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EDITORIAL

A Revista Espaço Urbano, em sua décima edição, a segunda bilíngüe, marca mais um novo e
importante evento na consolidação do modelo de gestão democrática: a criação do CONCITIBA
 Conselho Municipal da Cidade de Curitiba. Curitiba tem sido pioneira nas práticas de Pesquisa,
Planejamento e Gestão Urbana há quatro décadas. Cada vez mais o planejamento da cidade
conta com a participação direta da população por meio de consultas e audiências nos bairros e
por meio dos conselhos municipais. Em artigo assinado pelo presidente do IPPUC, Augusto
Canto Neto, o CONCITIBA é apresentado como colaborador permanente da cidade e atuará por
meio de um colegiado, composto por representantes da sociedade civil e do governo municipal.
O conceito de eqüidade e de gestão cada vez mais compartilhada e democrática também está expresso na
entrevista com a administradora da Regional Bairro Novo, Elci Dulce Sfredo, nas matérias especiais com a
presidente da Fundação de Ação Social, Fernanda Richa e no projeto de reforma do Mercado Municipal, sob
responsabilidade do IPPUC. Está também em matérias técnicas como a cartografia, o georeferenciamento e
sua importância na democratização do acesso à informação e na apresentação da proposta de financiamento de
projetos de transporte e meio ambiente da Agência Francesa de Desenvolvimento, que escolheu Curitiba para
sua primeira incursão nas Américas. A décima edição da revista une, ainda, um pouco do passado e do
presente do planejamento na visão do arquiteto Lubomir Ficinski, diretor do IPPUC na década de 70 e assessor
de planejamento nos dias de hoje.
Espaço Urbano Magazine, in its tenth issue, and the second bilingual one, sets a new and major event in the consolidation
model of democratic administration: the creation of CONCITIBA  Conselho Municipal da Cidade de Curitiba (Council
of the City of Curitiba). Curitiba has been been a pioneer on research, planning and urban administration practices for
four decades. More and more the city planning relies on the direct participation of the population by means of
consultations and audiences in the districts and by means of the city councils. In an article signed by the president of
IPPUC, Augusto Canto Neto, CONCITIBA is presented as a permanent collaborator of the city and will act by means of
a collegiate, constituted by civil society and city government representatives.
Concepts of equity, shared administration and democracy are also expressed in the interview with the administrator of
the Bairro Novo Regional, Elci Dulce Sfredo and in special articles with the president of the Social Action Foundation,
Fernanda Richa, as well as in the Public Market remodeling project, under IPPUCs responsibility. It is also presented in
technical disciplines such as cartography, geo-reference and its importance in the democratization of the access to
information and in the presentation of the transportation and environment financing proposals projects of the French
Development Agency that chose Curitiba as its first incursion in America. The tenth magazine issue has, also, a little of
the past and the present regarding the planning in the view of architect Lubomir Ficinsky, former IPPUCs director in the
70s, and planning advisor nowadays.
Augusto Canto Neto
Presidente do IPPUC / President of IPPUC
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Em Curitiba, o Poder Público Municipal tem apoiado
suas decisões, há mais de quatro décadas, em um
processo de planejamento permanente e contínuo,
fundamentalmente vinculado ao Plano Diretor da
cidade. O ambiente urbanizado é construído por meio
da fixação de regras e soluções simples, que todos
conhecem e compreendem. Mas, se os serviços da
Prefeitura cobrem cerca de uma quinta parte dos
espaços e iniciativas que definirão a cidade ou do
território municipal, são os comportamentos e atitudes
da comunidade que criam a cidade real, fundamentada
em uma tradição de co-responsabilidade.

Augusto Canto Neto / Presidente do IPPUC / President of IPPUC

In Curitiba, the Municipal Government has had, for
more than four decades, its decisions supported by a
process of permanent and continuous planning,
mainly linked to the citys Master Plan. The urban
environment is built through fixing rules and simple
solutions that everybody knows and understands.
But, if the local governments services cover about a
fifth part of the spaces and initiatives that will define
the city or the municipal territory, the behaviors and
attitudes of the community create the real city, based
on a co-responsibility tradition.

No Brasil, há registros animadores de planos, de
programas e de projetos municipais participativos que,
todavia, não apresentaram a principal qualidade para
que uma ação municipal possa ser considerada
responsável e sustentável: continuidade. A estreita
relação do cidadão com os governantes locais é quase
sempre comandada pelo imediatismo em dar
respostas a certas necessidades da população. Não é
à toa que os mecanismos de Gestão Democrática
estabelecidos no Estatuto da Cidade fiquem restritos
à Política Urbana somente. E que, mesmo assim,
tenha levado treze anos para regulamentar os
princípios constitucionais. Tanto é assim que sua
implantação nacional, pelo Ministério das Cidades,
parece caminhar apenas para normativas,
tradicionalmente associadas aos créditos públicos ou
financiamentos direcionados para Habitação,
Mobilidade e Saneamento Urbano.

In Brazil, there are encouraging planning records,
participative municipal programs and projects.
However, many did not present the main quality for
a municipal action to be considered responsible and
sustainable: continuity. The citizens close relationship
with the local government is almost always performed
by immediateness to give answers to the populations
certain needs. The mechanisms of Democratic
Management established in the Cities Statute are
restricted only to Urban Policy for a reason.
Nevertheless, it has taken thirteen years to regulate
the constitutional principles. Due to that, its national
implantation, by the Ministry of Cities, seems to move
only towards prescriptive, traditionally associated with
public credits or funding directed to Housing, Mobility
and Urban Sanitation.
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Antes mesmo da reforma urbana nacional que
culminou no Estatuto da Cidade, Curitiba já se
adiantara na descentralização administrativa, que
aproximou as decisões da Prefeitura com a população
dos bairros, a partir dos anos 90. Noções sustentáveis
de monitoria e manejo nos espaços urbanos
consolidaram um formato descentralizado de gestão,
preparando a cidade para a inclusão digital que
facilitaria a interatividade entre população e
planejamento local. Já no novo século a cidade
produziu a adequação do seu Plano Diretor ao Estatuto
da Cidade.

Even before the national urban reform, which
culminated in the Cities Statute, Curitiba had already
begun the administrative decentralization, which
brought the Municipality and the districts populations
decisions closer from the 90s on. Sustainable
concepts of monitoring and management of urban
spaces consolidated a decentralized management
format, preparing the city for a digital inclusion that
would improve the interaction between the population
and the local planning. In the new century the city
adapted its Master Plan to the Cities Statute.
Curitiba has been a pioneer and it is nationally leading
in practices of Research, Planning and Urban
Management. We are among the cities of the world
that give greater emphasis to pedestrians and public
transport. The vast majority of new urban regulating
instruments offered to the Brazilian society by the
Cities Statute were already being utilized in Curitiba
one or two decades ago. We are the pioneer city in
Brazil, even when it comes to the creation of
regulatory instruments of environment protection,
affordable housing for the population with lower
purchasing capability and accessibility to collective
public transportation with quality.

Curitiba tem sido pioneira e é vanguarda nacional
nas práticas de Pesquisa, Planejamento e Gestão
Urbana. Estamos entre as cidades do mundo que
dão maior ênfase aos pedestres e ao transporte
coletivo. A grande maioria dos novos instrumentos
urbanísticos reguladores ofertados à sociedade
brasileira pelo Estatuto das Cidades já eram prática
de Curitiba há uma ou duas décadas. Somos a cidade
brasileira pioneira, ainda, na criação de instrumentos
reguladores de proteção ao meio ambiente, de
habitação para as populações de menor poder
aquisitivo e acessibilidade a um transporte coletivo
público de qualidade.

Since 2005 these new references began to be
implemented  Municipal Law 11.266/2004 
through six sectorial plans  Housing, Mobility,
Environment, Safety, Social Development, Economic
Development - adjusting directions of the Master Plan
and the local and regional planning. The municipality,
by determination and political will of the mayor Beto
Richa, linked the elaboration of these plans to the
concepts and principles of Democratic Management.

Desde 2005 essas novas referências passaram a ser
concretizadas  Lei Municipal 11.266/2004  por
meio de seis planos setoriais  Habitação,
Mobilidade, Meio Ambiente, Segurança,
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico
 ajustando rumos do Plano Diretor e do
planejamento local e regional. O município, por
determinação e vontade política do prefeito Beto Richa,
vinculou a elaboração desses planos aos conceitos e
aos princípios da Gestão Democrática.

Foto / Photo: Nani Gois/SMCS
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The elaboration of these plans has the direct
involvement of the population through consultations
and hearings in the neighborhoods; it is available on
IPPUC website; it was discussed in meetings in the
Consultative Council of IPPUC (dissolved in 2007),
in the Municipal Councils of sectorial ambit, such as
Health, Education and Environment, as well as in
public hearings and will also be discussed by the
Council of the City of Curitiba  CONCITIBA,
permanently.

Composto por 15 membros, o CONCITIBA tem nove
representantes da sociedade civil, legitimamente
eleitos entre seus pares. É unidade colegiada que tem
como principais atribuições: propor, acompanhar,
fiscalizar e avaliar a implementação do Plano Diretor
de Curitiba, bem como dos planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano dele decorrentes;
sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos,
diretrizes, planos, programas e projetos municipais,
com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano
mais justo e sustentável; propor, apreciar e avaliar
projetos de lei e medidas administrativas que possam
ter repercussão no desenvolvimento urbano, na
sustentabilidade e na eqüidade do Município.

Composed by 15 members, the CONCITIBA has nine
representatives from the civil society, legitimately
elected among their peers. It is a collegiate unit that
has as its main attributions: to propose, monitor,
supervise and evaluate the implementation of
Curitibas Master Plan, as well as plans, programs
and projects arising from urban development; to
suggest to the Executive Department adjustments in
objectives, guidelines, plans, programs and municipal
projects, focusing on a more fair and sustainable
planning and urban development; to propose, assess
and evaluate bills and administrative measures that
may have an impact on urban development,
sustainability and equity in the city.

O CONCITIBA consolida o modelo de gestão
democrática, ampliando as visões técnica e humanista
que caracterizam o planejamento local diante dos
enormes desafios deste novo século. Desafios que
serão enfrentados, cada vez mais com as parcerias e
a participação da população, acrescentando o conceito
de eqüidade a uma gestão cada vez mais
compartilhada e democrática.

CONCITIBA consolidates the model of democratic
management, expanding the technical and humanistic
views that characterize the local planning regarding
the new centurys enormous challenges. These
challenges will be faced along with partnerships and
the participation of the population, adding the concept
of equity to an increasingly shared and democratic
management.

Foto / Photo: Maurilio Cheli/SMCS

A elaboração desses planos conta com a participação
direta da população por meio de consultas e audiências
nos bairros; está disponível no sítio eletrônico do
IPPUC; foram discutidos em reuniões no Conselho
Consultivo do IPPUC (extinto em 2007), nos
Conselhos Municipais de âmbito setorial, como os
de Saúde, Educação e Meio Ambiente e em audiências
públicas e será debatido pelo Conselho Municipal da
Cidade
de
Curitiba

CONCITIBA,
permanentemente.

4

DEMOCRACIA NO PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO NA DEMOCRACIA
Os Planos Regionais e o CONCITIBA têm uma origem comum: a gestão democrática da cidade.
O art. 44 do Estatuto da Cidade ressalta a força da gestão democrática, sob as mais diversas formas: audiências
e consultas públicas, debates, conferências, iniciativa popular de projetos de lei e de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano e, também, da instituição de um canal permanente de diálogo com
representantes da sociedade civil organizada por meio dos órgãos colegiados de política urbana, presente nas
três esferas governamentais (município, estado e união).
Mas o CONCITIBA não é a única e importante inovação na gestão democrática em Curitiba. Além do órgão
colegiado, a Prefeitura de Curitiba propôs a criação de um instrumento informativo e de capacitação para o
debate descentralizado e abrangente das diretrizes presentes no Plano Diretor e seus Planos Setoriais  os
Planos Regionais. Estes planos serão subsídios para que em cada uma das nove regionais o planejamento a
curto, médio e longo prazo seja feito com a participação direta da população local.
Se por um lado o CONCITIBA é uma forma de representação de muitos por meio de um grupo restrito, por
outro, os planos regionais são instrumentos para melhor compreensão, capacitação e contribuição de todos,
diretamente.
Assim, a gestão democrática e participativa é corroborada de forma definitiva pela descentralização representada
no planejamento pelos planos regionais.
Estes dois vieses, o regional e o representativo, evidenciam a gestão democrática como processo não estanque,
mutável, tal qual a dinâmica social, política, econômica e ambiental das cidades.
Os planos regionais levam o planejamento até o cerne do processo democrático. E o CONCITIBA é um canal
aberto para que esta dinâmica seja transportada direto ao coração do planejamento.
Emanoele Gegembauer / Arquiteta do IPPUC

DEMOCRACY IN PLANNING AND PLANNING IN DEMOCRACY
The regional Action Plans and the CONCITIBA have a common origin: the democratic management of the city.
Art. 44 of the Cities Statute highlights the strength of democratic management, under the most diverse forms:
public hearings and consultations, debates, conferences, popular initiative in laws and plans, programs and
projects of urban development and also the imposition of a permanent channel of dialogue with representatives
of civil society through the collegiate bodies of urban policy, present in three government levels (city, state and
union).
However, CONCITIBA is not the only important innovation on the democratic management in Curitiba. Besides
the collegiate body, the Municipality of Curitiba proposed the creation of an informative and training tool for the
decentralized and comprehensive discussion regarding the guidelines of the Master Plan and Sectional Plans 
the Regional Plans. These plans will be subsidies so that in each of the nine administrative regions, planning in
the short, medium and long terms, is made with the direct participation of local population.
If CONCITIBA is a form of representation of many by a small group, the regional plans are, on the other hand,
tools for better understanding, training and contribution of everyone, directly.
This way, the democratic and participating management is stated in a definite form for the decentralization
represented in the planning by the regional plans.
These two biases, the regional and the representative, highlight the democratic management as process that is
not tight, but changeable, as the social, political, economic and environmental dynamics of cities.
The regional plans take the planning to the heart of the democratic process, and CONCITIBA is an open
channel so that this dynamics can be carried straight to the heart of planning.
Emanoele Gegembauer / IPPUCs architect
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CONCITIBA
O CONCITIBA terá 15 membros, sendo seis do poder público e nove da sociedade civil, além de 15 suplentes,
de acordo com o art. 6º da lei n° 12.579, de 18 de dezembro de 2007.
Trata-se de unidade colegiada que tem como atribuições:
I - propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação do Plano Diretor de Curitiba, bem
como dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano dele decorrentes;
II - apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação do Plano Diretor de Curitiba e
da legislação urbanística a ele referente;
III - apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a operações urbanas consorciadas e outras
propostas de projetos de lei com interesse urbanístico;
IV - sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos
municipais, com vistas ao planejamento e desenvolvimento urbano mais justo e sustentável;
V - propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que possam ter repercussão
no desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na eqüidade do Município;
VI - apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteração na legislação urbanística, previamente ao
momento de sua modificação ou revisão;
VII - convocar, coordenar, supervisionar, promover e avaliar Conferências Municipais da Cidade,
consoante à agenda de outros municípios, região, Estado e do País.

