrelacionamento e a capacidade do direcionamento central
em imbuir a todos com o mesmo direcionamento e o mesmo entusiasmo, é que fazem com que
os resultados apareçam de forma clara e consistente ao longo do tempo. A administração do
prefeito Beto Richa tem conseguido isso tanto na origem dos direcionamentos como na atuação
de cada uma das partes, gerando sinergia no todo.
A Secretaria Municipal de Obras Públicas da Prefeitura de Curitiba — SMOP — cuja missão é
definida nos seguintes termos: “Implantar programas de obras municipais de engenharia nas
áreas de Edificação, Pavimentação, Saneamento e Iluminação Pública com qualidade, custos e
prazos adequados, contribuindo para o bem-estar da população”, está em perfeita harmonia com
esse contexto. A SMOP de Curitiba é uma das poucas secretarias de obras do país a ter todos
seus procedimentos certificados pela norma ISO 9001/2000.
Quando assumi a SMOP, a convite do Prefeito Beto Richa, recebi como incumbência usar meu
conhecimento técnico e minha experiência profissional como engenheiro civil para melhorar a
qualidade de vida de nossos cidadãos. Desde o início tive consciência de que a Secretaria de
Obras isolada poderia fazer muito pouco. Assim, busquei a consolidação de parcerias com outros
órgãos da Prefeitura.
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Manutenção Urbana
Outra mudança de caráter técnico promovida
pelo Prefeito Beto Richa foi o retorno da
coordenação dos Distritos de Manutenção
Urbana (DMUs) para a SMOP. Assim, a partir
de junho passado, a Secretaria de Obras passou
a administrar toda a manutenção viária de
nossa cidade, uma malha urbana de mais de
4.300 quilômetros. Uma das primeiras ações
tomadas por nossa equipe foi a pavimentação
e revitalização de ruas através de parcerias com
a comunidade.
Essa parceria é simples e permite iniciar os
trabalhos com maior rapidez uma vez que parte
do material (tubos de drenagem, brita e meiofio) é doada pelos moradores que têm
possibilidade de fazer a compra em empresas
na própria comunidade. A prefeitura oferece
toda a parte técnica, a mão-de-obra e a capa
asfáltica produzida na Usina de Asfalto do
município. Os moradores envolvidos na
parceria têm participação direta em todo o
processo, do levantamento técnico da obra a
ser realizada — desenvolvido pelo
Departamento de Pavimentação da SMOP —
à execução do serviço. Ao comprar diretamente
o material em empresas da própria região, os
moradores conseguem preços melhores e não
precisam pagar a contribuição de melhorias
normalmente cobrada junto com o IPTU do ano
seguinte.

Foto: Ricardo Almeida / SMCS

Transportes
O primeiro e principal resultado dessa parceria
ocorreu com o IPPUC nas obras do Programa
de Transporte Urbano de Curitiba — Etapa II.
O objetivo deste Programa é elevar o nível do
serviço de transporte coletivo, beneficiando
especialmente a população de baixa renda.
Esse programa conta com cento e trinta e três
milhões e quatrocentos mil dólares de
investimentos em obras viárias, infra-estrutura
básica, sinalização horizontal e vertical,
semaforização, paisagismo, terminais e
estações destinadas ao transporte coletivo,
entre outras melhorias. O contrato firmado
junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) prevê o financiamento
de 60% do total. Outros 17,2% serão garantidos
pela iniciativa privada e 22,8% pela Prefeitura
Municipal.

Para fazer frente a esse aumento de demanda
será necessária a construção de uma nova
usina de asfalto na Rodovia dos Minérios, além
da ampliação da unidade já existente na CIC.
Essas obras vão tornar a cidade auto-suficiente
na produção de massa asfáltica. Quando as
duas obras estiverem concluídas, a produção
vai chegar a 12 mil toneladas de asfalto/mês.
A reforma da usina na CIC começa ainda neste
ano e a construção da nova unidade já está
prevista no orçamento do ano que vem.

Em outubro passado foi licitado o primeiro
pacote de obras viárias do Programa de
Transporte Urbano, anunciado há pouco mais
de um mês pelo prefeito Beto Richa. As obras
— três binários e a ligação viária entre os
terminais Hauer e Capão da Imbuia — estão
avaliadas em R$ 34,8 milhões.
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Drenagem e Saneamento
Uma das mais importantes atividades técnicas
da SMOP é praticamente invisível aos olhos
da população e só é claramente observada no
período de chuvas. Essas obras dizem respeito
à manutenção e novas obras de saneamento
realizadas pela Prefeitura que estão
melhorando a vida de curitibanos que, antes,
conviviam com alagamentos em dias chuva.

Foto: Juliano Martins / SMCS

As prioridades são definidas junto com as
Administrações Regionais, com base nas
solicitações cadastradas em cada regional e nos
pedidos dirigidos ao telefone 156.

Para reduzir riscos de alagamentos, a prefeitura
faz a manutenção preventiva com limpeza,
roçada e desobstrução de rios e córregos. Só
neste ano, por exemplo, foram retiradas 154
toneladas de lixo dos rios, um volume de
resíduos que representa praticamente o triplo
do retirado em todo o ano passado, que foi de
51 toneladas.

Os trabalhos consistem na implantação de
postes, cabos elétricos e luminárias. O projeto
desenvolvido pelo Departamento de
Iluminação precisa ser aprovado pela Copel,
concessionária do serviço que tem como
padrão normas estabelecidas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Depois de
implantada, a rede é doada à Copel.

A manutenção feita em toda a cidade também
protege a população dos alagamentos
decorrentes das chuvas. Para garantir a
limpeza, roçada e desobstrução de rios e
córregos da cidade a Prefeitura fez a limpeza
de 110.501 metros lineares de fundos de vale
A roçada nas margens dos rios e remoção do
lixo foi realizada em 476.160 metros
quadrados. A desobstrução de galerias, limpeza
de valas e manutenção de caixas de captação
também fazem parte do trabalho dos Distritos
de Manutenção Urbana.

Prédios Municipais
Outra atividade desenvolvida pela SMOP e que
também tem pouca visibilidade mas, é de
grande importância para o cidadão comum, diz
respeito à manutenção do prédios próprios
municipais que é realizado pelo Departamento
de Edificações. Esse departamento também é
responsável pela fiscalização de todas as novas
obras realizadas pelo município.

Iluminação Pública
Por todo esse trabalho que vem sendo
realizado, fica clara a preocupação do Prefeito
Beto Richa em desenvolver obras com
qualidade e com preço justo, que beneficiem
todas as camadas sociais da população de
nossa querida Curitiba. Trata-se de uma
verdadeira obra de Engenharia Social, que aos
poucos vai mudando o dia-a-dia das pessoas,
trazendo reflexos concretos na melhoria da
qualidade de vida no presente e traçando novos
caminhos de desenvolvimento para o futuro.

Compete à Secretaria de Obras a manutenção
das redes de iluminação pública existentes nos
locais e a ampliação onde ela não exista, para
garantir segurança à população. A manutenção
da rede de iluminação pública é feita
diariamente e abrange mais de 138.000 pontos.
Já a extensão das redes acontece em diferentes
bairros da cidade e os locais são definidos
depois de uma avaliação em campo, realizada
por técnicos do Departamento de Iluminação.
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CURITIBA OLÍMPICA

Um sonho. Um desafio. Um projeto para a cidade.
Profa. Marise Jeudy Moura de Abreu

O cenário é Paris. O ano
1894. O personagem um
homem apaixonado pelas
tradições gregas e pelo
valor educacional do
esporte, dedicado à
reforma do sistema
educacional de seu país. O
evento: o Congresso
Atlético Internacional.
Por muitos anos, o Barão de Coubertin, um
pedagogo e nobre francês chamado Pierre
de Fredy, vinha realizando estudos, viagens
e palestras defendendo um sonho: unir os
povos pelos ideais do esporte. Finalmente,
chegara o momento de ver coroados seus
esforços: com a aprovação dos
congressistas e o apoio dos gregos
iniciaram-se os preparativos para a
reedição dos Jogos Olímpicos que teriam
a Grécia, numa justa homenagem, como
país sede e Atenas como cidade que
brilharia em 1896, nos I Jogos Olímpicos
Modernos.

Nos I Jogos Olímpicos Modernos participaram 311 atletas de 13 delegações.
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a derrota foi jogar limpo, mas eu deveria
guerrear por um evento que queremos que seja
exemplo de fraternidade, união dos povos?”
Além dessas questões, nesse
panorama dos mega-eventos
esportivos, há uma grande
expectativa quanto ao uso do
doping genético. Esse
procedimento consiste na
hipertrofia muscular (aumento da massa
muscular) através de manipulação genética, o
que resulta em maior desempenho do atleta e
é indetectável em exames de sangue e urina.