O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, com direito a uma recondução por igual período, desde que
renovados nesse prazo um terço de cada segmento. A função de Conselheiro da Cidade será voluntária e não
remunerada, sendo considerada serviço público relevante para os fins de direito.
Os trabalhos do Conselho da Cidade de Curitiba  CONCITIBA serão coordenados pelo Diretor Presidente
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba  IPPUC, cabendo a ele voto de desempate se
necessário.
CONCITIBA
CONCITIBA will have 15 members, six from the Government and nine from the civil society, in addition to 15
substitutes, according to art. 6 of Law Number 12.579, from December 18, 2007.
It is a collegiate unit that has the following assignments:
I  to propose, monitor, supervise and evaluate the implementation of Curitibas Master Plan, as
well as the plans, programs and projects of urban development arising from it;
II  to present, assess and evaluate proposals for revision and adaptation of the Master Plan of
Curitiba and the urban legislation relating to it;
III  to present, assess, and evaluate proposals related to the urban consortium operations, and
other proposals of laws of urban interest;
IV  to suggest to the Executive Department adaptations regarding goals, guidelines, plans, programs
and municipal projects, with the objective of planning a fair and sustainable urban development ;
V  to propose, assess and evaluate law projects, and administrative measures that may have an
impact on urban development, sustainability and equity in the Municipality;
VI  to present, assess, and evaluate proposals for changes in the urban legislation, prior to the time
of its modification or review;
VII  to convene, coordinate, monitor, promote and evaluate the Citys Municipal Conferences,
according to the agenda of other cities, regions, state and the Country.

The advisers will have a two-year term, with the right of reappointment to another two-year period, as long as
one third of each segment is renewed in that period. The Counselor of the Citys function will be voluntary and
unpaid, being considered relevant public service for the purposes of the law.
The work of the Council of the City of Curitiba  CONCITIBA will be coordinated by the President of the
Curitiba Institute for Research and Urban Planning  IPPUC, and it is up to him to decide the outcome of an
election, in case of a tie vote.
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O Decreto 108/2008 nomeou os seguintes membros titulares e
suplentes do Conselho da Cidade de Curitiba:

The Decree 108/2008 named the following members as holders
and substitutes of the Council of the City of Curitiba:

Representantes do Poder Público:
Titulares:
Augusto Canto Neto  IPPUC
Alfredo Vicente de Castro Trindade  SMMA
Mauro Sergio Trauczinski Rocha  PGM
Marco Aurélio Becker  COHAB-CT
Rosangela Maria Battistella  URBS
Luiz Felipe Braga Cortes  CMC
Suplentes:
Susana Lins Affonso da Costa  IPPUC
Maria Lucia Rodrigues  SMMA
Claudine Camargo Bettes  PGM
Teresa Elvira Gomes de Oliveira  COHAB-CT
Olga Mara Prestes  URBS
Leônidas Kuzma  CMC

Government Representatives:
Holders:
Augusto Canto Neto  IPPUC
Alfredo Vicente de Castro Trindade  SMMA
Mauro Sergio Trauczinski Rocha  PGM
Marco Aurélio Becker  COHAB-CT
Rosangela Maria Battistella  URBS
Luiz Felipe Braga Cortes  CMC
Substitutes:
Susana Lins Affonso da Costa  IPPUC
Maria Lucia Rodrigues  SMMA
Claudine Camargo Bettes  PGM
Teresa Elvira Gomes de Oliveira  COHAB-CT
Olga Mara Prestes  URBS
Leônidas Kuzma  CMC

Representantes do Setor Produtivo nas áreas de bens
ou serviços:
Titulares:
Hélio Bampi  Federação das Indústrias do Paraná  FIEP;
Ardisson Naim Akel  Federação das Associações Comerciais
e Empresariais do Paraná  FACIAP;
Ubiraita Antonio Dresch  Sindicato das Indústrias da
Construção Civil do Estado do Paraná  SINDUSCON.
Suplentes:
Constantino Bezerusk  Sindicato da Indústria do Mobiliário e
Marcenaria do Estado do Paraná  SIMOV;
Sandro Nelson Vieira  Sindicato das Empresas de Eletricidade,
Gás, Águas, Obras e Serviços do Estado do Paraná 
SINELTEPAR;
Biratã Higino Giacomani  Sindicato das Indústrias Telefônicas
do Estado do Paraná  SIIETEP.

Productive Sector Representatives in the areas of
goods or services:
Holders:
Hélio Bampi  Paraná Industry Federation  FIEP;
Ardisson Naim Akel  Paraná Federation of Commercial and
Business Associations  FACIAP;
Ubiraita Antonio Dresch  Paraná State Civil Construction
Industries Labor Union  SINDUSCON.
Substitutes:
Constantino Bezerusk  Paraná State Labor Union of Real State
and Carpentry Industry  SIMOV;
Sandro Nelson Vieira  Paraná State Labor Union of Electricity,
Gas, Water, Works and Services Companies SINELTEPAR;
Biratã Higino Giacomani  Paraná State Labor Union of
Telephonic Industries  SIIETEP.
Representatives of the academic, professional and
non-governmental sectors:
Holders:
Cristina Araújo de Lima  UFPR;
Ana Carmen de Oliveira  SINDARQ  Paraná State Labor
Union of Architects and Urbanists;
Alexandre do Nascimento Pedrozo  AMBIENS, Cooperative
Society.
Substitutes:
Carla Dinahel Costa  SISMUC  Labor Union of the Municipal
Public Servants of Curitiba;
Leovalda Rodrigues Moreira  CRESS  Regional Council of
the Social Service;
Vinicius Gessolo de Oliveira  Land of Rights, Organization of
Human Rights.

Representantes dos Setores acadêmico, profissional
e não governamental:
Titulares:
Cristina de Araújo Lima  UFPR;
Ana Carmen de Oliveira  SINDARQ  Sindicato dos Arquitetos
e Urbanistas do Estado do Paraná;
Alexandre do Nascimento Pedrozo  AMBIENS, Sociedade
Cooperativa.
Suplentes:
Carla Dinahel Costa  SISMUC  Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Curitiba;
Leovalda Rodrigues Moreira  CRESS  Conselho Regional
do Serviço Social;
Vinicius Gessolo de Oliveira  Terra de Direitos, Organização
de Direitos Humanos.

Representatives of popular movements or social
groups:
Holders:
Edson Feltrin of the FEMOTIBA  Democratic Federation of the
Dweller Associations, Mothers Club, Benefit Charitable and
Social Entities of Curitiba;
Luiz de Mauro, from FEMOPAR  Federation of the Dweller
Associations of the State of Paraná;
Carlos Alberto Maia of CONAM  National Confederation of
the Dweller Associations.
Substitutes:
João Barbosa Ramos, of the ACAMPA  Association of the
Scavenger of Recyclable Material Partners of the Environment;
Luis Antunes Rodrigues, AUSTRACO  Association of the Users
of Collective Transport of Curitiba and the Metropolitan Region;
Timoteo Borges de Campo  Mothers Club of the Vila das
Torres.

Representantes dos movimentos populares ou de
grupos sociais:
Titulares:
Edson Feltrin da FEMOTIBA  Federação Democrática das
Associações de Moradores, Clubes de Mães, Entidades
Beneficentes e Sociais de Curitiba;
Luiz de Mauro, da FEMOPAR  Federação das Associações de
Moradores do Estado do Paraná;
Carlos Alberto Maia da CONAM  Confederação Nacional das
Associações de Moradores.
Suplentes:
João Barbosa Ramos, da ACAMPA  Associação dos Catadores
de Materiais Recicláveis Parceiros do Meio Ambiente;
Luis Antunes Rodrigues, da AUSTRACO  Associação dos
Usuários do Transporte Coletivo de Curitiba e Região
Metropolitana;
Timoteo Borges de Campos  Clube de Mães da Vila das
Torres.
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CONCITIBA
Em 22 de janeiro deste ano, foi lançado pelo IPPUC edital convocando a Sociedade Civil para o processo de eleição dos
conselheiros titulares e suplentes ao CONCITIBA. Em consonância com a lei que criou o conselho (Lei Municipal nº
12.579/2007), foram convocadas instituições e entidades pertencentes a três segmentos da Sociedade Civil, para
sessões específicas que indicaram a composição inicial do CONCITIBA:
:: representantes dos Setores Produtivos nas áreas de bens ou serviços que contribuam diretamente
com o desenvolvimento urbano;
:: representantes de entidades e instituições pertencentes aos setores acadêmico, profissional ou
não governamental que contribuam na geração de conhecimentos nas áreas temáticas urbanísticas
e
:: representantes de entidades e instituições pertencentes ao setor de movimentos populares ou de
grupos sociais que representem usuários de políticas públicas locais ligadas à evolução urbana,
com ênfase para serviços públicos com demandas crescentes e ainda não atendidas pelas praticas
da política urbana municipal.
:: representantes do setor público  executivo e legislativo municipal.
Para estar capacitado a concorrer ao CONCITIBA, as instituições ou entidades deveriam atender a dois critérios
mínimos:
:: estar ligadas às temáticas da política urbana: habitação e serviços urbanos coletivos, infra-estrutura
e saneamento ambiental, mobilidade ou legislação urbanística e
:: comprovar atuação no âmbito dos Municípios ou Região Metropolitana de Curitiba. Participaram
do processo 51 instituições e entidades, das quais, 42 foram consideradas aptas a participar da
eleição.
Foram realizadas no Memorial da Cidade de Curitiba, nos dias 14 e 15 de fevereiro, três sessões voltadas cada uma
para um segmento. Nestas sessões estavam presentes representantes e pré-candidatos das instituições e entidades
credenciados no IPPUC no dia 11 de fevereiro. Os participantes da eleição tinham liberdade para gerir sua forma de
atuação no processo de indicação dos titulares e suplentes. Para tanto deviam designar um coordenador que
preferencialmente não fosse pré-candidato ao CONCITIBA.

CONCITIBA
On January 22nd, 2008, IPPUC launched an edict calling the Civil Society for the election process of holders and substitute counselors
to CONCITIBA. According to the law that created the council (Municipal Law Number 12.579/2007), the institutions and entities
belonging to three segments of the Civil Society were convened for specific meetings that indicated the initial composition of
CONCITIBA:
:: representatives of Productive Sectors in the areas of goods or services that contribute directly to urban
development;
:: representatives of organizations and institutions belonging to the academic, professional or non-governmental
sectors that contribute in the generation of knowledge in urban areas and
:: Representatives of organizations and institutions belonging to the sector of popular movements or social
groups representing users of local public policies related to urban evolution, with emphasis on public services
with increasing demands and not attended by the practices of the municipal urban policy;
:: representatives of the public sector - municipal - executive and legislative.
To be able to compete on CONCITIBA, the institutions or organizations should meet two minimum criteria:
:: To be linked to the urban policy issues: housing and collective urban services, infrastructure and
environmental sanitation, mobility or urban legislation and
::To prove their actions in the ambit of the Metropolitan Region of Curitiba. Fifty one institutions and
organizations took part in the process, of which, 42 were considered able to participate in the election.
Three sessions were held at the Curitiba City Memorial, on February 14th and 15th,each one for a segment. Those sessions were
attended by representatives and pre-candidates of the institutions and organizations accredited by IPPUC on February 11th. The
elections participants had the freedom to manage their way of acting in the indication process of both the holders as well as their
substitutes. In order to do so they should designate a coordinator who preferably was not a pre-candidate for CONCITIBA.
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VOLVO BRT
PP / OT

RESOLVENDO HOJE OS DESAFIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO DO FUTURO.

IB A M A

PROCONVE

HOMOLOGADO

BRT - BUS rapid transit
Rapidez de implementação, com menores investimentos e a custos
operacionais adequados, é isto que faz do BRT o sucesso de
pequenas a grandes cidades. A Volvo, líder mundial em sistema de
transporte oferece todo seu “know how”, tecnologia e os melhores
chassis de ônibus para os desafios do transporte público de massa.
De chassis convencionais B7RLE com piso baixo, aos modernos
articulados B9Salf e os exclusivos chassis bi-articulados B12M,
a Volvo está presente nos melhores sistemas ao redor do mundo.

Por isso, pense BRT !
Por isso, pense VOLVO !