A I Carta Olímpica foi redigida pelo próprio
Coubertin e resumiu a filosofia com a qual as
Olimpíadas deveriam ser realizadas. Eis um
pequeno trecho:

“... colocar, em toda parte, o esporte a
serviço do desenvolvimento
harmonioso do homem, na perspectiva
de encorajar o estabelecimento de
uma sociedade pacífica, preocupada
com a preservação da dignidade
humana”.

Não bastasse o uso de anabolizantes com
efeitos colaterais desastrosos, e mesmo fatais,
vislumbra-se agora a desconfiança do atleta ter
alterado geneticamente sua performance.
Teremos chegado à geração de “mutantes”
aonde o avanço da biotecnologia será
canalizado para a quebra de recordes, numa
superação artificial dos limites humanos?

Os Jogos Olímpicos estão caminhando de
acordo com os objetivos acima?
Imagem extraída do livro
“2008 - BEIJING OLYMPIC GAMES” China Architecture & Building Press

A China, que sediará os próximos Jogos, em
2008, já declarou que pretende superar os EUA
em número de medalhas de ouro, com o
desempenho dos atletas netos de Mao. Através
dos resultados das Olimpíadas, os chineses
pretendem comprovar, internacionalmente,
que pertencem à categoria de superpotência
do século XXI.

Um dos princípios fundamentais da Carta
Olímpica esclarece que:
Olim
pismo “est une philosophie de vie, exaltant et
Olimpismo
combinant en un ensemble équilibré les qualités
du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport
à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut
créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort,
la valeur éducative du bom exemple et le respect
des principes éthiques fondamentaux universels.”

Londres, eleita recentemente como cidade-sede
dos Jogos de 2012, articulou-se, politicamente,
sob a influência de personalidades inglesas de
renome internacional. Tony Blair, premiê
britânico, principal articulador pela vitória da
candidatura londrina, realizou campanha junto
aos membros do COI nos três dias que
permaneceu em Cingapura, local da eleição.

O Olimpismo é uma filosofia de vida, exaltando e
combinando em um conjunto harmonioso as
qualidades do corpo, da vontade e do espírito.
Aliando o esporte à cultura e à educação, o
Olimpismo propõe-se a criar um estilo de vida
baseado na satisfação do esforço, no valor educativo
do bom exemplo e no respeito aos princípios éticos
fundamentais universais.

Bertrand Delanoe, prefeito de Paris, cidade
favorita até às vésperas da eleição, resumiu o
resultado dizendo: “Talvez, o que nos causou
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O cenário é Curitiba. O ano 2016. Os
personagens a população recepcionando
atletas do mundo inteiro.
O evento:

os XXXI Jogos Olímpicos.

Por que sediar um evento esportivo
dessa magnitude? Por que
Curitiba?
Porque Curitiba, em consonância com a
política nacional para o esporte, e a
Constituição em vigor, quer garantir à sua
população e da Região Metropolitana, o direito
às práticas esportivas e de lazer, pois entende
que essas ações contribuem para “o
desenvolvimento social e econômico de uma
cidade, em especial, no que se refere à saúde,
educação e meio ambiente”.
Porque Curitiba reúne condições para
desenvolver um Projeto que a transforme numa
cidade olímpica:

Foto: Nani Gois / SMCS

.. É uma cidade planejada para garantir
qualidade de vida a seus moradores, por
exemplo: sua rede integrada de transporte
coletivo, a regulamentação do uso do solo, a
criação de inúmeros parques que preservam os
fundos de vale e as nascentes, auxiliam na
contenção de enchentes, embelezam a cidade e
proporcionam opções para o esporte e o lazer de
pessoas de todas as idades;

Foto: César Brustolim / SMCS

.. Tem como uma de suas características
principais o caráter multicultural e cosmopolita;
.. Possui inúmeros espaços culturais como o
Teatro Guaíra e o Parque das Pedreiras que abriga
a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski,
com capacidade para 30 mil pessoas. Promove
eventos culturais de destaque como o Festival
Nacional de Música e o Festival de Teatro de
Curitiba;
Foto: César Brustolim / SMCS
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.. A integração aos principais centros de produção
e consumo do Brasil e do Mercosul se viabiliza
através de cinco rodovias federais;
.. O sistema ferroviário, com mais de 2.000 km,
interliga Curitiba aos portos de Paranaguá e
Antonina, as principais cidades do Estado e a
algumas cidades de São Paulo e Santa Catarina;

Foto: Ricardo Almeida / SMCS

.. A Estação Rodoferroviária permite o transporte
interestadual, intermunicipal e também, para
alguns municípios de países vizinhos;
.. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) conta
com dois aeroportos: o Aeroporto Internacional
Afonso Pena, no município de São José dos
Pinhais e o Aeroporto do Bacacheri, ao norte da
cidade;

Foto: Acervo IPPUC / SMCS

Mais do que sediar os Jogos Olímpicos, que
serão o resultado de um planejamento
minuciosamente articulado com iniciativas
públicas e privadas, com metas a curto, médio
e longo prazo, o que está se propondo é um
projeto para o esporte e o lazer da cidade que
consolide a boa imagem internacional de
Curitiba e projete a cidade no cenário esportivo
do país e do mundo.

.. A Refinaria de Petróleo Presidente Getúlio
Vargas (REPAR), localizada no município de
Araucária, RMC, registra 11% da produção total
do país e também, administra a Companhia de
Gás do Paraná (COMPAGAS), companhia de
economia mista que distribui gás natural
proveniente da Bolívia para Curitiba e municípios
da região;
.. Curitiba integra-se às cidades do Brasil e do
mundo através de um moderno sistema de
telecomunicações que oferece fácil acesso,
processamento e transmissão de dados: a Infovia
Paraná;

Para viabilizar a concretização desse projeto
está sendo elaborado o Programa Curitiba
Olímpica que contemplará o que já se efetivou
na cidade para o esporte e o lazer, o que vem
sendo realizado nesse sentido, bem como,
promoverá o redimensionamento esportivo da
cidade no que se refere ao esporte educacional,
à prática esportiva e de lazer da comunidade,
ao esporte de alto nível e à realização de
eventos esportivos do circuito nacional e
internacional.

.. A energia elétrica consumida em Curitiba
provém de três companhias hidrelétricas
paranaenses: a COPEL, a GERASUL e a Usina
Hidrelétrica de Itaipu;
.. Curitiba foi eleita três vezes pela Revista Exame
como a melhor cidade do Brasil para se fazer
negócios;

O Programa Curitiba Olímpica quer estimular
os cidadãos a uma atitude esportiva retomando
o Olimpismo, o espírito esportivo, o fair play,
o jogo limpo, tal como foi preconizado pelo
Barão de Coubertin, valorizando a dignidade
humana através de projetos que incentivem a
solidariedade, a cooperação, a amizade e o
respeito.

.. A RMC possui aproximadamente 140 espaços
para a realização de eventos, 18.000 leitos em
hotéis e flats, 6.000 bares e restaurantes, 26
shoppings centers, cinco deles com padrão
internacional tornando Curitiba uma referência
para o turismo de negócios.
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A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
(SMEL) de Curitiba já apóia as iniciativas
esportivas através da Lei de Incentivo ao Esporte
e Promoção Social. Para a realização de
atividades físicas, esportivas e de lazer a SMEL
desenvolve programas e ações orientados por
profissionais de educação física em parques,
praças, espaços comunitários alternativos,
clubes, lares de idosos e em Centros de Esporte
e Lazer (CEL).

- Pólo Tarumã,
aonde se localizam o Jóquei Clube, a Sociedade
Hípica, o Ginásio do Tarumã, o Estádio do
Pinheirão, o Paraná Clube, a Sociedade Thalia,
o Colégio Militar de Curitiba, a Associação
Atlética Banco do Brasil (AABB), o Centro de
Capacitação Esportiva e o futuro Ginásio
Municipal da cidade.

Ao todo são 28 CELs espalhados pela cidade
que oferecem: iniciação esportiva, atletismo,
basquete, ciclismo, ginástica artística,
handebol, futebol, futsal, natação, tênis de
campo e de mesa, vôlei, xadrez, ginástica,
alongamento, caminhada e musculação.

- Pólo do Parque Iguaçu,
que inclui o Setor Esportivo do Parque
Peladeiros, que além de canchas de futebol,
futebol de areia e vôlei também abriga um
estádio de beisebol e o Setor Náutico, para
remo e canoagem.

A SMEL também promove os já consagrados:
CuritibAtiva, Bike Night, toda quinta-feira à
noite, o DançaCuritiba que inclui festival,
mostras nas regionais e oficinas de dança e a
Maratona Internacional de Curitiba, no mês de
novembro, reunindo cerca de 2 mil atletas,
num evento que percorre diferentes bairros da
cidade.

- Pólo do Parque
Metropolitano do Iguaçu,
que além de Curitiba abrange os municípios
de São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara,
Fazenda Rio Grande e Quatro Barras para onde
estão previstos muitos equipamentos
esportivos e de lazer, incluindo uma pista de
maratona numa prova que acontecerá dentro
do parque – o que sugere uma interface com o
Programa Cinturão da Boa Vizinhança.

Quanto à área de implantação, o Programa
Curitiba Olímpica envolverá toda a cidade e,
também, a RMC, com atenção especial para o
setor esportivo, definido no Plano Agache, em
1943, no bairro do Tarumã, que foi ampliado
através da Lei de Zoneamento e Uso do Solo
n.º 9800 de 2000, sendo denominado de Zona
Especial Desportiva (ZED) e para as áreas,
próximas à ZED, com grande concentração de
equipamentos esportivos.

- Pólo Curitiba Tecnoparque,
que reúne instituições acadêmicas,
empresariais e estudantis como a PUC/PR, o
Setor Esportivo da UFPR, o Colégio Nossa
Senhora Medianeira e o Colégio Nossa Senhora
Esperança, além da FIEP e do Velódromo no
Jardim Botânico, já prevendo a realização de
Olimpíadas Universitárias, com o apoio da
Confederação Brasileira de Desportos
Universitários (CBDU).

Assim, definem-se quatro Pólos Esportivos:
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“Com a implantação do Contorno Leste,
segmento do anel rodoviário da cidade, está
sendo possível incorporar o Eixo
Metropolitano ao sistema viário municipal,
definindo-o como um novo corredor de
transporte coletivo para Curitiba e Região
Metropolitana, integrado ao uso do solo e ao
sistema viário”, explica o engenheiro civil do
IPPUC Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida.

Ao promover eventos esportivos, paradesportivos, artísticos, culturais e de lazer,
estará se buscando o desenvolvimento pleno
das potencialidades humanas, ampliando o
conhecimento, favorecendo a manutenção da
saúde e incentivando a convivência pacífica
entre as pessoas.

Curitiba é assim: uma cidade
permanentemente preocupada em
oferecer serviços de elevada qualidade
para toda a sua população, onde os
projetos se interconectam numa
compreensão ampliada da complexidade
urbana.

Por ocasião da realização de grandes eventos
esportivos, tendo em vista o deslocamento de
atletas, equipe de apoio e da populacão em
geral “o Eixo Metropolitano proporcionará um
acesso ágil e rápido à região da Vila Olímpica,
tanto como importante eixo viário, quanto
pelas linhas de transporte coletivo, que
poderão ser acessadas através das estações
Tarumã e Vila Olímpica. As linhas que operarão
no Eixo estarão interligadas à Rede Integrada
de Transporte — RIT, o que permitirá acesso a
toda cidade. Além do Eixo, pretende-se
implantar uma linha de metrô-leve, entre o
Aeroporto Afonso Pena e a Vila Olímpica,
também integrada a RIT, o que contribuirá para
que a acessibilidade à área olímpica seja ainda
mais facilitada” complementa o engenheiro
Cléver.

Tanto que, quanto ao planejamento urbano, é
meta dessa administração integrar todos os
equipamentos públicos, levando serviços,
informações e conhecimento a todos os seus
cidadãos.
O Curitiba Olímpica, numa demonstração da
necessidade de integração com outros
Programas Municipais, só vê como possível
sua implantação se estiver conectada, por
exemplo, ao Eixo Metropolitano, ao Cinturão
da Boa Vizinhança e ao Comunidade Escola,
entre outros Programas.
A implantação do Eixo Metropolitano, um novo
eixo de desenvolvimento da
cidade de Curitiba, com
aproximadamente 22 km de
extensão, ligando o Atuba
ao Pinheirinho, caracterizase, quanto ao sistema de
transporte, como um
elemento de integração
urbana e metropolitana,
utilizando o trecho urbano
da Rodovia BR-476, antiga
BR-116.

AEROPORTO BACACHERI
VILA OLÍMPICA
PARQUE IGUAÇÚ
CONTORNO LESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL
AFONSO PENA
ANEL RODOVIÁRIO
EIXO METROPOLITANO
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Foto: Nani Gois / SMCS

Já foi lançado em Curitiba o Programa
Comunidade-Escola que transforma cada
escola em um centro irradiador da vida da
comunidade. “A intenção é valorizar a escola
como espaço de conhecimento promovendo
parcerias e ações integradas para o
desenvolvimento das comunidades”, explica
a Secretária Municipal da Educação, Eleonora
Fruet.
O Programa possibilita que as escolas estejam
abertas nos finais de semana oferecendo
atividades esportivas, de lazer, saúde,
empreendedorismo, cultura e educação.
Outro importante foco do Comunidade Escola
é a disseminação da cultura da paz como forma
de prevenir a criminalidade e a violência.
Embora concentrado em espaços escolares, o
Programa tem como característica o
envolvimento de equipes das secretarias da
Educação, Esporte e Lazer, Urbanismo, Saúde,
Comunicação Social, Secretaria de Governo,
Meio Ambiente, Abastecimento, Defesa Social,
FAS, IMAP, IPPUC, Curitiba S.A. e Fundação
Cultural que, de forma integrada, estão
planejando e elaborando o Programa.

O Programa Cinturão da Boa Vizinhança,
envolvendo os municípios vizinhos, promoverá
melhores condições para o desenvolvimento
integrado e o bem estar social dos cidadãos
de Curitiba e sua Região Metropolitana. “As
ações do Programa”, esclarece Teresa Cristina
Ritzmann Torres, arquiteta do IPPUC, “são
voltadas à recuperação e preservação
ambiental,
estruturação
urbana
e
desenvolvimento econômico e social. A
estratégia inovadora de co-gestão
intermunicipal, por meio de consórcios,
convênios e parcerias entre administrações
municipais é um desafio e, indicadores
positivos dessa estratégia determinarão o grau
de sucesso do Programa. Algumas ações
prevêem a relocação de famílias em situação
de risco e a construção de “Ecovilas
Sustentáveis”.

Além desse trabalho integrado das instituições
do município, para a complementação do
Programa, a Prefeitura também firmou parceria
com a Unesco possibilitando a contratação dos
“oficineiros” que são as pessoas que
desenvolvem as atividades nas escolas.
No que se refere ao Curitiba Olímpica, alunos
e professores, inicialmente aqueles que já
estão participando do Comunidade Escola,
poderão
envolver-se
em
projetos
fundamentados nas orientações da Academia
Olímpica Internacional quanto à Educação
Olímpica visando propor alternativas para a
implantação de equipamentos esportivos e de
lazer nas suas escolas, nas praças e parques
do entorno escolar.

O Programa Curitiba Olímpica sugere que
algumas dessas Ecovilas sejam construídas
para os atletas no Pólo Esportivo do Parque
Iguaçu, compondo a Vila Ecológica dos Atletas
com unidades residenciais que privilegiam
materiais renováveis, o aproveitamento de
energias alternativas, tecnologias limpas,
permacultura, produção de horta orgânica e
práticas de construção comunitária.
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Um grande desafio
para uma grande cidade:
Pensar a Curitiba Olímpica

A idéia é que instituições públicas,
organizações não-governamentais e empresas
privadas sejam parceiras, contribuindo para a
construção de uma sociedade justa, solidária,
humanizada, capaz de definir e administrar
decisões compartilhadas.

Foto: Joel Rocha / SMCS

Formar um dos 15 centros de inovação do país,
segundo levantamento recente do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), não
faz de Curitiba e de outros municípios da
Região Metropolitana, apenas um pólo que
concentra altos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento resultando na criação de
produtos inovadores.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Curitiba é a 7a
cidade mais rica do país com o PIB estimado em R$ 14 bilhões.

Foto: Nani Gois / SMCS

Incorporada a esse desenvolvimento
tecnológico e ao crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) industrial está a
responsabilidade social na administração dos
recursos em proporcionar uma qualidade de
vida melhor para os cidadãos.

OS 10 MAIORES PIBS MUNICIPAIS (em bilhões de R$) - Brasil - 2002
140,1

62,9
35,7
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Rio de
Janeiro
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14,0

13,9

13,6

Curitiba Guarulhos S.J. dos
Campos

13,1
Porto
Alegre

Londrina, Maringá e Curitiba são exemplos de
cidades paranaenses aonde as iniciativas
privadas e públicas têm andado juntas no
incentivo ao esporte de alto nível.