IB A M A

PROCONVE

HOMOLOGADO

VOLVO BUSES. WHEN PRODUCTIVITY COUNTS
www.volvo.com.br

entrevista
interview

LUBOMIR FICINSKI
Foto / Photo: Acervo Particular

O FUTURO DE CURITIBA ESTÁ NA UNIÃO
DO PENSAMENTO E DO PLANEJAMENTO
DAS CIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA
CURITIBAS FUTURE IS IN THE THOUGHT
AND PLANNING UNION OF THE
METROPOLITAN AREA CITIES
Teresa Castro / Jornalista / Journalist

Lubomir Antonio Ficinski Dunin nasceu em Curitiba. É
engenheiro civil e arquiteto urbanista, formado pela
Universidade Federal do Paraná, em 1961 e 1964. Em
40 anos de vida profissional executou mais de 90 projetos.
No planejamento urbano foi consultor da Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos, da prefeitura de
Goiânia, do IPARDES, do governo de Santa Catarina e da
prefeitura de Resende. Foi presidente do IPPUC por duas
vezes  1971/1972 e 1975/1979. Foi secretário de
Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do
Estado do Paraná. Foi, ainda, consultor do Banco
Mundial entre 1984 e 1995, tendo trabalhado em
projetos na Argentina, na Guiné-Bissau, Polônia, Paraguai,
Equador, Romênia, Chile, República Dominicana,
Equador, Venezuela e Brasil. Foi professor na
Universidade Federal do Paraná, na Universidade de
Brasília. Atualmente é assessor de planejamento do
IPPUC.

Lubomir Antonio Ficinski Dunin was born in Curitiba. He is a
civil engineer and an architect and urban planner. He graduated
from the Universidade Federal do Paraná, in 1961 and 1964.
During his 40 years of professional life, he executed more than
90 projects. Regarding urban planning, he was a consultant of
the Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (Brazilian
Company of Urban Transport), Goiânias Local Government,
IPARDES (Institute for Social and Economic Development of
Paraná State), Santa Catarina State Government and Resendes
Local Government. He was IPPUCs president twice  1971/
1972 and 1975/1979, and State Secretary of the Secretaria de
Desenvolvimento Urbano (Urban Development Secretariat) from
the State of Paraná. He was also a consultant of the World Bank
from the year of 1984 to 1995, having worked on projects in
Argentina, Guinea-Bissau, Poland, Paraguay, Equator, Romania,
Chile, Dominican Republic, Venezuela and Brazil. He was a
professor at the Universidade Federal do Paraná and at
Universidade de Brasília, and nowadays he is IPPUCs planning
advisor.

Como foi sua vivência no planejamento da
cidade na década de 80?

How was your experience in the city planning
in the 80s?

Na realidade, a partir da década de 70, nós tínhamos
tudo para fazer. A cidade era mais fácil. Tinha 700
mil habitantes. O processo decisório era mais fácil.
Se tínhamos um projeto para fazermos uma
estrutural, íamos ao Banco do Brasil e emprestávamos
cinco milhões e não precisávamos mais nada.
Fazíamos a obra. Tínhamos um grupo técnico muito
afinado com a cidade.

In fact, since the 70s, we had a lot to do. The city
was easier. It had 700 thousand inhabitants. The
decisive process was easier. If we had a structural
project to do, we would go to Banco do Brasil, borrow
five million and we did not need anything else. We
did the work. We had a technical group that was
very tuned with the city.
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Nosso trabalho era estabelecer como deveria ser a
cidade. Tivemos a intuição clara do que era preciso.
Criamos, nesta época, o tripé do planejamento.
Juntamos o transporte, o sistema viário e o uso do
solo como as bases do que deveríamos construir.
Fomos criticados na época por sermos fazejadores.
Por não escrevermos sobre o que estava acontecendo
ou por acontecer. Não havia sociologia nenhuma.
Temos que reconhecer que fizemos o pinheirinho (a
estruturação física), nesta época. Não pusemos as
bolinhas (os programas sociais). Estes vieram
depois. Mas estávamos tão imersos em adivinhar o
que a cidade queria ser, estávamos tão envolvidos
com a intensidade do programa de estruturação física,
que não pensamos em muitas outras coisas. Mas
posso dizer, hoje, que acertamos. A cidade foi e é
um sucesso.

Our work was to establish how the city should be.
We had the clear intuition of what was necessary to
do. We created, at that time, the planning tripod. We
combined the transportation, the road system and
the land use as the basis of what we had to build. We
were criticized at that time for being makers, and
for not writing about what was happening or about
to happen. There was no sociology. We have to
recognize that we did the Christmas tree (the physical
structuring), at that time. We did not put the
Christmas balls (the social programs). Those came
afterwards. However we were so immersed in
guessing what the city wanted to be, we were so
involved with the intensity of the physical structuring
program that we did not think about other things.
But I can say, today, that we got it right. The city was
and still is a success.

Como está sendo sua participação no
planejamento atualmente?

How is your participation in the current
planning?

É um prazer imenso fazer parte do planejamento de
Curitiba novamente. Fui convidado pelo Canto Neto
e sou muito agradecido porque este é um momento
muito importante da minha vida. Tenho 78 anos.
Comecei como planejador desta cidade e termino
minha vida profissional como planejador dessa cidade.
Neste período todo fui secretário de estado, consultor
sênior do Banco Mundial. Sentei-me como igual entre
os mais importantes planejadores do mundo. Mas a
satisfação de voltar a casa onde comecei é
extraordinária. Voltei em um momento em que o
transporte volta a ser o centro das atenções. Um
momento em que posso ajudar a encontrar soluções
para o transporte coletivo, que não agüentará muito
mais tempo. Estou trabalhando, junto com o Ceneviva
(arquiteto Carlos Eduardo Ceneviva) no processo de
transposições para o eixo Norte/Sul. Tenho, também,
discutido muito a estrutura do IPPUC. Fico um pouco
agoniado com a lentidão com que algumas coisas
acontecem nos dias de hoje. Cheguei a uma idade
em que posso ser até um pouco desbocado e dizer o
que me incomoda. Mas voltar à casa paterna me
encanta muito.

It is a great pleasure to take part in Curitibas Planning
again. I was invited by Canto Neto, and I am very
thankful because this is a very important moment of
my life. I am 78 years old. I started as a planner of
this city and I finish my professional life as a planner
of this city. During this period, I was a State secretary
and a senior consultant of the World Bank. I was
considered one of the worlds most important
planners, but the satisfaction of coming back to the
place where I started is extraordinary. I am coming
back at a moment in which transportation is the center
of attention again, a moment when I can help find
solutions for the public transportation system, which
will not stand much longer. I am working, with
Ceneviva (architect Carlos Eduardo Ceneviva) in the
transposition process for the axis North/South. I have
also discussed a lot about IPPUCs structure. I feel a
little anxious with the slowness in which some things
happen nowadays. I have reached an age in which I
can even be a little unrestrained and say what bothers
me. But to come back to the paternal home fascinates
me a lot.
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Que avaliação faz do processo de
planejamento de Curitiba desde seu período
como presidente do IPPUC até hoje, voltando
como assessor de planejamento?

What is your evaluation of the planning
process of Curitiba since your time as IPPUCs
president until today, coming back as planning
advisor?

Hoje existe um esquema estabelecido. Credito a mim
a honra de ter estruturado o IPPUC. Orgulho-me de
ter estado no centro da estruturação de um órgão
que cuida do planejamento da cidade. Mas algumas
coisas se perderam. Acredito que o nome do órgão
deveria orientar a forma de trabalhar. O IPPUC deveria
ter duas grandes supervisões: a de Planejamento e a
de Pesquisa. Hoje tudo está um pouco fragmentado.
As decisões têm muitos degraus para subir. Os
processos, antes, eram mais rápidos. Hoje são mais
lentos, mais burocráticos. O IPPUC continua a
cumprir com sua finalidade que é a de estruturar a
cidade. Só faz isso de forma mais lenta. O processo
antigamente era mais dialético. Tínhamos os
problemas do dia-a-dia para serem enfrentados,
acomodados. Mas eles não interferiam tanto no
Planejamento. O Planejamento mantinha sua visão
geral e cuidava de entender como a cidade deveria
ser. Hoje sofremos muitas influências externas. Há
uma intervenção direta do Governo Federal, por
exemplo, dificultando e burocratizando muitos
processos. O Estatuto da Cidade criou uma série de
participações populares. Uma participação confusa.
Dizem eles que pode participar quem quiser. Mas
nem sempre quem quer é quem deveria participar.
Muitas vezes essa participação só mascara interesses
meramente politiqueiros. Todos viraram planejadores.
E complicaram os processos.

Today there is an established outline. I credit myself
the honor of having structured IPPUC. Im proud of
myself for being at the centre of structuring of an
institution that takes care of the city planning. But
some things were lost. I believe that the name of the
institution should guide the way of working. IPPUC
should have two great administrative areas: Planning
and Research. Today everything is a little fragmented.
The decisions have lots of steps to take. The processes
were once faster. Today they are slower, more
bureaucratic. IPPUC continues to accomplish its
purpose, which is to structure the city. It just does
that in a slower way. The process, in the past, was
more dialectic. We had everyday problems to face
and accommodate, but they did not interfere so much
in the Planning. The Planning kept its overview, and
cared about understanding how the city should be.
Today we suffer a lot of external influences. There is
a direct intervention of the Federal Government, for
example, complicating and bureaucratizing lots of
processes. The Cities Statute created a series of
confusing popular participations. A confusing
participation, in which they say that anyone can
participate. Although the people who want to
participate are not always the ones who should do it.
Many times this participation only masks merely
political interests. Everyone became a planner; and
complicated the processes.

Quais são os pontos fortes do planejamento
de Curitiba?

What are the strong points of Curitibas
planning?

O ponto forte do planejamento de Curitiba foi a
estruturação da cidade. Foi o planejamento feito no
IPPUC que estruturou e continua a estruturar Curitiba.
Por isso os outros órgãos podem se dedicar a outras
tarefas da área social. Foi o nosso planejamento que
impediu que a cidade crescesse ao seu bel prazer. Foi
a estruturação física que garantiu a cidade que hoje
aí está. E a estruturação estará garantida com a
conclusão da Linha Verde.

The strong point of Curitibas planning was the city
structuring. It was the planning made in IPPUC that
structured, and continues to structure Curitiba. Thats
why the other institutions can dedicate themselves to
other social tasks. It was our planning that prevented
the city from growing as it pleased. It was the physical
structuring that guaranteed the city that is here
nowadays. And the structuring will be guaranteed
with the conclusion of the Green Line.
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Ela fechará um ciclo. A Linha Verde estruturará o
centro metropolitano. Já pensávamos nisso em
meados dos anos 70. O desenho formado pelas
estruturais e pela Linha Verde era conhecido, naquela
época como o peixinho do Lubomir.

It will close a cycle. The Green Line will structure the
metropolitan center. We already thought of this in
the middle of the 70s. The design formed by the
structural corridors and the Green Line was known
at that time as Lubomirs Little Fish.

Quais são os pontos fracos do planejamento
de Curitiba?

What are the weak points of Curitibas
planning?

Penso que um dos nossos maiores problemas é nunca
termos conseguido resolver a questão da habitação
social, apesar de todos os esforços feitos ao longo
desses 40 anos. O outro é o Planejamento integrado
da Região Metropolitana. Estou falando
especificamente dos municípios lindeiros a Curitiba.
Hoje temos a COMEC que não tem dinheiro,
disputando com os municípios uma atribuição que,
pela Constituição, é de responsabilidade dos
municípios. Os municípios só farão o que quiserem
fazer. Está na Constituição. Em 1975, 1976 criamos
um Conselho Executivo da Região Metropolitana. O
IPPUC era a secretaria técnica desse conselho.
Aprovamos sua existência em cada uma das Câmaras
de Vereadores de cada uma das cidades lindeiras a
Curitiba. Era um órgão de decisão. Paritário. Mas ele
foi engolido pelo processo de criação das regiões
metropolitanas em todo o Brasil. Acredito que
tenhamos que retomar um processo como este para
que o planejamento da Região Metropolitana tenha
um pensamento harmônico.

I think that one of our biggest problems is that we
could never solve the affordable housing problem,
despite all the efforts made throughout these 40 years.
Another one is the Integrated Planning of the
Metropolitan Area. I am talking specifically about the
neighboring municipalities of Curitiba. Today we have
COMEC (Coordination of Metropolitan Region of
Curitiba) that does not have money, disputing with
the municipal districts an attribution that, according
to the Constitution, is a municipal districts
responsibility. The municipal districts will just do what
they want to do. It is in the Constitution. In 1975,
1976 we created an Executive Council of the
Metropolitan Area. IPPUC was the technical
secretariat of this council. We approved its existence
in each one of the City Councils of the neighboring
cities of Curitiba. It was a decision making institution.
Equally composed. But it was taken in by the creation
process of the metropolitan areas all over Brazil. I
believe that we have to restart a process like this so
that the planning of the Metropolitan Area has a
harmonic thought.

Do ponto de vista do gestor público, quais
as maiores mudanças? O que melhorou? O
que piorou?

Which are the biggest changes? What has
improved? What has worsened, under the
public managers point of view?

Do ponto de vista de gestor acredito ter havido uma
piora. Há mais gente envolvida, mas os processos
são muito confusos, muito complicados. Há uma
maior lentidão. Continuo a acreditar que a Câmara
de Vereadores é o órgão representativo da população,
apesar do todos os problemas que porventura possua.
E, se uma Câmara não está respondendo a altura,
deveríamos melhorá-la e não criar um número infinito
de conselhos que burocratizam e tornam os
processos de decisão mais lentos e menos claros.

Under the managers point of view, I believe that there
has been a worsening. There are more people involved,
but the processes are very confusing, very
complicated. The slowness is increasing. I continue
to believe that the City Council is the populations
representative organization, in spite of all problems
that perhaps it has. And, if the City Council is not
corresponding to the expectations, we should improve
it and not create an infinite number of councils that
bureaucratize and make the decision processes slower
and less clear.
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Qual é o maior desafio do planejamento hoje?

What is the biggest planning challenge today?