No que se refere ao incentivo às práticas
esportivas e de lazer, Curitiba precisa
recondicionar o patrimônio já existente, incluir
novos equipamentos em parques e praças que
possibilitem atividades corporais solicitadas
pela comunidade próxima, adaptar os locais
públicos de esporte e lazer para pessoas com
necessidades especiais ou portadoras de
deficiências físicas, mesmo porque isso em
muito irá reduzir os custos da implantação de
um projeto olímpico.

De acordo com matéria publicada na revista
Veja de 06/04/05, dos 247 atletas brasileiros
enviados aos Jogos Olímpicos de Atenas, em
2004, 25 são paranaenses. Proporcionalmente,
nenhum estado supera o Paraná em relação ao
número de habitantes.

Entretanto, para Curitiba pertencer ao
calendário nacional e internacional de megaeventos esportivos, como também de shows,
uma das propostas do prefeito Beto Richa é a
construção de um Ginásio Municipal com
capacidade para 15 mil pessoas.

Leis de incentivo ao esporte, criação de
associações esportivas com autonomia para
captação e administração de recursos, centros
de excelência de esportes, como Ginástica
Rítmica Desportiva e Ginástica Artística, que
proporcionam condições ideais de
treinamento a atletas de alto nível e também
investem na formação de escolinhas, nas quais
centenas de crianças aprendem os
fundamentos das modalidades, são algumas
das medidas tomadas na parceria do bem
público com o bem privado.

Esse equipamento deverá ser construído no
Pólo Esportivo Tarumã, a partir de alternativas
tecnológicas que privilegiem a praticidade, as
normas de segurança, as exigências de
conforto às pessoas com necessidades
especiais ou portadoras de deficiências físicas
e a utilização de recursos renováveis, evitando
o desperdício em todas as suas formas,
reunindo toda a estrutura necessária para
atender acontecimentos que envolvem um
grande número de pessoas.

Fato concreto em Curitiba é o trabalho
excepcional da Confederação Brasileira de
Ginástica (CBG), com sede no Centro de
Capacitação Esportiva. Mediante o Centro de
Treinamento Nacional de Ginástica, a CBG está
possibilitando a 600 crianças da rede pública
acima de quatro anos, atividades pertinentes
à Ginástica Artística, bem como,
proporcionando o treinamento de 34 ginastas
com desempenho de alto nível.

O Ginásio Municipal, por estar concebido
dentro do conceito de arena multiuso,
possibilitará a realização de competições
esportivas do boxe, passando pelas
modalidades coletivas mais conhecidas como
vôlei, futsal e basquete à patinação artística
no gelo - já que a Confederação Brasileira de
Desportos no Gelo (CBDG) pretende
transformar Curitiba na “Capital Brasileira dos
Esportes de Inverno”.
Eventos artísticos e culturais serão possíveis,
pois um palco retrátil está sendo projetado a
partir das orientações da Fundação Cultural de
Curitiba (FCC), além de camarins e salas para
ensaio.

Foto: Valdecir Galor / SMCS
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Para que artistas de diferentes linguagens
possam expor seus trabalhos acerca dos
esportes, da dança e de manifestações
corporais populares, está sendo previsto um
saguão para exposições.

Mesmo porque, essa é a orientação do Comitê
Olímpico Internacional (COI): que se reduzam
custos e complexidade possibilitando que mais
cidades sediem os Jogos Olímpicos. Para
tanto, o COI se coloca à disposição fornecendo
toda a informação necessária para o
planejamento do evento.

Centros de Excelência de esportes como vôlei,
handebol, futsal, basquete, ginástica artística
e tantos outros, bem como, uma escola de
dança, poderão ser implantados privilegiando
o atendimento aos alunos da Rede Municipal
de Ensino.

O Ginásio Municipal estará localizado num
amplo Parque Olímpico onde estão previstos:
uma ciclovia interna, com boa iluminação e
segurança, para os amantes do ciclismo; uma
Academia Municipal de Ginástica e
Musculação, com funcionamento 24 horas;
um Centro Comercial com restaurantes
vegetarianos, lanchonetes naturalistas, lojas de
roupas e materiais esportivos, materiais
ortopédicos, lojas de cds e livraria.

Foto: Michel Willian / SMCS

Para um melhor gerenciamento desse
complexo a SMEL terá sua sede transferida para
o Ginásio Municipal.
Foto: Nani Gois / SMCS

Com referência aos Jogos Olímpicos e, na
seqüência, os Jogos Paraolímpicos, já que
esses acontecem logo após os primeiros,
Curitiba almeja que sejam eventos de
congraçamento mundial festivo e pacífico.

“Essa é a estratégia do menos, sem que o
menos signifique menor suporte tecnológico
— transportes, energia, telecomunicações,
força de trabalho competente”, argumenta
Clodualdo Pinheiro Júnior, presidente do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba, IPPUC. ”No lugar de cada vez
mais, o bom senso de um pouco menos.
Menos compulsão, menos fúria predatória,
menos desperdício, menos poluição, menos
concentração, menos exclusão. Em tudo, em
todos os momentos, em todos os ambientes,
naturais e construídos”, complementa.

Quanto à preparação da infra-estrutura do Pólo
Olímpico, Curitiba quer mostrar à comunidade
internacional sua criatividade e racionalidade
na utilização de materiais reciclados ou
recicláveis, e no emprego de recursos
renováveis como álcool combustível,
biodiesel, e energia solar.
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O PROJETO COMO MANIFESTO
Que a Vila Olímpica, bem como as benfeitorias
de infra-estrutura e as praças de esportes a serem
construídas, ampliadas ou reformadas para
abrigar os Jogos de 2016 absorvam de forma
criativa e racional o máximo de material reciclado
ou reciclável. E que contribuam para melhor
qualidade de vida da população por muitos anos
depois do evento.
Que os operários engajados na execução das
obras sejam convidados especiais da Prefeitura
nas competições viabilizadas pelo seu trabalho.
Que as alternativas energéticas cujas tecnologias
o Brasil domina, como o álcool combustível, o
biodiesel e a energia solar sejam amplamente
empregadas para acionar máquinas, movimentar
veículos e iluminar eventos, mostrando à opinião
pública mundial que a capital do estado onde
foi construída a maior hidrelétrica do mundo
tornou-se uma referência no emprego de recursos
renováveis.
Que, na área da Vila Olímpica, sejam produzidos
vegetais sem agrotóxicos ou manipulação
genética para consumo dos atletas.
Que, em todos os locais de grande circulação
sejam instalados recipientes, claramente
sinalizados, para tipos diferentes de resíduos.

Foto: Cláudio Graziani / SMCS

O sistema de segurança deverá ser
irrepreensível, assim como, as questões
quanto à habitação, mobilidade, abastecimento
e os serviços de infra-estrutura da cidade —
viário, água, esgoto deverão ser compatíveis
com as necessidades de melhoria da qualidade
de vida dos curitibanos e das delegações
olímpicas visitantes.

Que, desde já, a documentação, a
correspondência e as peças de comunicação da
Prefeitura referentes aos Jogos de 2016 sejam
impressas em papel reprocessado.

Enfim, Curitiba, deseja oferecer as melhores
condições de qualidade de vida à população,
deseja que seus cidadãos usufruam desde já
os benefícios proporcionados na preparação
para um evento dessa grandeza, e assim, ser a
melhor opção para sediar as Olimpíadas de
2016.

Que, em paralelo aos Jogos Olímpicos, Curitiba
sedie um conjunto de encontros e debates sobre
paradigmas para uma nova civilização,
abrangendo amplo espectro de temas: da
medicina esportiva à política ambiental, da
economia ao planejamento urbano, do
atendimento integrado à infância ao trabalho
produtivo na terceira idade.

Caminhando para as considerações finais,
propõe-se a seguinte reflexão sobre o Programa
Curitiba Olímpica: “O Projeto como
Manifesto”, nas palavras do presidente do
IPPUC, Senhor Clodualdo Pinheiro Júnior.

E que assim, desde o primeiro instante da
postulação, nossa cidade legitime seu propósito
de organizar o primeiro evento de massa pensado
e formatado para responder, pela ação e pelo
exemplo pioneiro, aos desafios do Século da
Escolha.