Manter a estratégia do crescimento ordenado. Manter
a estrutura e a configuração da cidade. E,
fundamentalmente, reorganizar a relação com os
municípios lindeiros. E isso só acontecerá com o
fortalecimento das relações entre os municípios.
Temos uma Associação que deveria ter força. Na
verdade, talvez fosse necessário criar uma
subassociação apenas com os municípios lindeiros.
Hoje a Região Metropolitana chegou a Santa Catarina
e uma boa parte dos municípios não têm nada a ver
com o núcleo central que é Curitiba. Penso também
que o grande desafio é manter Curitiba com suas
características, com suas chatices, com seus polacos.
Não se trata absolutamente de isolar Curitiba. Houve
tempo em que queríamos nos isolar. Criamos uma
tese de que deveríamos fazer parques ao leste, ao
sul, ao norte, isolando a cidade. Não era uma visão
correta. Este pensamento atrapalhou um pouco a visão
metropolitana.

The challenge is keeping the orderly growth strategy,
keeping the citys structure and configuration; and,
fundamentally, reorganizing the relation with the
neighboring municipal districts. That will only happen
with the strengthening of the relations among the
municipal districts. We have an Association that should
be strong. Actually, perhaps it would be necessary to
create a sub association just with the neighboring
municipal districts. Today the Metropolitan Area has
reached Santa Catarina and a good part of the
municipal districts have nothing to do with the central
core that is Curitiba. I also think that the great
challenge is to keep Curitiba with its characteristics,
with its annoyance, with its Polacks. It is absolutely
not about isolating Curitiba. There was a time in which
we wanted to be isolated. We created a thesis that
we should have parks in the east, in the south, in the
north, isolating the city. It was not a correct vision.
This thought messed a little the metropolitan vision.

A que se deve o sucesso nacional e
internacional do planejamento de Curitiba?

What do we owe Curitibas planning national
and international success to?

Curitiba é uma grife. Somos uma cidade diferenciada
na América do Sul. Somos uma cidade limpa,
organizada, estruturada. Existem pontos em Curitiba
que são excepcionais, como as soluções de transporte
e de meio ambiente. O mundo todo vem nos ver em
função dessas soluções. Tenho orgulho de ter
desenhado o Barigüi, por exemplo. Acredito que as
pessoas vêm ver nossos pontos fortes. E,
principalmente, como conseguimos tudo o que temos
em uma cidade na América do Sul.

Curitiba is a brand. We are a differentiated city in
South America. We are a clean, organized, structured
city. There are points in Curitiba that are exceptional,
like the transportation and the environmental
solutions. The whole world comes to see us regarding
these solutions. I am proud of having designed Barigüi
Park, for example. I believe that people come to see
our strong points, and, mostly, how we got everything
done being a city in South America.
Why cant other cities reproduce Curitibas
experience?

Por que outras cidades não conseguem
reproduzir a experiência de Curitiba?

Not always do other cities gather the conditions that
Curitiba has: physical, technical and political
conditions. The 70s were crucial to Curitiba.

Nem sempre as outras cidades reúnem as condições
que Curitiba tem. Condições físicas, técnicas e
políticas. Os anos 70 foram definitivos para Curitiba.
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Sempre pensamos no planejamento urbano como uma
forma de dar respostas à população da cidade.
Quando planejávamos e quando planejamos queremos
afetar o povo. Se não é assim, vira tese de especialistas.
O planejamento é para acontecer. Curitiba continua
a ter uma escala onde as intervenções do planejamento
aparecem. Mudam a vida das pessoas. Em São Paulo,
se faz um metrô e ninguém percebe. Planejamento
não é para ficar nas prateleiras. Tem que virar obra,
projeto, programa. A população tem que ser afetada.
E gostar do que acontece. Nem sempre é possível
transplantar a experiência de Curitiba para outras
cidades.

We always think about the urban planning as a way
of giving answers to the city population. When we
planned and when we plan we want to affect the
people. If it is not like that, it becomes a specialists
thesis. The planning is supposed to happen. Curitiba
continues to have a scale where the planning
interventions appear. They change peoples life. In
São Paulo, a subway is done and nobody notices.
Planning doesnt have to stay in the racks. It has to
become work, project, and program. The population
has to be affected, and they have to like what happens.
It is not always possible to transplant Curitibas
experience to other cities.

Qual é o futuro da cidade? Que cidade teremos
em 2020, 2030?

What is the citys future? What city will we
have in 2020, 2030?

A cidade vai enriquecer porque o Brasil vai enriquecer.
Nossa vantagem é que o planejamento estruturou o
crescimento de forma ordenada. Por isso passamos
pelas crises brasileiras sem sermos desastrosamente
afetados. Por isso vamos nos beneficiar com o
enriquecimento do País. Aos poucos vamos eliminar
os focos de miséria. O planejamento vai garantir a
possibilidade de sermos efetivamente de primeiro
mundo. Claro que teremos pobres. Mas não teremos
mais miseráveis. O enriquecimento junto com o
planejamento e a vontade de fazer as coisas  tanto
do povo como dos políticos  continuará a nos
diferenciar de outros lugares. Acredito que em 2020,
2030 teremos metrôs e outros sistemas de
transporte. Teremos mais áreas verdes. Menos
miséria. Curitiba está se tornando um centro de
tecnologia. Estamos sendo tomados por indústrias
com tecnologia de ponta. Hoje, cidades como São
José dos Pinhais, Campo Largo, Araucária podem
resolver seus próprios problemas. Enriqueceram.
Precisamos, ainda, da união entre as cidades. Seremos
uma grande região se em 2020 tivermos pensamento
e planejamento sintonizados.

The city is going to get richer because Brazil is going
to get richer. Our advantage is that the planning has
structured the growth in an ordered manner. Because
of this, we went through the Brazilian crisis without
being disastrously affected. Thats why we are going
to benefit from the Countrys enrichment. Little by
little, we are going to eliminate poverty concentrations.
The planning is going to guarantee the possibility to
take part in the First World. It is obvious that there
will still be poor people. But we will not have miserable
people. The enrichment together with the planning
and will of doing things  from both people and
politicians  will continue to differentiate us from other
places.
I believe that in 2020, 2030 we will have subways
and other transportation systems. We will have more
green areas, and less poverty. Curitiba is becoming a
technological center. We are being taken by industries
with cutting edge technology. Nowadays, cities like
São José dos Pinhais, Campo Largo, Araucaria can
solve their own problems. They have enriched. We
still need the union among cities. We will be a big
region if in 2020 we have thought and planning
attuned.
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PLANOS SETORIAIS INSERIDOS
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NO PLANO DIRETOR DE CURITIBA
IMPASSES E DESAFIOS DIANTE DA NOVA POLÍTICA URBANA NACIONAL
SECTORIAL PLANS INSERTED IN THE MASTER PLAN OF CURITIBA
IMPASSES AND CHALLENGES BEFORE THE NEW NATIONAL URBAN POLITICS

Cláudio José Menna Barreto Gomes / Arquiteto / Architect
Ricardo Antônio de Almeida Bindo / Arquiteto / Architect

Nas palavras de Jean Pierre Charbonneau, o saber
urbano é a experiência dos lugares. Foi com esse
título que, numa matéria para a revista francesa
Urbanisme 1 , esse reconhecido planejador afirmou,

In the words of Jean Pierre Charbonneau, the urban
knowledge is the experience from places. It was with
this title that, in an article for the French magazine
Urbanisme1 , this recognized planner said, in October

em outubro de 2003, que o que mais importa nos
espaços urbanos é o conjunto das pessoas que já
viveu ou usou o lugar, fazendo com que esse
funcionasse e, assim, ganhasse seu peculiar
significado na vida de todos. Para ele, para que os
planejadores em geral consigam mudar aquilo que
foi vivenciado em cada lugar, a relação pedagógica
entre os que detêm esse saber técnico e aqueles que
se deseja educar (para ajustá-los a um novo cenário
ambiental modificado), não pode se estabelecer de
modo desequilibrado. Ele afirma que os que
precisam ser educados são justamente os que
possuem mais saber, advindo da experiência.
Portanto, não se trata propriamente de tornar
aceitável, a qualquer preço, uma proposição, nem de
limitar as discussões, mas de expressar com exatidão
tudo o que está em jogo, objetivando nutrir o debate,
recolher seus frutos, alimentar o projeto, garantir seus
fundamentos e sua pertinência. Em conseqüência, a
pedagogia passa por métodos que visem: o firme
compartilhar do saber, a geração de respostas através
de documentos legíveis e fáceis de assimilar, que
possam ser abordados por todos em debates
esclarecedores, animados por profissionais com
controle do tempo, e que permitam a evolução do
projeto.

2003, that the most important aspect in urban spaces
is the group of people who lived or used the place,
so it would work and, thus, it would have its peculiar
meaning in everybodys life. For him, in order for
planners in general to accomplish to change what
was lived in each place, the pedagogical relation
among those who have this technical knowledge and
the ones who we wish to educate (to adapt them to a
new modified environmental setting), cannot happen
in an unbalanced manner. He says that the ones
who need to be educated are exactly the ones who
have more knowledge, due to their experience.
Therefore, it is not exactly about making it acceptable,
at all costs, a proposition, neither restricting
discussions, but to express, with accuracy, everything
that is at stake, aiming to nourish the debate, gather
its fruits, feed the project, guarantee its basis and its
relevance. In consequence, pedagogy experiences
method that aims at: the certain sharing of knowledge,
the creation of answers through readable and easily
assimilating documents, which can be approached
by everybody in enlightening debates, encouraged by
professionals with time control, and that allow the
projects evolution.

1

http://www.urbanisme.fr/327/Dos/ExposerUrbanisme1_frameset_inextenso.html
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Atentos a essas recomendações, mesmo assim
somos obrigados a reconhecer que nosso período
republicano, na história da humanidade, tem a idade
somente de um século e meio, já que as breves
repúblicas da antiguidade eram um regime restrito
aos patrícios, onde nem servos e nem mulheres
opinavam: esses não eram sequer cidadãos. Essa
recente tradição republicana se contrapõe a dez
milênios anteriores, onde a maioria de seres humanos
era submetida a governos de força, sob as mais
variadas formas de ameaça. Sob mecanismos
democráticos mais modernos e em sua versão mais
ampla e horizontalizada, nossa história republicana
tem menos ainda do que cem anos e, em muitos
países, ainda nem fez meio século de idade. Durante
todo o século XX, recentemente acabado, sofremos
duas guerras mundiais e inúmeros conflitos
sangrentos, enquanto as orgulhosas repúblicas do
mundo viveram suas experiências socialistas,
capitalistas liberais e outros vários e tantos regimes
mistos. Nessa trajetória, muitos governos autoritários
se utilizaram de Conselhos Populares como forma
de preservar regimes autocráticos. Por isso, há que
se ter certa desconfiança e cuidado com relação a
qualquer fórmula pronta ou milagrosa que prometa
garantir um processo democrático na gestão das
políticas públicas, isso em qualquer esfera de governo
ou sistema decisório observado em profundidade, nos
diversos aspectos de suas governabilidades e
governanças.

Even though we are attentive to these
recommendations, we are obliged to recognize that
our republican period, in the humanitys history, is
only a century and half old, since the antique brief
republics were a restricted regime to the patricians,
where neither vassals nor women could express an
opinion: these were not even citizens. This recent
republican tradition opposes ten previous
millenniums, when most human beings were
submitted to forceful governments, under many
forms of threats. Under more modern democratic
mechanisms and in their wider and balanced version,
our republican history is less than a hundred years
old and, in many countries, it is not even half a century
old. During the entire 20th century, recently finished,
we went through two World Wars and countless
bloody conflicts, while the proud world republics lived
their socialists, liberal capitalists experiences and
several other mixed regimes. In this trajectory, many
authoritarian governments used the Popular Councils
as a way to preserve autocratic regimes. Because of
this, we must have a certain distrust and care regarding
any ready or miraculous formula that promises to
guarantee a democratic process in the management
of public policies, and this in any governments sphere
or ruling system analyzed in depth, in several aspects
of its governabilities and governances.
However, in the Brazilian municipalities scope there
are experiences that present a concrete advance, by
means of the communitys real empowerment on
strategic decisions and local projects, which ended
up being endorsed by the municipal governors. There
are many encouraging records of plans, programs
and participative projects. However, most of them
did not have the main quality that is necessary for
any municipal action to be considered responsible
and sustainable: its continuity. The reason is that, in
the cities, the citizens narrow relation with the local
governors is weakened by the urgency of the
populations fundamental needs.

Entretanto, no âmbito das prefeituras brasileiras
existem experiências que apresentam um avanço
concreto, mediante empoderamento real da
comunidade sobre as decisões estratégicas e projetos
locais, os quais acabaram sendo endossados pelos
governantes municipais. Há muitos registros
animadores de planos, programas e projetos
participativos. Todavia, a maioria deles não apresentou
a principal qualidade para que qualquer ação municipal
possa ser considerada como responsável e
sustentável: sua continuidade. Isso porque, nas
cidades, a estreita relação do cidadão com os
governantes locais é eivada pelo imediatismo de
necessidades fundamentais por parte da população.
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Sendo assim, não admite que as prefeituras alternem
disponibilidades com indisponibilidades na oferta de
qualquer serviço, muito menos quando se trata de
um canal para a decisão coletiva. Não é à toa que os
mecanismos de Gestão Democrática Direta nos
municípios, propostos na Lei Federal Estatuto da
Cidade, ficam tão somente restritos à Política Urbana.
E que, mesmo assim, custaram doze anos de
negociação legislativa para regulamentarem dois
princípios constitucionais. Tanto é assim que a
implantação nacional desses princípios, segundo
disposições do Estatuto da Cidade, parece caminhar
hoje através do Ministério das Cidades para meras
normativas, a maioria tradicionalmente associada a
financiamentos e créditos públicos federais,
direcionados para projetos de Habitação, Mobilidade,
Saneamento Ambiental ou Planejamento Institucional.

In this case it is not acceptable that the municipalities
alternate availabilities with unavailabilities in the offer
of any service, especially when it is about a channel
for collective decision. Thats why the Direct
Democratic Management mechanisms in
municipalities, presented in the federal law Cities
Statute, are restricted only to the Urban Policy. And
even so, it took twelve years of legislative negotiation
to regulate two constitutional principles. So it is that
the national implantation of these principles, according
to the Cities Statute provisions, that seems to proceed
nowadays through the Ministry of Cities for simple
normative, the majority traditionally associated with
federal financing and public credits, addressed to
projects for Housing, Mobility, Environmental
Sanitation or Institutional Planning.
In Curitiba, the Municipal Government has supported
its decisions through a permanent planning process
for more than four decades, fundamentally entailed
to the citys Master Plan, a legal mechanism
permanently updated through the Curitiba Institute
for Research and Urban Planning, IPPUC. According
to these local rules, it has always been very clear that
the urbanized environment is built or destroyed by
the initiatives domain of all its citizens, through the
communitarian-cultural or productive-managerial
forces of the local society. In other words, the
municipal services cover, at most, a fifth part of the
spaces and the initiatives that are going to define the
qualities or vicissitudes of the city, in the municipal
territorial ordination. Thats why the local
municipalitys acts, except for the characters of style
among the successive governors, always were in a
certain way, participative, because the public initiative
is seen as a complement of the real communitarian
attitude or the society behavior. This is a very original
vision that, even without being always right, helped
establish the co-responsibility tradition in the city
destinies, especially by establishing rules and simple
solutions, some of them even with a naive appearance,
but consolidated since the moment in which all, faintly
or in its great majority, comprehended or recognized
them.

Em Curitiba, há mais de quatro décadas o Poder
Público Municipal vem apoiando suas decisões
através de um processo de planejamento permanente,
fundamentalmente vinculado ao Plano Diretor da
cidade, dispositivo legal em permanente atualização
através do Instituto de Pesquisa e Planejamento de
Curitiba, o IPPUC. Nessas normas locais, sempre
ficou muito claro que o ambiente urbanizado é
construído ou destruído pelo domínio das iniciativas
de todos os seus cidadãos, através das forças
comunitário-culturais ou produtivo-empresariais da
sociedade local. Em outras palavras, os serviços da
prefeitura cobrem, no máximo, uma quinta parte dos
espaços e das iniciativas que irão definir a qualidade
ou as vicissitudes da cidade, na ordenação territorial
do município. Por isso os atos da prefeitura local,
salvo caracteres de estilo entre os sucessivos
governantes, sempre foram em certo sentido
participativos, pois a iniciativa pública é vista como
complemento da real atitude comunitária ou do
comportamento da sociedade. Essa é uma visão
bastante original que, sem que tenha acertado sempre,
ajudou a estabelecer a tradição de co-responsabilidade
nos destinos da cidade, sobretudo através da fixação
de regras e soluções simples, algumas delas de
aparência até ingênua, mas consolidadas desde o
momento em que todos, indistintamente ou na sua
grande maioria, as compreenderam ou reconheceram.
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A partir dessa base conceitual Curitiba passou a ser
submetida à atual dimensão metropolitana, com três
milhões de habitantes, tendo os dirigentes e técnicos
da prefeitura recebido as diretrizes e propostas do
Estatuto da Cidade como receituário que chegou a
boa hora; pois sem criar novos sistemas e métodos
de gestão estava cada vez mais difícil manter sua
tradicional e permanente empatia entre planejamento
da cidade e sua população.

From this conceptual basis, Curitiba began to be
submitted to the current metropolitan dimension, with
three million inhabitants, and the municipalitys leaders
and technicians having received the guidelines and
proposals of the Cities Statute as a prescription that
arrived at a good time; because without creating new
management systems and methods it was getting more
and more difficult to maintain the traditional and
permanent empathy between the city planning and its
population.

Nos prenúncios de se iniciar a Reforma Urbana
nacional, que culminou no Estatuto da Cidade,
Curitiba já se adiantara na descentralização
administrativa em meados dos anos 80, o que
aproximou decisões da prefeitura aos bairros e vilas.
Nos anos 90 e através de noções sustentáveis de
monitoria e manejo nos espaços urbanos, consolidou
um formato descentralizado de gestão, preparandose para a inclusão digital, de modo a promover uma
ágil interatividade entre população e planejamento
local. Já no novo século fez da adequação do seu
Plano Diretor ao regulamento federal de gestão,
Estatuto da Cidade, entre 2001 e 2004, um marco
para fixar novas estratégias de decisão e participação
cidadã nas responsabilidades públicas locais. Desde
2005 essas novas referências passaram a ser
efetivadas, como registrado a seguir.

In the presages to initiate the national Urban Reform,
which culminated in the Cities Statute, Curitiba had
already advanced in the administrative decentralization
in the middle of the 80s, which took the municipal
decisions closer to the districts and small neighborhoods.
In the 90s, through monitoring and management
sustainable notions in the urban spaces, a decentralized
management form was consolidated, preparing itself for
the digital inclusion, in order to promote an agile
interactivity between the population and the local
planning. In the new century, between 2001 and 2004,
the city adapted its Master Plan to the managing federal
regulation, the Cities Statute, a landmark to establish
new decision-making strategies and the citizens
participation in the local public responsibilities. Since
2005, these new references began to be effective, as
registered below.

A Lei Municipal 11.266/2004, no seu artigo 88,
determinou que no prazo de três anos, contado desde
dezembro daquele ano, seriam elaborados seis planos
setoriais, para ajustar rumos ao planejamento local.
O mesmo artigo ainda vincula a elaboração desses
planos ao artigo 48, o qual trata da participação direta
da população no planejamento da cidade, consoante
às diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/
2001. Sendo esse novo Plano Diretor a lei que
promove a adequação legislativa do Município a
preceitos da União, definiu seis trabalhos como
forma de conduzir a transição no processo de
adequação. Ou seja, o Município de Curitiba
reconheceu em lei sua disposição local de rever alguns
paradigmas no Desenvolvimento Urbano da cidade.E
mais, o município vinculou essa revisão de conceitos
ao princípio da Gestão Democrática2 .

The Municipal Law 11.266/2004, in its article 88,
determined that during the period of three years,
counting from December of that year, six sectorial plans
would be elaborated, to adjust goals to the local
planning. The same article also entails the elaboration of
these plans to article 48, which deals with the
populations direct participation in the city planning,
according to the Cities Statutes guidelines, Federal Law
10.257/2001. This new Master Plan is the law that
promotes the Municipal District legislative adaptation
with the Union rules, and for that matter, it defined six
works as a way of leading the transition in the adaptation
process. In other words, the City of Curitiba has
recognized by law its local disposition to review some
paradigms in the city Urban Development. And more,
the Municipal District entailed this concepts review to
the principle of Democratic Management2 .

Ver tabela nesta matéria, com as diretrizes legais para cada um dos planos, bem como
súmula das suas principais abordagens ou alterações conceituais.
2
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See table in this article, with the legal guidelines for each plan, as well as a summary of
their main approaches or conceptual alterations.
2

Tais Planos Setoriais foram iniciados em 2005, sob
coordenação do Instituto de Pesquisa e Planejamento
de Curitiba, o IPPUC, órgão formulador da Política
Urbana local e incumbido de atualizar e monitorar o
Plano Diretor, integrando-o à realidade metropolitana
e, de agora em diante, ampliando meios para a Gestão
Democrática da cidade, mediante formalização de
canais, consoantes aos instrumentos e normas das
políticas urbanas regional, estadual e nacional.

Such Sectorial Plans were initiated in 2005, under
coordination of IPPUC, a body that formulates the
local Urban Policy and is assigned to update and
monitor the Master Plan, integrating it to the
metropolitan reality and, from now on, expanding
means for the Democratic Management of the city,
through formalizing channels, according to the
instruments and rules of the regional, state and
national urban policies.

Os seis trabalhos de planejamento foram elaborados
no tempo previsto, dezembro de 2007, entregues
depois ao Poder Legislativo Municipal para apreciação
em versão preliminar e, em seguida, submetido à
opinião pública através da internet, mediante estudos
ofertados na página eletrônica do IPPUC, pelo
endereço www.ippuc.org.br. A coordenação deste
Instituto foi exercida dentre os procedimentos e
rotinas de ajuste na Política Urbana que lhe são
atribuídos há mais de quarenta anos. Entretanto, para
que as novas propostas e diretrizes tivessem um
debate mais ampliado junto à população, efetivando
maior participação dos segmentos na elaboração dos
novos conteúdos, foram utilizados alguns
mecanismos até então disponíveis, para se construir
um prévio engajamento de todos nesses seis temas.
Foram eles:

The six works in planning were organized in the
scheduled time, December 2007, then given to the
Municipal Legislative Power for its appreciation of
the preliminary version. Afterwards, it was submitted
to the public opinion through the internet, by means
of studies offered on IPPUC webpage, at
www.ippuc.org.br. The coordination of this Institute
was exercised among the adjustment procedures and
routines in the Urban Policy attributed to it more than
forty years ago. However, for the new proposals and
guidelines to have a more extended debate with the
population, accomplishing more participation of
bodies in the new contents elaboration, some
mechanisms until then available were used, to build
a previous engagement of all of them in these six
themes. They were:
. Goals, strategies and aims of the Municipal Master
Plan put in supplementary thematic discussion in
the nine District Conferences
and in the two
Municipal Conferences of the city, accomplished in
2005 and 2007;

· Metas, estratégias e objetivos do Plano Diretor
Municipal
colocados
em
discussão
temática
suplementar nas nove Conferências Distritais e nas
duas Municipais da cidade, realizadas nos anos de
2005 e 2007;

. Debate in the municipal operational bodies, with
the presence of the users of each public policy, if
possible, via the respective Municipal Council, such
as Health and Environment;

· Debate nos órgãos operacionais do município, com
presença dos usuários de cada política pública, se
possível via Conselho Municipal respectivo, como
Saúde e Meio Ambiente;

. Meeting of the IPPUC Advisory Board before it was
extinct by the Law 12.579/2007, that created the
Council of the City of Curitiba  CONCITIBA;

· Reunião do Conselho Consultivo do IPPUC, antes
que o mesmo fosse extinto pela Lei 12.579/2007,
que cria o Conselho Municipal da Cidade de Curitiba
 CONCITIBA;

. Placement of posters in the city hall Regional
Administrations, calling for the public opinion for
specific access to the Sectorial Plans via internet with
the help from municipal servants, and

· Colocação de cartazes nas Administrações Regionais
da prefeitura, de chamada à opinião pública para
acesso específico aos Planos Setoriais via internet
com a assessoria dos servidores, e

. Other means and records of the collective will
incident in the Sectorial Plans, such as the demands
manifested along with each municipal body, the 156
central for requests, public hearings referring to the
municipal Budgetary Calendar and other thematic
meetings in the Citizenship streets, such as the
Regional Plans or Districts Councils.

· Outros meios e registros da vontade coletiva
incidentes nos Planos Setoriais, tais como as
demandas manifestas junto a cada órgão da prefeitura,
a central 156 de reivindicações, audiências públicas
referentes ao Calendário Orçamentário municipal e
outras reuniões temáticas nas ruas da Cidadania,
como as de Planos Regionais ou Conselhos
Distritais.
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Como matéria conceitual associada às diretrizes do
Plano Diretor municipal, os Planos Setoriais são
trabalhos de planejamento que, já elaborados,
continuam ainda em aprimoramento, estando já
implantada na internet sua segunda versão,
contemplando críticas e contribuições institucionais,
acrescidas à versão preliminar antes debatida nos
ambientes internos e externos à prefeitura além do
virtual, ora em utilização.

As a conceptual subject associated to the guidelines
of the municipal Master Plan, the Sectorial Plans are
planning works that, already elaborated, are still under
improvement, and its second version has already been
implanted on the Internet, contemplating institutional
criticisms and contributions to the institutions, added
to the preliminary version previously debated in
internal and external environments to the Municipal
government, besides the virtual one currently in use.

Como matérias ligadas ao planejamento de caráter
participativo sobre a cidade, os citados Planos
Setoriais foram editados em versão resumida pelo
IPPUC e, após, encaminhados à apreciação do
Conselho Municipal da Cidade de Curitiba 
CONCITIBA, para suas resoluções e
encaminhamento. Possivelmente os temas e conceitos
permanecerão sujeitos ao acompanhamento
permanente da sociedade, viabilizado no âmbito
desse Conselho, órgão colegiado de Política Urbana
previsto no artigo 48 do Plano Diretor. Esse iniciou
recentemente a instalação de um sistema local de
gestão, para que cada diretriz setorial se mantenha
consoante à Política Urbana Nacional, podendo,
também, estabelecer núcleos ou Comitês de
acompanhamento, vinculados aos Planos Regionais
da cidade, na escala das Administrações
Descentralizadas da prefeitura, pois na escala dos
bairros ficam mais efetivos o controle e a monitoração
do Desenvolvimento Urbano.

As subjects linked to the participative planning of the
city, the cited Sectorial Plans were published in a
summarized version by IPPUC and, then, sent to the
appreciation of the Council of the City of Curitiba 
CONCITIBA, for its resolutions and guiding. Maybe
the themes and concepts shall remain subject to the
society permanent monitoring, made possible in the
scope of this Council, collegiate body of Urban Policy
established in article 48 of the Master Plan. That one
has recently initiated the installation of a local
management system, so that each sectorial guideline
remains in accordance with the National Urban Policy,
and may, as well, establish Nucleus or Committees
for monitoring, entailed to the city Regional Plans, in
the scale of the Municipalitys Decentralized
Administrations, for in the districts scale the Urban
Development control and monitoring get more
effective.
This proximity of the Regional Plans with the
inhabitants allows a constant and permanent
adjustment of the Sectorial Plans.

Essa proximidade dos planos regionais com os
moradores permite um ajuste constante e permanente
sobre os planos setoriais.