Que a criatividade dos curitibanos e, também,
de brasileiros de todos os estados, seja
mobilizada através de um concurso para escolha
da marca “Curitiba 2016”.
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E então, por que não Curitiba?
Pense nisso
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SMML

Sistema de Matriz de Marco Lógico
Uma ferramenta para
gerenciar a complexidade do projeto.
Assis Francisco Anastácio M. .:. Engenheiro

Este artigo apresenta uma ferramenta para gerenciar a
complexidade do projeto. O Sistema de Matriz de Marco
Lógico, aplicado a um problema de desenvolvimento, viabiliza
a articulação das diversas partes envolvidas, bem como
possibilita a correção constante dos rumos do
empreendimento de acordo com as fases e as alterações do
meio ambiente do projeto.
Palavras chave: Matriz de marco lógico, Gerenciamento de
projeto, Pensamento sistêmico.

A concepção sistêmica vê o mundo em termos
de relações e de interações, onde os sistemas
são totalidades integradas, cujas propriedades
não podem ser reduzidas às unidades menores,
sendo as propriedades destruídas quando o
sistema é dissecado (CAPRA, 1982). A visão
passa a ser dinâmica num movimento
constante de trocas e compensações, dentro
de um equilíbrio instável, cuja manutenção é
obtida através da interação entre as diversas
partes.

1

A forma de encarar o mundo vem sendo
transformada ao longo do tempo. Novos
paradigmas são construídos e crenças julgadas
inabaláveis são derrocadas. O século XX,
particularmente o seu início e sua metade, é
marcado por eventos que apontam para a
construção de um novo paradigma para a
ciência no século XXI. Estes eventos são as
descobertas no campo da física quântica, a
teoria da relatividade e a teoria geral dos
sistemas.

O objetivo deste artigo é abordar o problema
de gerenciamento do projeto através de uma
ferramenta que incorpore os critérios-chave do
pensamento sistêmico, quais sejam: a
mudança das partes para o todo e a capacidade
de deslocar a própria atenção de um lado para
outro entre níveis sistêmicos (CAPRA, 1996).
Esta ferramenta é o sistema de matriz de
marco lógico – SMML, que é composto por
ferramentas de diagnóstico e ferramentas de
identificação. Faz parte também deste sistema
a matriz de marco lógico – MML, onde todas
as informações são consolidadas.

Esses avanços no campo da ciência
proporcionaram o combustível necessário ao
questionamento definitivo das crenças
relacionadas ao determinismo e ao
reducionismo. O paradigma existente não
consegue explicar de forma satisfatória
problemas relacionados às questões sociais e
ecológicas, por exemplo, as quais não
admitem solução para uma parte isolada do
seu todo.
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2

O Problema do
Gerenciamento do Projeto

Todo projeto procura responder a um problema
de desenvolvimento, podendo este problema
estar relacionado com a melhoria ou
atualização de algo existente (ex. melhoria no
sistema de transporte coletivo) ou a uma
solução inédita para um problema existente
(ex. implantação de um projeto para inclusão
digital).

nas fases de concepção, implantação,
acompanhamento e avaliação, podendo ser
corrigido e adequado de acordo com as novas
demandas que se apresentem durante o
processo de desenvolvimento.

3

O Sistema de
Matriz de Marco Lógico

O Sistema de Matriz de Marco Lógico —
SMML — foi desenvolvido pelo USAID nos
anos 60/70 e oferece ferramentas para a
conceituação,
desenho,
execução,
acompanhamento do desempenho e avaliação
de projetos (IADB, 2005). O sistema articula
as ferramentas de análise visando dar estrutura
ao processo de execução integral do
empreendimento de forma a comunicar e
incorporar informações exteriores ao projeto.

Pode-se entender o planejamento como um
processo de tomada de decisões
interdependentes que poderão conduzir a
empresa para uma situação futura desejada
(WOILER, 1996). Desta forma, o projeto em
suas diversas fases, sempre estará jogando
com estas interações, seja na fase de
concepção, seja na fase de execução ou na fase
de encerramento.

As ferramentas componentes do SMML são
divididas em ferramentas de diagnóstico e
ferramentas de identificação. As ferramentas
de diagnóstico são a análise dos envolvidos
no projeto e a análise de problemas. As
ferramentas de identificação são a análise de
objetivos e a análise de alternativas. Enquanto
as duas primeiras ferramentas trabalham a
situação existente que o projeto deseja alterar,
as duas últimas procuram enfocar a situação
futura que se deseja chegar após a execução
do projeto.

Um projeto é um empreendimento temporário
com o objetivo de criar um produto ou serviço
único (PMBOK, 2000). Ele é temporário porque
tem começo, meio e fim. É único porque o
produto ou serviço produzido é diferente, de
alguma forma, dos outros produtos ou serviços
similares. Os projetos são os meios pelos
quais as estratégias são implementadas, sendo
que eles envolvem todos os níveis da
organização executora, além de organizações
políticas, organizações do setor privado,
organizações da sociedade civil, organizações
religiosas, entre outras. O sucesso na
implementação da estratégia depende em
grande parte do sucesso na articulação dessas
diversas organizações.

3.1 Análise de Envolvidos
É a ferramenta utilizada na fase de diagnóstico
para estabelecer a situação atual, identificando
os envolvidos diretos e indiretos no projeto,
verificando qual grupo apóia uma determinada
estratégia para abordar o problema de
desenvolvimento e qual grupo se opõe a tal
estratégia. Além disso, serve de base ao
desenvolvimento de ações na fase de
concepção do projeto que venham maximizar
o apoio e minimizar a resistência à estratégia
escolhida.

O problema do gerenciamento do projeto está
na aplicação de conhecimentos, habilidades e
técnicas que visem atingir a estratégia definida.
O trabalho da equipe de gerenciamento envolve
a administração de demandas concorrentes, a
articulação das partes envolvidas com
diferentes necessidades e expectativas e a
identificação da estratégia. O SMML é uma
ferramenta dinâmica que acompanha o projeto
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A análise de envolvidos normalmente é apresentada
em uma matriz de quatro colunas e “n” linhas. Na
primeira coluna são colocados os grupos de interesse
do projeto, na segunda coluna são expostos os
interesses de cada grupo, na terceira coluna são
arrolados os problemas percebidos por cada grupo e
na quarta coluna são definidos os recursos e os
mandatos dos grupos dentro do projeto. Nas linhas
são colocados os grupos envolvidos. A seguir será
definido cada um dos elementos componentes das
colunas da matriz.

expressar as soluções sugeridas pelo grupo que é
prejudicado.
.. Problemas percebidos. São os problemas
específicos e as condições negativas, expressos de
forma clara e não ambígua, da maneira que eles são
percebidos pelos envolvidos.
.. Recursos. Tudo aquilo que um grupo põe à
disposição do projeto visando contribuir ou bloquear
a sua solução podendo ser recursos financeiros ou
não.
.. Mandatos. O mandato deriva de uma autoridade
formal de um grupo para proporcionar um serviço
ou cumprir uma função.

.. Grupos. Todos aqueles envolvidos, direta ou
indiretamente, pelo problema de desenvolvimento e
suas possíveis soluções, podendo ser agrupados por
categorias como gênero, etnia, idade e renda.
.. Interesses. Na consideração dos interesses devem
ser levados em conta somente os que têm relação
direta com o problema de desenvolvimento, podendo

O Quadro 1 apresenta um exemplo de quadro
consolidado de análise de envolvidos no projeto, onde
o problema de desenvolvimento a ser atacado está
relacionado com a melhoria das condições de
transporte público e a redução de congestionamento
em uma determinada cidade.

QUADRO 1 — Quadro consolidado de análise de envolvidos
GRUPO

INTERESSES

PROBLEMAS PERCEBIDOS

RECURSOS E MANDATOS

Passageiros

.. Ter um sistema de transporte
público confiável e de baixo
custo.

.. O serviço da CPO não é confiável.
.. Os motoristas dirigem mal.
.. Os acidentes são freqüentes.
.. Passageiros são feridos
freqüentemente.
.. Avarias freqüentes.
Os motoristas são descorteses.

.. R: Disponibilidade para pagar por
um serviço de transporte público
confiável.

Usuários
de veículos

.. Redução dos congestionamentos
de tráfego.

.. Freqüentes congestionamentos
de tráfego.

.. R: Alguma possibilidade de usar
o sistema de transporte público.

Sindicato dos .. Melhores condições de trabalho
Motoristas
para os motoristas.

.. Salários baixos.
.. Jornada prolongada.
.. Veículos em mal estado.

.. R: Elevada influência dos motoristas,
filiação de 100% ao sindicato.
.. M: Representar os interesses de seus
membros.

Companhia
.. Prover um serviço público seguro
Pública de
e com custo eficiente.
Ônibus (CPO)

.. Frota velha.
.. Ônibus mal conservados.
.. Tarifas cobrem somente 75%
dos custos / operação.
.. Redução da demanda.
.. Muitas queixas dos passageiros.