In general, these are the mechanisms that the City of
Curitiba proposes, so that the democratization process
is more consolidated on the city management. The
main axis is in the legal attributions of CONCITIBA,
to share local strategic decisions, outlining directions
to the city urban planning. But this does not eliminate
the Municipal governments legal responsibility to
manage all different actions related to the local public
policies. Executing programs and projects that put in
effect rules and directions administrated in
CONCITIBA is the Municipal Governments duty.

De modo geral, são esses mecanismos que o
Município de Curitiba propõe para que ainda mais
seja consolidado o processo de democratização sobre
a gestão da cidade. O eixo principal está nas
atribuições legais do CONCITIBA, para compartilhar
decisões estratégicas locais, delineando rumos ao
planejamento urbano da cidade. Mas isso não elimina
a responsabilidade legal da prefeitura para gerenciar
todas as diferentes ações relacionadas às políticas
públicas locais. Executar programas e projetos que
efetivem regras e rumos gestionados no CONCITIBA
é incumbência do Poder Público Municipal.
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Para facilitar esses limites de competência, entre
gestão urbana e sua gerência, a prefeitura mantém
hoje mecanismos de monitoramento e de manejo
sobre a cidade, os quais, mediante adequado
acompanhamento, servirão para ajustar as ações e
obras, no sentido de que mantenham sua eficiência e
preservem sua eficácia, consoantes aos objetivos
planejados e aos pactos locais celebrados.

To facilitate these jurisdiction limits, between urban
management and its direction, today the Municipality
has monitoring and managing mechanisms for the
city, which, through appropriate monitoring, shall
help the adjustment of actions and works, in a way
that the efficiency will be kept, according to the planned
goals and the local pacts signed.
The constitutional principles and guidelines of the
Cities Statute have led the Urban Policy advances in
the City of Curitiba. These items above no longer
allow the planning itself to become a pattern, under
forms previously made and imposed to it, by whatever
instances of imposing technocracy it could happen.
On the contrary, the constitutional and federal rules
of Urban Development are wide. They impose to the
municipal district that the local urban planning
initiatives and acts, including the sectorial contents,
to adjust themselves in an organic and permanent
way. These adjustments are to attend the population
will as well as to planetary nature purposes.

Aquilo que vem conduzindo esses avanços na Política
Urbana no município de Curitiba são os princípios
constitucionais e as diretrizes do Estatuto da Cidade.
Os mesmos já não permitem que o planejamento se
transforme numa matéria engessada, sob fórmulas
prontas a ele impostas, seja por quais instâncias de
tecnocracias impositivas se insinuem. Ao contrário,
as normas constitucionais e federais de
Desenvolvimento Urbano são amplas. Elas impõem
ao município que iniciativas e atos do planejamento
urbano local, inclusive os conteúdos setoriais, se
ajustem de forma orgânica e permanente. Sejam esses
ajustes para atender aos desejos da população como
também aos desígnios da natureza planetária.

In Jean Pierre Charbonneaus article, cited at the
beginning of these local considerations, it was
highlighted, among his experiences, the difficult
search for the consensus in the city of Saint-Denis
for the urban reform in its central region. In the end,
he concludes that no public urban action should be
incisive, but on the contrary, it should be of
coordination, able to stimulate and mobilize the actors,
guide the choices in benefit of the collective interest,
and take over political responsibilities. More than the
imposition of a point of view, it is about building a
common knowledge and, also, building a reference
that evolves: the project. A method that involves all
the social actors in the work, that gives authority to
the negotiations and arbitrations, and stimulates the
participation, in behalf of a more collective dynamic
in the midst of the city, is possible only with the
adoption of an accessible language to everyone.

Na matéria de Jean Pierre Charbonneau, citada no
início destas considerações locais, aquele estudioso
destacava, entre suas experiências, a difícil procura
do consenso na cidade de Saint-Denis para a reforma
urbanística na sua região central. Ao final, ele conclui
que nenhuma ação pública urbana deva ser incisiva,
mas ao contrário, ela deve ser de coordenação, capaz
de impulsionar e mobilizar os atores, orientar as
escolhas em benefício do interesse coletivo, e assumir
responsabilidades políticas. Mais do que a imposição
de um ponto de vista, trata-se de construir um
conhecimento comum e, ainda, construir uma
referência que evolui: o projeto. Um método que
envolva todos os atores sociais no trabalho, que
confira autoridade às negociações e arbitragens, e
que estimule a participação, em prol de uma dinâmica
mais coletiva no seio da cidade, só são possíveis com
a adoção de uma linguagem acessível a todos.

About another experience, in the city of Saint Etienne,
he registers that the elaboration of any plan, when
participative, aims at mobilizing resources, specially
human and financial ones.

Sobre outra experiência, na cidade de Saint Etienne,
ele registra que a elaboração de qualquer plano,
quando participativa, tem por objetivo mobilizar
recursos, sobretudo humanos e financeiros.
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Trata-se de dispor esses recursos ao longo dos anos
seguintes, direcionando-os para projetos prioritários
(e integrados), que evitem dispersão e eventuais
incompatibilidades entre eles. Para esse pensador,
o sucesso urbanístico local dependerá da capacidade
que a cidade demonstre para mobilizar a energia dos
atores em torno de um projeto participativo. Neste
sentido, não se trata de convencer pessoas a qualquer
preço, mas de realizar um esforço de esclarecimento
para que, hoje e mais tarde, a interação seja equilibrada
e frutuosa. Esta abordagem impõe um trabalho
permanente de circulação das informações: as
questões devem estar claras, assim como as
explicações sobre aquilo que está em jogo, o contexto
institucional e os atores envolvidos, no âmbito de
um planejamento preciso e compreensível. Tudo isto
para permitir que cada participante saiba em que
momento da elaboração do projeto é preciso haver
consenso e entendimento. Documentos
compreensíveis e legíveis são uma das condições,
entre outras, para que esse processo de socialização
do conhecimento possa se desenvolver

It is about disposing these resources during the next
years, addressing them for priority (and integrated)
projects, that avoid dispersion and eventual
incompatibilities among them. For this thinker, the
local urban success will depend on the capacity that
the city demonstrates to mobilize the actors energy
for a participative project. In this sense, it is not about
convincing people at all costs, but putting an effort
towards clarification so that, today and later, the
interaction is balanced and profitable. This approach
imposes a permanent work to circulate the
information: the issues must be clear, as well as the
explanations about what is at stake, the institutional
context and the actors involved, in the scope of an
accurate and comprehensible planning. All this in
order to allow each participant to know in which
moment of the project elaboration it is necessary to
have consensus and understanding. Comprehensible
and readable documents are one of the conditions,
among others, for this knowledge socialization
process to be developed.
According to professor Charbonneau, the initial
understanding of everyone is what allows debates
based in a joint vision, concerning the city and the
urban spaces that will be proposed to them for the
future. When he referred to other European
experiences, in Marseille and Naples, he concludes
that the project, this issue pertinent to the function
of the urban professionals and leaders, is a support
for the mobilization of all. In this point of view,
the issue would not be about presenting to the public
ready projects, but to dedicate yourself to the potential
to lead the work, organize, coordinate and decide,
and also to the competence to control works, in order
to produce alternatives, with credibility, able to order
the complexity of the urban context. In these terms,
the project would not be exactly a completed form,
but the support for the mobilization and negotiation
among several actors. The project, thus, is the result
of a continuous production process, instead of a
coherent contractual parameter. Specifically about
the project to transform a degraded parking area in
the current Plebiscite Square, in Naples, he says that

Segundo o mesmo professor Charbonneau, a
compreensão inicial de todos é que permite debates
fundamentados numa visão conjunta, com respeito à
cidade e aos espaços urbanos que lhes serão
propostos para o futuro. Ao se referir a outras
experiências européias, em Marselha e Nápoles, ele
finaliza que o projeto, essa questão pertinente à função
dos profissionais e dirigentes do urbano, é um
suporte para a mobilização de todos. Nesta
ótica, a questão não seria tanto apresentar ao público
projetos prontos, mas apoiar-se sobre a capacidade
de liderar o trabalho, organizar, coordenar e decidir,
e também sobre a competência no controle das obras,
para produzir alternativas, com credibilidade, capazes
de ordenar a complexidade do contexto urbano.
Nestes termos, o projeto não seria exatamente uma
forma acabada, mas o suporte para a mobilização e
negociação entre os diversos atores. O projeto, assim,
é o fruto de um processo de produção contínuo, ao
invés de um parâmetro contratual coerente.
Especificamente sobre o projeto para transformar uma
área de estacionamento degradada na atual Praça do
Plebiscito, em Nápoles, ele comenta que o mesmo
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PLANO/DIRETRIZES NA LEI DO PLANO DIRETOR

ABORDAGENS / CONCEITOS PRINCIPAIS

devolveu aos napolitanos certa confiança nas suas escolhas, na política e na democracia... Por isso, talvez,
fosse melhor considerar essa pedagogia sobre a matéria urbanística, como um dos motores para acionar maior
vitalidade cultural e democrática na nossa sociedade urbana.
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PLAN / GUIDELINES IN THE MASTER PLAN LAW

APPROACHES / MAIN CONCEPTS

this project gave back to the Neapolitans certain confidence in their choices, in politics and in the democracy...
Thats why, perhaps, it would be better to consider this pedagogy about the urban subject, as one of the forces
to stimulate greater cultural and democratic vitality in our urban society.
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MERCADO MUNICIPAL
PUBLIC

MARKET

OF

CURITIBA

Célia Regina Bim / Arquiteta / Architect

As cidades e seus cenários se contrastam, se fundem.
As cidades e suas memórias se preservam, se renovam.
The cities and their scenaries contrast themselves, they merge.
The cities and their memories preserve themselves, renew themselves.
Desafios que levam os planejadores a reinventar os

Challenges which make the planners reinvent the urban

espaços urbanos, recriar os ícones da cidade, dando nova

spaces, recreate the icons of the city, giving them a new

identidade sem que percam as características originais.

identity without losing their original characteristics.

O Mercado Municipal não está classificado como

Mercado Municipal is not classified as a Preservation

Unidade de Interesse de Preservação, com relação ao

Unit of Interest, regarding the Historical Patrimony, but,

Patrimônio Histórico, mas com certeza ele pertence à

for sure, it belongs to the memory of the city, and it is

memória da cidade, é considerado um ponto de

considered an identity point, in the sense of belonging

identidade, no sentido de pertencer à cidade. Atuando

to the city. It is remarked as a landmark when referring to

como um marco na referência da paisagem urbana, seja

the urban landscape, because of its buildings, or by its

pelo edifício, seja pelo uso.

use.

HISTÓRICO
A história da implantação do primeiro mercado público
em Curitiba iniciou por volta de 1820. Na verdade,
não se tratava de um mercado, mas de uma área
com várias casinhas que foram arrendadas aos
permissionários, localizada na atual Rua Saldanha
Marinho.

HISTORY
The implantation history of the first public market in
Curitiba began around 1820. In fact, it wasnt a
market, but a space with several small houses that
were rented to the licensees, situated at the current
Rua Saldanha Marinho.

Em 1856, Vicente Pires da Motta financia a reforma
de um imóvel público no Largo da Ponte, atual Praça
Zacarias, para abrigar o mercado público. Em 11 de
novembro de 1874, foi construído um novo posto de
abastecimento no Largo da Cadeia, que passou a se
chamar Largo do Mercado (atual Praça Generoso
Marques).

In 1856, Vincente Pires da Motta financed the
remodeling of a public building in Largo da Ponte,
current Praça Zacarias, to house the public market.
On November 11, 1874, a new post of supply was
built in Largo da Cadeia, which was called Largo do
Mercado (current Praça Generoso Marques).
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Em 1913, o Mercado da Praça Municipal é transferido
para o Largo do Nogueira, atual Praça 19 de
Dezembro, e em 1915 muda para o Batel.

In 1913, the Mercado da Praça Municipal is
transferred to the Largo do Nogueira, current Praça
19 de Dezembro, and in 1915 it changes to Batel.

O popular Mercadinho do Batel funciona até 1937
na confluência das Ruas Emiliano Perneta e Doutor
Pedrosa. A partir daí, até 1958, Curitiba fica sem um
edifício público para abastecimento alimentar.

The popular Mercadinho do Batel is opened in 1937
at the confluence of streets Emiliano Perneta and
Doutor Pedrosa. From then, until 1958, Curitiba does
not have a public building for food supply.

O Plano Agache de 1943 prevê a construção de um
mercado central, amplo, perto da estação ferroviária,
garantindo o transporte fácil e rápido das mercadorias.

The Agache Plan of 1943 provides the construction
of a spacious central market near the railway station,
ensuring the quick and easy transport of goods.

O Mercado Municipal de Curitiba foi inaugurado em
2 de agosto de 1958. De lá para cá a cidade se
acostumou a encontrar produtos de qualidade, com
uma grande diversificação de itens de alimentação,
sem perder o clima dos antigos armazéns, bem
diferente dos supermercados encontrados nos dias
de hoje.

The Mercado Municipal of Curitiba was inaugurated
in August 2, 1958. From then to now the city got
used to finding quality products, with a large variety
of items of food, without losing the atmosphere of
old stores, different from the supermarkets found
nowadays.
The complex, in the former district of Capanema,
today Jardim Botânico, is formed by an irregular
building facing the Avenida 7 de Setembro, Rua da
Paz, Avenida Afonso Camargo and Rua General
Carneiro. To call the publics attention, at that time,
an exclusive line of bus  the Circular Mercado, was
created, with conventional vehicles that went
throughout the central region and the market was
the final destination; solving the distance problem,
which, at the time, was reasonably serious.

O complexo, no antigo bairro do Capanema, hoje
Jardim Botânico, é formado por uma edificação
irregular voltada para a Avenida 7 de Setembro, Rua
da Paz, Avenida Afonso Camargo e Rua General
Carneiro. Para atrair o público, na época, foi criada
uma linha de ônibus exclusiva  o Circular Mercado,
servido por veículos convencionais que percorriam
toda a região central e tinham o mercado como destino
final, resolvendo o problema da distância, que na
época era razoavelmente grande.