.. R: Frota de ônibus.
.. R: Orçamento para operação,
incluíndo subsídio municipal.
.. M: Prover um serviço público seguro
e com custo eficiente.

Dep.Mun.
de Obras
(DMOP)

.. Melhorar as vias da cidade

.. Vias em mal estado.
.. Orçamentos insuficientes.
.. Aumento de congestionamentos.

.. R: Orçamento anual definido pela
Câmara Municipal.
.. M: Construir e manter vias dentro
dos limites do município.

Prefeitura
Municipal

.. Ter um sistema de transporte
confiável e de baixo custo.
.. Reduzir o congestionamento
na cidade.

.. Aumento do congestionamento
de tráfego.
.. Muitos cidadãos se queixam
do sistema.

.. R: Tem apoio popular.
.. R: Tem poder de veto sobre decisões
da Câmara.
.. M: Servir aos interesses da cidade.

Câmara
Municipal

.. Reduzir o congestionamento
na cidade.
Ter um sistema de transporte
público confiável.

.. Aumento do congestionamento.

.. R: Aprova e supervisiona o orçamento.
.. M: Servir aos interesses da população.
.. M: Tomar decisão final sobre os
projetos a serem financiados com o
orçamento municipal.

A análise de envolvidos é uma ferramenta dinâmica e muda em cada etapa do projeto, devendo
ser atualizada constantemente, conforme a alternância de grupos e interesses dentro do projeto.
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3.2 Análise de Problemas.

limitação é que pode haver interações que
formam loops, dificultando a análise das
relações de causa e efeito.

A análise de problemas é a segunda ferramenta
de diagnóstico utilizada no SMML. O
diagnóstico é mostrado através do diagrama
conhecido como Árvore de Problemas (AP). A
lógica da AP é a relação causa/efeito, que deverá
ser construída a partir das questões levantadas
na segunda coluna da matriz de envolvidos.

3.3 Análise de Objetivos
A análise de objetivos é uma ferramenta de
identificação que visa estabelecer a situação
futura ou a que se quer chegar depois da
solução do problema de desenvolvimento. A
Análise de Objetivos (AO) é decorrência da AP
e procura converter os problemas em objetivos
e soluções.

As relações de causa/efeito vão sendo
dispostas de forma hierárquica, sendo que o
primeiro nível da árvore de problemas deve ser
o último efeito de todos os problemas. Nesta
lógica, os problemas percebidos pelos
envolvidos, os quais são causa direta do
problema de desenvolvimento, são dispostos
de forma que este se transforme no efeito de
todas as causas. Esta construção vai sendo
feita até o último nível da árvore, onde ficam
definidas as causas raiz do problema de
desenvolvimento. A Figura 1 apresenta o
diagrama de AP para a análise de envolvidos
apresentada anteriormente.

Na AO, a lógica de montagem muda da relação
causa e efeito para uma relação meio e fim, de
forma que para cada problema definido na AP
seja identificado um objetivo, os quais tornamse meios para a solução do problema de
desenvolvimento. Para montagem do diagrama
da AO deve-se tomar o problema que está no
nível mais alto da AP e convertê-lo em um
objetivo. Na seqüência, vai descendo na AP e
identificando objetivos para cada problema.
Quando necessário os objetivos devem ser
reformulados, agregando novos objetivos ou
eliminados os objetivos irreais e que não são
necessários. A Figura 2 (pág. seguinte)
apresenta a Árvore de Objetivos para o
primeiro, segundo e terceiro níveis da Árvore
de Problemas apresentada anteriormente.

As principais limitações da árvore de
problemas são duas: a primeira refere-se a não
ponderação das causas de acordo com suas
contribuições para os efeitos e a segunda

Tarifas cobrem
somente 75%
dos custos

Aumento de
congestionamento
do trânsito
Redução da
demanda de
transporte
público
Serviço da
CPA
não confiável

Muitos
passageiros
feridos

FIGURA 1 — Diagrama de árvore de problemas

Demoras
freqüentes

Acidentes
frequentes
Motoristas
são descorteses

Motoristas
dirigem mal

Jornada
prolongada

Salários
baixos

Ônibus em
mal estado

Frota velha
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Manutenção
inadequada

Vias em
mal estado

Tarifas cobrem
somente 75%
dos custos

Aumento de
congestionamento
do trânsito

Situação
financeira da
CPA melhorada
Redução da
demanda de
transporte
público

FIM

Congestionamento
do trânsito
reduzido
FIM
Aumento da
demanda do
transporte público

Serviço da
CPA não
Serviço oferecido
confiável pela CPA adequado
e confiável

FIGURA 2 — Árvore de objetos

MEIO
FIM
MEIO
FIM

3.4 Análise de Alternativas
A Árvore de Objetivos identifica diferentes
estratégias alternativas, que uma vez
executadas poderão modificar o problema de
desenvolvimento existente e proporcionar a
situação futura desejada através da
implementação do projeto. Após serem
identificadas, as alternativas devem ser
analisadas, considerando-se diferentes
situações. Como base para decisão deve levarse em conta questões como: interesse dos
beneficiários do projeto, recursos financeiros
disponíveis, resultados dos estudos
econômicos, institucionais e ambientais.

As alternativas devem receber notas conforme
atendam aos critérios definidos; quanto maior
o atendimento maior a nota. Tanto o peso dos
critérios, quanto as notas para as alternativas
devem ser estabelecidas através de discussões
entre os envolvidos no projeto. A alternativa
escolhida é a que apresenta a maior somatória
de pontos.
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A Matriz de Marco Lógico — MML — do
projeto é a consolidação das ferramentas de
diagnóstico e identificação. A MML é uma
matriz quatro por quatro, na qual a primeira
coluna apresenta o resumo narrativo, a
segunda, os indicadores de sucesso do projeto,
a terceira, os meios de verificação onde serão
buscadas as informações que confirmem os
indicadores e a quarta, os pressupostos
necessários, externos ao projeto, que devem
se concretizar para que o projeto tenha sucesso.

A análise de alternativas pode ser apresentada
em uma matriz onde as colunas são compostas
pelos critérios a serem considerados e as linhas
são as estratégias ou alternativas para a solução
do problema. O Quadro 2 apresenta um
exemplo de análise de alternativas.

Com relação às linhas, a primeira apresenta o
fim ao qual o projeto se destina visando
contribuir para a solução de um problema
macro ou setorial. A segunda linha apresenta
o propósito que mostra o impacto direto
proporcionado pelo projeto após a sua
implantação. A terceira
mostra os
componentes ou produtos que serão
concretizados durante a execução. E finalmente,
a quarta linha apresenta as atividades que são
requeridas para a consecução dos produtos ou
componentes. A seguir serão vistas cada uma
das colunas da MML articuladas com as
respectivas linhas.

QUADRO 2 — Modelo de quadro para análise de alternativas
CRITÉRIO 1
CRITÉRIO 2
(Econ. Financeiro) (Proj. Ambiental)

CRITÉRIO 3
(Proj. Social)

A Matriz de Marco Lógico

CRITÉRIO N
... (Proj. N)

Estratégia 1
Estratégia 2
Estratégia 3

Os critérios devem ser definidos e receber
pesos de acordo com a especificidade de cada
projeto; por exemplo, em um projeto com
implicações ambientais sérias é necessário
que esse critério receba um peso maior.
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4.1 Resumo Narrativo

Os indicadores em nível de fim referem-se ao
impacto geral que terá o projeto; já em nível
de propósito, medem o efeito direto depois de
concluída a execução do projeto; em nível de
componente, são descrições claras de cada um
dos produtos e, em nível de atividade, contém
os custos para cada uma, sendo que a sua
somatória representa o custo de cada
componente a ser produzido.

O resumo narrativo do fim é a resposta ao
problema de desenvolvimento que se está
tratando ou a expressão da solução do
problema que foi diagnosticado. O grau que o
projeto contribuirá para o fim proposto dará a
medida da sua efetividade. Um projeto sozinho
normalmente não é suficiente para lograr um
fim, mas deverá apresentar uma contribuição
para tal, uma vez que o fim é expresso em
termos macro e precisará da contribuição de
vários projetos ou programas para a sua
solução.

Bons indicadores devem ter quatro atributos
críticos: devem ser práticos visando medir o
que é importante com um número mínimo de
indicadores; devem ser independentes, não
podendo haver relação de causa e efeito entre
o indicador e o objetivo, por exemplo,
especificar como indicador de um componente
a quantidade de consultores contratados para
realizá-lo; devem ser focalizados especificando
o grupo, o objetivo, a quantidade, a qualidade
o tempo e o lugar e devem ser verificáveis
objetivamente através da coluna de meios de
verificação.

O resumo narrativo do propósito deve
descrever o efeito direto que se espera após a
implementação do projeto, representando a
mudança que será fomentada. Cada projeto
deverá ter um único propósito sob pena de o
executor selecionar o mais importante, ou o
mais fácil ou o menos custoso.
O resumo narrativo dos componentes deve
descrever os produtos ou resultados
específicos como obras, estudos, serviços ou
capacitação. A realização de cada um dos
componentes é necessária para se lograr o
propósito de forma que caso todos os
componentes sejam realizados da maneira
planejada o propósito venha a ser atingido.

4.3 Meios de Verificação
A coluna contém as fontes dos dados de onde
podem ser obtidas as informações sobre a
situação de cada um dos indicadores. Nem
todas as informações precisam ser estatísticas,
podendo haver outras formas de verificação
como certificação por inspeção visual ou
verificação por livros e apontamentos

O resumo narrativo das atividades é a
expressão daquilo que será executado com a
finalidade de produzir cada um dos
componentes. As atividades devem ser
dispostas em ordem cronológica apresentando
os recursos necessários à sua execução.

As fontes que alimentam a coluna de meios
de verificação podem incluir fontes primárias
como pesquisas e observações diretas, bem
como fontes secundárias como informações
que são recolhidas regularmente. No caso dos
meios de verificação para a linha de atividades,
normalmente são utilizados os registros
contábeis de onde podem ser obtidas
informações para verificar se o orçamento está
sendo gasto conforme foi planejado.

4.2 Indicadores Verificáveis
O indicador é uma medida qualitativa ou
quantitativa para verificar se um objetivo foi
atingido. Ele é a base para o acompanhamento
do desempenho do projeto, mostrando como
pode ser medido o seu êxito, especificando de
maneira precisa cada projeto e incluindo metas
específicas que permitam medir se o objetivo
foi alcançado.

4.4 Os Pressupostos do Programa
Em todo projeto existem riscos. Esses riscos
estão relacionados às questões ambientais,
financeiras, institucionais, sociais, políticas e
climatológicas, entre outras.
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Os pressupostos são relacionados de forma inversamente proporcional ao risco, ou seja, quando
maior a probabilidade de realização do pressuposto, menor o risco envolvido. Os pressupostos
são eventos que interferem no desenvolvimento do projeto, embora estejam fora do controle da
gerência, por exemplo, uma mudança na política de câmbio impactando um projeto de exportação.
O Quadro 3 apresenta a Matriz de Marco Lógico com todas as suas células e os requisitos para
cada uma delas.

QUADRO 3 — Requisitos de cada célula da matriz de marco lógico

RESUMO NARRATIVO

INDICADORES

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

FIM
Objetivo ao qual o projeto
contribuirá substancialmente.
Normalmente em nível setorial
ou nacional.

Os indicadores em
nível de fim se referem
ao impacto geral que
terá o projeto.

São fontes de informação
para cada indicador a fim de
verificar se o fim foi atingido.
Podem ser usadas pesquisas,
observações diretas ou
informações recolhidas
regularmente.

Efeitos diretos após a
execução do projeto. Deve
incluir metas que reflitam
a situação no final do projeto.
Deve especificar quantidade,
qualidade e tempo do efeito
a ser conseguido.

Fontes de informações para verificar
em que medida o propósito
foi atingido. Podem ser usadas
pesquisas, observações diretas
ou informações recolhidas
regularmente.

PROPÓSITO
Objetivo que representa o efeito
direto a ser obtido como resultado
da utilização dos componentes pelos
beneficiários do projeto. No Sistema
de Marco Lógico todo bom projeto
tem um só propósito.
COMPONENTES
São os produtos (obras, serviços,
capacitações, etc.) que deverão
ser levados a cabo pelo executor
do projeto de acordo com o contrato.

ATIVIDADES
São aquelas que o executor deve
cumprir para produzir cada um
dos componentes do projeto. São
as atividades que consomem os
recursos. Deve ser feita uma lista de
atividades em ordem cronológica
para produzir cada componente.
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Os indicadores dos
componentes são descrições
breves, porém claras de cada
componente que será
produzido durante a execução.
Cada indicador deve
especificar quantidade,
qualidade e tempo dos
produtos que deverão
ser entregues.

Fontes de informação para cada
indicador, para verificar em que
medida se produziu cada
componente. Podem ser usadas
pesquisas, observações diretas
ou informações recolhidas
regularmente.

Esta célula contém o custo
para cada atividade.
A somatória destes custos
representa o custo de cada
componente a ser
produzido no projeto.

Nesta célula devem ser identificados
os registros contábeis e financeiros
de onde um avaliador pode obter
informações para verificar se o
orçamento foi gasto conforme
o planejado.

PRESSUPOSTOS
SUSTENTABILIDADE
Acontecimentos importantes
para a continuidade no tempo
dos benefícios gerados
pelo empreendimento.

PROPÓSITO PARA FIM
Acontecimentos e decisões
fora do controle do executor,
que precisam acontecer,
junto com a realização do
propósito, para contribuir
de forma significativa
para o fim do projeto.
COMPONENTES PARA
PROPÓSITO
Acontecimentos, condições ou
decisões importantes fora do
controle do executor que devem
ocorrer, junto com a produção
dos componentes, para atingir
o propósito do projeto.

ATIVIDADES PARA COMPONENTES
Acontecimentos,condições ou
decisões, fora do controle do
executor, que devem ocorrer,
junto com as atividades para a
produção dos componentes
do projeto.

Articulação das Ferramentas
do SMML com o Projeto
O próprio projeto é um fator de geração de
mudanças nas ferramentas, pois à medida que
ele se constrói pode apontar novas alternativas,
gerar novas expectativas, questões que
influenciarão diretamente a análise de
alternativas e a análise de envolvidos.

As cinco ferramentas utilizadas no SMML
estão todas interligadas, sendo que a
transformação em uma delas repercute nas
outras, gerando necessidade de adequação de
todo o sistema e do projeto.
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A influência do meio ambiente externo no
projeto (organizações sociais, organizações
políticas, etc.) é captada e processada pelas
ferramentas do SMML e transmitida para o
projeto. Tais influências alteram o projeto
dependendo da fase em que este se encontra.
Na fase de concepção e desenho, as demandas
dos envolvidos estão abertas, mas a medida
que o projeto avança o grau de liberdade para
estas mudanças se estreita, ou seja, quanto
mais o projeto se materializa mais difícil se
torna a incorporação de novas demandas
externas.

6

Conclusão

O Sistema de Matriz de Marco Lógico
possibilita a articulação entre as diversas
ferramentas envolvidas no gerenciamento do
projeto, fazendo a ligação deste com as
demandas do meio ambiente externo e
captando as posições elaboradas no meio
ambiente interno e comunicando-as ao meio
ambiente externo, em um processo de
mediação constante entre estes dois
ambientes. A ferramenta auxilia o
gerenciamento na correção dos rumos do
projeto, em todas as suas fases, sempre
dependendo do grau de materialização do
empreendimento.

O projeto também é influenciado pelo meio
ambiente interno através da cultura da
organização executora, do corpo técnico
designado para a execução e pela interação dos
diferentes órgãos envolvidos durante a
execução. Estas influências são retornadas
para as ferramentas do SMML que fazem a
intermediação com o meio ambiente externo,
buscando uma solução de consenso para as
estratégias.

O SMML está sintonizado com a visão de
sistema complexo pela incorporação de
critérios chaves como: a interação constante
dos diversos níveis sistêmicos (ambiente
interno/ambiente externo), numa mediação
constante entre essas demandas e
reproduzindo o todo (ambiente externo) sobre
a parte (projeto), através da moldagem das
estratégias de acordo com os interesses dos
envolvidos.

A Figura 3 mostra as interligações entre as
ferramentas do sistema de matriz de marco
lógico e o projeto. O pentagrama externo
representa as interfaces do projeto com o meio
ambiente externo interligadas pelas
ferramentas do SMML e o pentagrama interno
representa as interfaces do projeto com o meio
ambiente interno interligando-se com as
ferramentas do SMML.

A ferramenta é utilizada como fundamento
basilar por entidades multilaterais de crédito
como o Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento, Banco Mundial, Fundo
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia
do Prata e a Confederação Andina de Fomento.
Estas entidades utilizam o SMML em todo o
ciclo do projeto que compreende as fases de
identificação, orientação, análise, execução e
finalização.