In 1998 the Mercado completes 40 years, and to
celebrate the date, the Local government and licensees,
through partnership, perform its first major
remodeling. In addition to improvements in the
market, the façades faced to the streets General
Carneiro and Presidente Afonso Camargo receive
colored and metal panels. And in 2002, a new
remodeling revitalizes all pavilions, replacing the floor
and all electric parts and the traditional licensees stalls
(where vegetables, fruit, chicken and sometimes pigs
were sold) by remodeled commercial ones.

Em 1998 o Mercado completou 40 anos, e para
comemoração da data, a Prefeitura e permissionários,
através de parceria, executam a sua primeira grande
reforma. Além das melhorias no interior do mercado,
as fachadas voltadas para as ruas General Carneiro e
Presidente Afonso Camargo ganham painéis
metálicos e coloridos. E em 2002, uma nova reforma
revitaliza todos os pavilhões, com substituição das
bancas de hortifrutigranjeiros dos permissionários,
reforma dos boxes comerciais, do piso e de toda
parte elétrica.
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Em 2008 o Mercado completa 50 anos. A Secretaria
Municipal de Abastecimento, a Secretaria Municipal
de Comunicação Social e o IPPUC preparam
novidades para comemorar meio século de existência.
E desta vez não se trata de reformas apenas no
edifício, mas também da implantação de um processo
de reposicionamento e requalificação completa:
conceitual, física e operacional.

In 2008 the Mercado completes 50 years. The
Municipal Secretariat of Supply, the Municipal
Secretariat of Communication and IPPUC prepare
news to celebrate half a century of existence. And at
that time the remodeling wouldnt be done only in
the building, but also with the implantation of a full
process of repositioning and retraining: conceptual,
physical and operational.

De acordo com informações da Secretaria Municipal
do Abastecimento, a taxa anual de crescimento dos
negócios do Mercado Municipal, que em 2004/2005
foi de 5,2% (inferior à média nacional de 6,7% no
varejo), passou a 11,7% no período de 2005/2006 e
a 12,5% em 2006/2007, reflexo das ações realizadas
na gestão atual.

According to the Municipal Secretariat of Supply, the
annual rate of business growth of the Mercado
Municipal, which in 2004/2005 was 5.2% (inferior to
the national average of 6.7% in retail), is now 11, 7%
in the period of 2005/2006 and 12.5% in 2006/2007,
as a result of the actions undertaken in the current
management.

CONCEITUAÇÃO

CONCEpt

Por que gostamos tanto do nosso mercado? Se, como
já foi dito, não se trata de um edifício representativo
como arquitetura histórica, nem tampouco possui a
tecnologia e conforto dos supermercados atuais?
O arquiteto e Urbanista Jaime Lerner, no livro
Acupuntura Urbana, explica:

Why do we like our market that much? If, as it has
already been said, its not considered a representative
building of historical architecture, does not even have
the technology and comfort of the current
supermarkets?
The urban planning architect Jaime Lerner, in the book
Urban Acupuncture, explains:

Com a modernização das cidades, com a
globalização, começamos a receber e comprar coisas
embaladas demais, prontas demais, em espaços
acabados demais. Não vemos mais as coisas em
estado puro. Por isso a nostalgia de ver produtos,
frutas, verduras, carnes, pescados em estado natural
nos atrai.

With the modernization of the cities and the
globalization, we began to receive many packaged
things, too ready and in too completed spaces. We
dont see things in their pure state any more. Thats
why the nostalgia of seeing products, fruits,
vegetables, meat,and fish in their natural state attracts
us. 

O que encanta no mercado é ser um lugar de múltiplos
sabores, aromas, cores e calor humano, conseguimos
sentir que este espaço pertence à rua e acolhe gente.

What fascinates us in the market is the fact that it is
a place of multiple flavors, aromas, colors and human
warmth. We feel that this area belongs to the street
and welcomes people.

A proposta básica é integrar um local de negócios
sob a administração do poder público municipal a
um forte instrumento de promoção de políticas
públicas, focado nas grandes tendências da cultura
alimentar.

The basic proposal is integrating a place of business
under the administration of the municipal government
with a strong means of promoting public policies,
focused on major trends of food culture.
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Segundo o Secretário de Abastecimento, Norberto
Anacleto Urtigara, o Mercado tem grande potencial
para ser transformado em uma marca forte, capaz
de influenciar tendências e hábitos de consumo,
promover os mais diversos setores do agronegócio
estadual, preservar e promover a cultura
gastronômica regional e tornar-se um importante
ícone turístico, comercial, de informação e de lazer.

According to the Secretariat of Supply, Norberto
Anacleto Urtigara, the Market has great potential to
be transformed into a strong brand, capable of
influencing trends and habits of consumption,
promote the most diverse sectors of state
agribusiness, preserve and promote the regional
gastronomic culture and become a major tourist,
commercial, information and entertainment icon.

O projeto foi nascendo de um processo de integração
de diferenças históricas e estéticas. De um lado, o
mercado construído em 1958, com sua arquitetura
funcional envolvida por uma atmosfera bucólica, e
de outro, uma proposta contemporânea e arrojada
para atender as necessidades do homem
contemporâneo. O desafio é compor com essas
contradições sem perder a identidade cultural.

The project came from an integrating process of
aesthetic and historical differences. On one hand, the
market built in 1958, with its functional architecture
evolved by a bucolic atmosphere, and on another, a
contemporary and daring proposal to meet the needs
of the contemporary man. The challenge is to compose
these contradictions without losing the cultural identity.
The chosen project seeks to highlight the physical
characteristics of the existing building through the
creation of clean volumes with simple architectural
language.

O partido adotado procura evidenciar a característica
física do edifício existente através da criação de
volumes limpos com linguagem arquitetônica simples.

O PROJETO

PROJECT

O projeto foi iniciado em 2005, com uma pesquisa
de opinião elaborada pelo IPPUC, entre 9 e 15 de
maio. Nesta pesquisa, os usuários e permissionários
tiveram oportunidade de manifestar seus anseios,
dúvidas, preocupações e sugestões.

The project was initiated in 2005, with an opinion
survey prepared by IPPUC, between May 9th and 15th
. In this research, the users and licensees had the
opportunity to express their desires, doubts, concerns
and suggestions.

Com base nestas informações, na experiência dos
técnicos da Secretaria Municipal de Abastecimento e
na leitura do espaço urbano, começou-se a definir o
programa de necessidades.

Based on this information, and on the technicians
experience at the Municipal Secretariat of Supply and
on the reading of urban space, the program of needs
began to be defined.
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Atualmente o Mercado é composto por uma grande
área de comercialização de produtos
hortifrutigranjeiros e boxes com alimentos, bebidas
finas, nacionais e importadas, ervas medicinais,
temperos, especiarias e conservas. E, ainda,
floricultura, delicatessen, queijos, vinhos, pescados,
carnes, lanches, refeições e produtos diversos.

Nowadays, the Mercado is composed of a large
commercialization area of fruits and vegetables sellers
and boxes with food, refined, national and imported
drinks, medicinal herbs, seasonings, spices and
canned goods. Also, flowers, delicatessen, cheese,
wines, fish, meats, snacks, meals, and diverse
products.

O novo projeto mantém esta diversidade de produtos
e tem a área de alimentação como a espinha dorsal,
responsável pela ligação dos diversos setores. Mesmo
com os novos edifícios, serão mantidos os acessos
pelas quatro ruas que circundam a edificação, fazendo
com que o Mercado se abra com generosidade para
a cidade.

The new project maintains the diversity of products
and has its food area as the main part, responsible
for the connection of various sectors. Even with the
new buildings, the access by the four streets that
surround the building will be kept, making sure that
the Mercado remains open with generosity to the
city.

Para viabilização da ampliação, está sendo feita a
desapropriação de três terrenos vizinhos, sendo que
o Mercado hoje possui 11.078,51m2, e terá área de

To allow the expansion, the land expropriation of three
neighbors is happening, since the Mercado now has
11.078,51m2, and will have an area of 23.367,83m2.

23.367,83m2.
At the Rua 7 de Setembro, a transparent block will
allow the view of the original Mercado wall, in the
back. The new entrance will have a double ceiling
height building and mezzanine. The ground floor will
be equipped with spaces for new shops and a large
central area for exhibitions, launching products,
presentations and cooking courses.

Na rua 7 de Setembro, um bloco transparente
permitirá a visualização da parede original do
Mercado, ao fundo. A nova entrada encontrará uma
edificação com pé-direito duplo e mezanino. O
pavimento térreo será dotado de espaços para novos
comércios e uma grande área central destinada a
exposições, lançamento de produtos, apresentações
e cursos de culinária.

In the mezzanine, under the glass roof with a metal
structure covered with wood, a large area will house
new restaurants, with a large area for meals, musical
presentations and cultural events. This area, which
will be linked to the existing food areas and the
organic markets, was designed allowing a great layout
flexibility enabling the transformation of
environments.

No mezanino, sob o telhado de vidro com estrutura
metálica revestida com madeira, um grande espaço
abrigará novos restaurantes, com local amplo para
as refeições e para apresentações musicais e
manifestações culturais. Esta área, que estará ligada
com as áreas de alimentação existentes e mercado
de orgânicos, foi concebida permitindo grande
flexibilidade de layout possibilitando a transformação
dos ambientes.
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O telhado de vidro receberá tratamento apropriado e
brise-soleil, para garantir um sombreamento na área
da alimentação. A arborização interna também
contribuirá na criação de um ambiente aconchegante
e agradável, favorecendo a permanência das pessoas
neste local.

The glass roof will receive an appropriate treatment
and brise-soleil, to ensure shading in the food court.
The internal arborisation will also contribute to the
creation of a cozy and pleasant environment, favoring
the permanence of people at this place.

Voltado para a rua da Paz, teremos o acesso ao
primeiro Mercado de Orgânicos do país, com área
de 3.725,39 m2, distribuído em 3 pavimentos: no
primeiro piso, a comercialização de produtos
orgânicos, restaurantes e lanchonetes com cardápios
diferenciados; no segundo piso, um amplo foyer fará
a conexão entre o setor administrativo e um auditório
para capacitação dos funcionários e atividades
referentes a alimentação saudável e área de
estacionamento, carga e descarga, no subsolo.

Facing Rua da Paz, we will have access to the first
Organic Products Market of the country, with an area
of 3,725.39 sqm, distributed on 3 floors. On the
first floor, the marketing of organic products,
restaurants and snack bars with different menus; on
the second floor, a large foyer will make the
connection between the administrative sector and an
auditorium to train employees and activities related
to healthy food; on the basement, loading and
unloading area.

No edifício ao lado, será implantada toda
infraestrutura de carga e descarga, com espaço para
manobras de caminhões, vestiários, sanitários, copa/
cozinha, refeitório para funcionários, central de lixo
e de GLP, além de estacionamento que atenderá a
demanda do mercado.

In the next building, all loading and unloading
infrastructure will be implemented, with spaces for
trucks maneuvering, dressing-rooms, toilets, pantry/
kitchen, refectory to employees, central for garbage
and butane gas, and parking that will meet the market
demand.

Na rua General Carneiro, onde atualmente se faz a
carga/descarga de forma informal e desorganizada,
a revitalização do calçadão abrirá um espaço de
animação para diferentes atividades ao ar livre.

At the Rua General Carneiro, where nowadays occurs
the loading/unloading on an informal and unorganized
way, the revitalization of the sidewalk will create an
area of animation for various outdoor activities.

O projeto contempla ainda adequação às exigências
da Vigilância Sanitária e ABNT NBR 9050, que trata
da acessibilidade e climatização dos espaços.

The project also includes adequacy for the
requirements of the Sanitary Vigilance and the
standards of ABNT NBR 9050, which deals with
climate and accessibility of spaces.

Os edifícios são marcados por uma arquitetura
volumétrica contrastando com a original. Estes
volumes são tratados com alvenaria branca e em
alguns pontos de destaque revestidos com arenito
rosa, identificando, desta forma, o equipamento em
qualquer uma das fachadas da edificação, dando ao
conjunto uma linguagem única.

The buildings are marked by a volumetric architecture
contrasting with the original one. These volumes are
treated with white masonry and in some points of
emphasis covered with pink sandstone, identifying,
thus, the equipment in any of the building façades,
giving to the set of buildings a unique language.
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A implementação do conceito de gestão da marca
será o diferencial, transformando o Mercado Municipal
numa Marca Forte. Para isso, foram realizadas
diversas discussões sobre a conceituação do novo
Mercado, levantamento fotográfico, diagnóstico da
situação e levantamento do seu potencial.

The implementation of the brand management concept
will make a difference, transforming the Mercado
Municipal in a Strong Brand. With this purpose,
there were several discussions on the concept of the
new Mercado, photographic survey, diagnosis of the
situation and a survey about its potential.

Com relação a esse trabalho, o designer Nenê
Guimarães diz:  O projeto e o trabalho de branding
tem por objetivo fortalecer a imagem de marca do
Mercado Municipal. Fortalecer esta marca significa,
antes de tudo, respeitar sua história, preservar os
seus valores, o seu papel cultural e o agente
sociabilizador, seguindo uma trajetória de evolução
permanente. Foram pontos de compromisso
essenciais para que o projeto de design de marca se
encaixasse harmoniosamente ao projeto
arquitetônico.

Regarding this work, the designer Nenê Guimarães
says: The project and the work of branding aims at
strengthening the Mercado Municipal brand image.
Strengthening this mark means, first of all, to respect
its history; preserve its values, its cultural role as a
socializing agent, following a permanent path of
evolution. There were essential compromise points
so that the brand design project fits with harmony
into the architectonic project.
The design of the new logo exalts and values the
key element of the architectural identity of the old
market, its arch. In addition to redeeming, through a
rereading, the typographical form found so far in its
façade to the lettering SUPER MERCADO
MUNICIPAL, which will be fully preserved. The other
elements refer to the fun environment, dynamic and
non-linear which is part of the way of the brand
experience.