FIGURA 3 — Articulação das ferramentas do SMML com o projeto
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O IPPUC esteve presente no Congresso Internacional em Planejamento e Gestão Ambiental que
aconteceu nos dias 11 a 15 de setembro. A Executiva de Planejamento, arquiteta Teresa Torres,
apresentou o projeto do Cinturão da Boa Vizinhança a um público que reuniu técnicos e
estudantes de vários estados brasileiros, além de representantes da Argentina, Chile, Portugal,
Alemanha, Coréia, Emirados Árabes, entre outros países. O Cinturão da Boa Vizinhança
recebeu destaque por sua iniciativa em trabalhar com a Região Metropolitana. Outra apresentação
que divulgou o trabalho desenvolvido por Curitiba foi o Monitoramento de Saneamento Ambiental
apoiado por Mapeamento Georeferenciado, de autoria dos engenheiros Marlise Eggers Jorge (SMOP)
e Odinei Lisboa (IPPUC).

Goiânia

A Secretaria das Cidades do Estado de Goiás convidou o IPPUC a proferir uma palestra
sobre Planejamento Urbano na Oficina de Nivelamento Conceitual : Planos Diretores —
Programa Cidade pra Gente”
Estudo de Casos. O evento é parte do “Programa
Gente”, que utiliza uma
metodologia fundamentada na capacitação e integração dos gestores públicos,
representantes sociais e profissionais da área de planejamento urbano, com foco na
elaboração de Planos Diretores Municipais. O convite foi formulado pela Superintendente
de Programas Urbanos da Secretaria das Cidades do Estado de Goiás, Silmara Vieira da
Silva, que em 2001 cursou o EAGU — Estudos Aplicados à Gestão Urbana, programa de
capacitação técnica desenvolvido pelo IPPUC. A arquiteta Ângela Dias Bertolini representou
o IPPUC e apresentou a experiência de Curitiba. Os técnicos presentes demonstraram
muito interesse pelo trabalho desenvolvido na capital.

Joinville

v

a

No início de setembro, o presidente e técnicos do IPPUC foram a Joinville, a convite
da empresa Ambiensys Gestão Ambiental. O objetivo foi conhecer a tecnologia 100%
nacional desenvolvida pela empresa, empregada em estações de tratamento de água
e esgoto. De aplicação direta nos cursos d’água, o sistema reduz significativamente a
concentração de poluentes. Identificada a possibilidade de aplicação em Curitiba,
técnicos de Joinville vieram ao IPPUC e apresentaram seu produto em nosso auditório,
que contou também com a presença de técnicos da SMOP, SMMA e SMAM.

o
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Peru

A Experiência em Planejamento Urbano de Curitiba foi apresentada pela arquiteta Liana Vallicelli
na cidade de Miraflores, Peru, no mês de julho, no 1º Seminário do CIFAL-Curitiba, realizado no
exterior. Também representando o poder público, a superintendente do IMAP, Maria do Carmo
A. de Oliveira, expôs o Modelo de Gestão Pública da Prefeitura de Curitiba. A integração do
trabalho desenvolvido pela Prefeitura despertou interesse dos participantes do evento que reuniu
prefeitos do Paraná e da Região Metropolitana de Lima.

Plano de Governo

Os projetos da Gestão Beto Richa foram levados a diversas instituições na cidade,
demonstrando o interesse do curitibano no futuro da cidade. O presidente do
IPPUC, Clodualdo Pinheiro Júnior, esteve presente nas Universidades Federal
(UFPR) e Católica (PUC-PR), na Rede de Imóveis de Curitiba e na Semana de
Engenharia do IEP (Instituto de Engenharia do Paraná).

Conferência Estadual das Cidades

De 21 a 23 de setembro, 4 funcionários do IPPUC foram à conferência Estadual das Cidades,
realizada em Foz do Iguaçu. Os representantes foram Ângela Bertolini, Susana L. A. da Costa de
Andrade, Zelinda Rosário e Cláudio Menna. Este último atuou como facilitador nos debates do grupo
temático Questão Federativa, que também contou com a servidora Magali de Macedo (SGM) como
relatora final. Curitiba será representada por 24 delegados no grupo dos 80 paranaenses que irão à
Conferência Nacional em Brasília. Destes, 6 são servidores municipais: Omar Sabbag Filho (SGM),
Alcidino Pereira (Indicado pela COMEC), Laércio Araújo (Indicado pela COHAPAR), Elise Bonato
(SMU, indicada pelo IEP), Sandra Barbosa (SISMUC) e Kátia Zilli (CONAM), ambas servidoras da
FAS e eleitas pelos trabalhadores e movimentos
sociais, respectivamente.
7 2

IPPUC 40 anos

o
b

A logomarca IPPUC 40 anos foi escolhida através de um concurso interno no qual
participaram funcionários e estagiários do Instituto. Foram 68 trabalhos inscritos
que deveriam ter por base a logomarca existente do IPPUC. A escolha foi anunciada
juntamente com o lançamento da Revista Espaço Urbano nº 7, em um café da
manhã que contou com a presença de secretários municipais, representantes de
órgãos públicos, patrocinadores e demais convidados. A vencedora foi Audrey
Cristine Sommavilla, desenhista do setor de Mobiliário Urbano.

CONSECON

s

O IPPUC tem mantido o seu compromisso com o Conselho Consultivo, Consecon. No mês de
outubro o conselho se reuniu pela 3ª vez em 2005, reunião em que o arquiteto Gilberto Coelho
apresentou o Projeto Tecnoparque.

Missões Internacionais no IPPUC

a

Sua Alteza Real, Idris Musa, chefe do Reino Seriki Jiwa, comunidade milenar formada hoje por 500 mil pessoas
e que deu origem à Abuja, Capital da Nigéria, hoje com 2,5 milhões de habitantes, foi recebido no IPPUC pelo
presidente Clodualdo Pinheiro Júnior e assistiu uma apresentação sobre planejamento urbano. A delegação veio
acompanhada pelo arquiteto Baba Ibrahim Bunu, presidente do sub-comitê do Plano Diretor da Capital Federal,
que manifestou interesse em implantar um sistema de transporte semelhante ao de Curitiba devido à possibilidade
de integração que ele oferece e sua interrelação com o uso do solo.

v

A Indonésia esteve em visita técnica ao IPPUC. O prefeito da cidade de Makassar, Sr. Liham Arif Sirajuddin e o
vice-governador do estado de South Sulawesi, Sr. Syahrul Yasin Limpo, após assistirem a apresentação dos
projetos da Gestão Beto Richa, concentraram atenções no Cinturão da Boa Vizinhança. De acordo com os
indonésios, o projeto serve de exemplo a cidades da Indonésia que apresentam situações semelhantes em
relação às suas Regiões Metropolitanas.

r

O prefeito da cidade polonesa Wroclaw, Rafat Dutkiewicz, visitou o IPPUC no final do mês de julho. Ele esteve
acompanhado pelo presidente da Volvo na Polônia, o brasileiro Roberto Teixeira. Após ter sido recepcionado
pelo presidente Clodualdo Pinheiro Jr. e assistido à palestra de planejamento urbano, o prefeito polonês destacou
a forma como o IPPUC conduz a implantação do Plano Diretor e manifestou interesse em promover o intercâmbio
de experiências.

e

Diversos técnicos, estudantes e autoridades de vários países do mundo estiveram em busca da experiência de
Curitiba em planejamento urbano.

t
Estudantes da cidade-irmã Himeji, no Japão, em intercâmbio na cidade, estiveram no IPPUC para conhecer as
soluções adotadas por Curitiba.

r

89 visitantes coreanos estiveram no Ippuc nos últimos 4 meses. Dentre eles, recebemos a visita do Ministro de
Transportes, o Embaixador para assuntos não-governamentais, e ainda um grupo de sindicalistas e empresários
do setor de transportes, além de planejadores urbanos de diversas cidades.

ó

Representantes da Universidade e Prefeitura de Ferrara e da Província de Bologna, na Itália, participaram de
reuniões com técnicos e com o presidente do IPPUC. Após assistirem uma apresentação sobre o Planejamento
de Curitiba, nossos técnicos também tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos desenvolvidos por eles
sobre indicadores de sustentabilidade e macro-planejamento. O resultado desta visita será um protocolo de
intenções para Cooperação Técnica com as 3 instituições, a ser assinado em breve.

i

Missões Técnicas visitantes
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o

De julho a novembro de 2005, o IPPUC recebeu 184 visitantes de diversos
países do mundo, além de 217 técnicos, estudantes e autoridades de 03
estados do Brasil.

e
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E SPAÇO U RBANO é uma publicação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba — IPPUC,
cuja finalidade é disponibilizar ao público em geral a produção técnica deste Instituto.
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