O design da nova logomarca enaltece e valoriza o
principal elemento de identidade arquitetônica do
antigo mercado, o seu arco. Além de resgatar, através
de uma releitura, a forma tipográfica encontrada até
hoje na sua fachada para o letreiro SUPER MERCADO
MUNICIPAL, o qual será totalmente preservado. Os
demais elementos remetem ao ambiente divertido,
dinâmico e não linear que faz parte do jeito de ser da
experiência da marca.

The graphic set which incorporates the several
applications and demonstrations of the imprint got
more expression and a strong identity.

O conjunto gráfico que contempla as diversas
aplicações e manifestações da logomarca ganhou
expressão e forte identidade.

ARQUITETOS AUTORES DO PROJETO / ARCHITECTS RESPONSIBLES FOR THE PROJECTS Célia Regina Bim, Daniela Mizuta, Mauro
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Guimarães  G8 Design. COLABORADORES / CONTRIBUTORS Camilo Antônio Sommavilla, Mara Cilese da Cruz Deconto Leal,
Vilma Brambila Machado  IPPUC  Pesquisa / Research. CONSULTORIA / CONSULTANCY Luiz Damaso Gusi  Diretor do
Departamento das Unidades do Abastecimento  SMAB e equipe / Director of the Department of Units Supply  SMAB and his
team. José Carlos Alencar Koneski  Gerente do Mercado Municipal  SMAB e equipe / Manager of the Mercado Municipal  SMAB
- and his team.
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AGÊNCIA
FRANCESA DE
DESENVOLVIMENTO
FRENCH DEVELOPMENT AGENCY
Fotos / Photos: SMCS

Edemar Meissner / Arquiteto / Architect
Assis Francisco Anastácio / Engenheiro / Engineer

A obtenção de financiamentos internos e externos
pela Prefeitura de Curitiba é prática usual desde a
década de 70. Recursos do BIRD (Banco Mundial),
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento),
Fonplata e outros têm permitido a implantação de
obras estruturantes e indutoras do desenvolvimento
urbano, ampliação e melhorias da rede integrada de
transporte, circulação viária, saneamento e
regularização fundiária.

The obtainment of internal and external financings by
the Municipality of Curitiba is usual practice since
70s. Resources of the IBRD (World Bank), IDB (InterAmerican Development Bank), Fonplata and other
institutions have been allowing the implantation of
structural and inductor works of the urban
development, enlargement and improvements of the
transportation, road circulation, sanitation, and real
estate regularization integrated system

Em abril de 2007, autoridades do Governo Francês
informaram ao Prefeito Beto Richa que a Agence
Française de Développement  AFD, teria interesse
em iniciar suas operações no Brasil, preferencialmente
em Curitiba, cidade reconhecida internacionalmente
por sua qualidade de vida, propostas inovadoras e
planejamento continuado.

In April 2007, French government authorities
informed to the Mayor Beto Richa that the Agence
Française de Développement  AFD, would have
interest in initiating their operations in Brazil,
preferentially in Curitiba, city internationally
recognized for its life quality, innovative proposals
and continued planning.

A primeira visita dos dirigentes dessa agência à capital
paranaense ocorreu em 12 de junho de 2007, sendo
aqui recebidos pelo Presidente do IPPUC, Augusto
Canto Neto, e pelo Prefeito em Exercício, Luciano
Ducci. Na ocasião, foi apresentado um vídeo
institucional da Prefeitura de Curitiba, contendo os
principais pontos das propostas do Município nas
área de saneamento e meio ambiente, habitação de
interesse social e ampliação da rede integrada de
transporte coletivo.

The leaders first visit of this agency to the Paraná
capital occurred on June 12, 2007, being here received
by the President of IPPUC, Augusto Canto Neto, and
by the Active Mayor, Luciano Ducci. In the occasion,
it was presented an institutional video of the
Municipality of Curitiba, containing the Municipality`s
District main proposals points in the sanitation and
environment areas, social interest inhabitation and
enlargement of the collective transportation integrated
system.
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Essa primeira missão junto às autoridades municipais
de Curitiba permitiu pré-identificar, nas propostas
apresentadas, os principais pontos de aplicação e
objetivos que se adequavam potencialmente na missão
confiada à AFD pelo governo francês para o Brasil.

This first mission with the municipal authorities of
Curitiba allowed pre-identifying, in the presented
proposals, the application main points and objectives
that were adapted potentially in the mission trusted
to AFD by the French government for Brazil.

O projeto foi apresentado em 11 de julho de 2007 ao
Comitê de Identificação da AFD, em Paris, recebendo
um acordo de princípio para a continuação de sua
avaliação e de sua instrução.

The project was presented on July 11, 2007 to the
Identification Committee of AFD, in Paris, receiving a
principle agreement for the continuation of its
evaluation and instruction.

Após a recomendação da Comissão de Financiamento
Externo  COFIEX, em 13 de dezembro de 2007, a
Agência Francesa de Desenvolvimento decidiu dar
prosseguimento à instrução do projeto. A proposta
final, acordada entre a Prefeitura de Curitiba e a AFD,
resultou no programa denominado PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DE TRANSPORTE, no valor total de
72,3 milhões de euros, correspondendo em março
de 2008 a 187,98 milhões de reais, sendo 50%
financiado pela AFD e 50% aportado pelo Município,
compreendendo os seguintes componentes, nas
respectivas áreas de intervenção:

After the Comissão de Financiamento Externo (External
Financing Commission) recommendation  COFIEX,
in December 13, 2007, the French Development
Agency decided to proceed with the project
instruction. The final proposal, in agreement between
the Municipality of Curitiba and the AFD, resulted in
the project called PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE
TRANSPORTE (ENVIRONMENTAL RECOVERY AND
TRANSPORTATION CAPACITY ENLARGEMENT
PROGRAM), in the total value of 72,3 million Euros,
corresponding in March 2008 to 187,98 million Reais,
being 50% financed by AFD and 50% entered by the
Municipality, comprehending the next components,
in the respective intervention areas:

AMPLIAÇÃO DA REDE INTEGRADA DE TRANSPORTE COLETIVO — RIT — R$ 96.200.000,00
ENLARGEMENT OF THE COLLECTIVE TRANSPORTATION INTEGRATED SYSTEM — RIT — R$ 96,200,000.00
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL PARQUE LINEAR DO RIO BARIGÜI — R$ 47.060.000,00
RECOVERY PROGRAM PARQUE LINEAR DO RIO BARIGÜI — R$47,060,000.00

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RELOCAÇÕES — TOTAL — R$ 15.600.000,00
REAL ESTATE REGULARIZATION AND RELOCATIONS PROGRAM — TOTAL — R$ 15,600,000.00

AÇÕES DE EDUCAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISAS E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA — R$ 29.120.000,00
EDUCATIONAL, STUDY AND RESEARCH ACTIONS AND PROGRAM ADMINISTRATION — R$ 29,120,000.00

AÇÕES PROPOSTAS
AMPLIAÇÃO DA REDE INTEGRADA DE
TRANSPORTE COLETIVO

PROPOSED ACTIONS
ENLARGEMENT OF THE COLLECTIVE
TRANSPORTATION INTEGRATED SYSTEM

As intervenções previstas neste componente tem
como objetivo otimizar a operação na canaleta
exclusiva de ônibus, permitindo a ultrapassagem dos
veículos nas estações, possibilitando a redução dos
tempos de viagem e o aumento do número de
passageiros transportados.

The foreseen interventions in this component have
as its goal optimizing the operation in the exclusive
bus gutter, allowing the vehicles overtaking in the
stations, enabling the reduction of travel time and
the increase of the number of transported passengers.

Com a modernização da sinalização semafórica, será
estabelecida a priorização para as linhas expressas
diretas. Além disso, pretende-se a eliminação de
cruzamentos ao longo das canaletas, sempre que
possível.

With the traffic light signposting modernization, it
will be established the priority for the direct express
lines. Moreover, it intends the crossings elimination
along of the gutters, whenever possible.
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Estas medidas deverão proporcionar ganhos
significativos na velocidade operacional do transporte
coletivo nas estruturais, com o conseqüente aumento
da capacidade nos eixos. A melhoria do desempenho
operacional contribuirá para a redução das emissões
dos gases de efeito estufa  GHG¹.

These measures should provide significant earnings
in the operational speed of the collective
transportation in the structural, with the consequent
increase in axles capacity. The operational
performance improvement will contribute for the
reduction of the effect of greenhouse gases emissions
 GHG1 .

Paralelamente, os Terminais e as Estações
Intermediárias serão reformados e adaptados, a fim
de oferecer aos 292.000 usuários/dia o máximo de
conforto e segurança.

At the same time, the Terminals and the Intermediary
Stations will be reformed and adapted, in order to
offer to the 292,000 users/day the maximum comfort
and safety.

A nova semaforização contará com um sistema que
proporcionará prioridade à circulação dos ônibus
expressos, assegurando uma melhor performance à
circulação de veículos.
¹ Green House

The new establishment of traffic lights will rely on a
system that will provide priority to the express bus
circulation, assuring a better performance to the
1
vehicles circulation.
Green House

IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO TERMINAL
CAPÃO DA IMBUIA / TERMINAL CABRAL E
COMPLEMENTAÇÃO DO EIXO
BOQUEIRÃO

IMPLEMENTATION OF THE CONNECTION
CAPÃO DA IMBUIA TERMINAL / CABRAL
TERMINAL AND AXLE BOQUEIRÃO
COMPLEMENTATION

O primeiro trecho desta ligação é composto pelo
binário Olga Balster/ Nivaldo Braga, entre as avenidas
Presidente Affonso Camargo e Victor Ferreira do
Amaral. Na rua Olga Balster será implantada
infraestrutura viária completa e na rua Professor
Nivaldo Braga serão executados os projetos de
recuperação do pavimento, paisagismo e sinalização.

The first part of this connection is composed by Olga
Balster/ Nivaldo Braga binary, between the Presidente
Affonso Camargo and Victor Ferreira do Amaral
Avenues. In the Olga Balster Street will be implanted
complete road infrastructure and in the Professor
Nivaldo Braga Street will be executed the projects of
pavement recovery, landscaping and signposting.

Após a Victor Ferreira, a linha seguirá pelas ruas
Konrad Adenauer e José Zgoda e neste trecho será
necessária a implantação de toda a infraestrutura
viária, com pavimento e demais elementos
compatíveis com a demanda do transporte coletivo.
Após a rua José Zgoda, o traçado seguirá por uma
trincheira que será implantada sob a BR-476, passando
pela rua Gustavo Ratmann, onde será implantada uma/
outra trincheira. A partir da rua Gustavo Ratmann, a
linha seguirá pelas ruas Fagundes Varela, Augusto
Stresser, Camões e dos Funcionários até o Terminal
Cabral.

After Victor Ferreira Street, the line will go by the
Konrad Adenauer and José Zgoda Streets and in this
part will be necessary the implantation of all the road
infrastructure, with pavement and the other
compatible elements with the collective transportation
demand. After the José Zgoda Street, the tracing will
go for a trench that will be implanted under the BR476, passing by the Gustavo Ratmann Street, where
will be implanted another trench. From the Gustavo
Ratmann Street, the line will go by the Fagundes
Varela, Augusto Stresser, Camões, and dos
Funcionários Streets until the Cabral Terminal.

Para a complementação da Linha Boqueirão-Centro
Cívico, está prevista a construção de uma estaçãotubo em frente à sede da Prefeitura.

For the Boqueirão-Centro Cívico Line
complementation, it is foreseen the construction of a
station-tube in front of the City Hall.
37

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL PARQUE LINEAR
DO RIO BARIGÜI

ENVIRONMENTAL RECOVERY
PROGRAMLINEAR PARK OF
BARIGÜI RIVER

As diretrizes com ações imediatas e
de médio e longo prazos para
revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio
Barigüi, que abrange um terço do território da
cidade e um terço da população de Curitiba, podem
ser classificadas como de educação ambiental,
fiscalização, e outras de caráter legal e institucional,
além da realização de obras de infraestrutura. Pelas
características de uso e ocupação, esta proposta foi
dividida em três trechos:

The guidelines with immediate,
medium and, long terms actions for
Barigüi River Watershed revitalization, that
covers a third of the city territory and a third
of the population of Curitiba, may be classified as
environmental education, inspection, and others about
legal and institutional character, besides the
infrastructure works accomplishment. By the use and
occupation characteristics, this proposal was divided
into three parts:

PRIMEIRO TRECHO
Vai da divisa com Almirante Tamandaré, onde o rio
entra em Curitiba, até o parque Barigüi. Nesse trecho
está sendo estudada a incorporação de novas áreas
aos parques Tanguá, Tingüi e Barigüi, para integração
dos parques, oferecendo mais espaço de preservação
ambiental e de lazer para a população. No primeiro
trecho da bacia já está sendo feito o desassoreamento
do lago do parque Barigüi, obra prevista no
Planejamento Estratégico da bacia do Rio Barigüi.

FIRST PART
It goes from the frontier with Almirante Tamandaré,
where the river enters in Curitiba, until the Barigüi
Park. In this part is being studied new areas
incorporation to the Tanguá, Tingüi, and Barigüi Parks,
for the parks integration, offering more environmental
preservation and leisure space for the population. In
the first part of the watershed it is being already done
clearing of the Barigüi Parks lake, work foreseen in
the Strategic Planning of the Barigüi River watershed.

SEGUNDO TRECHO
Vai do parque Barigüi até a rua Cyro Correia Pereira,
no bairro CIC. É o perímetro mais urbanizado. Nele
será implantado, ainda em 2007, um novo parque, o
da Biodiversidade, que fará parte do Parque Linear
do Rio Barigüi. Também serão revitalizadas áreas de
lazer, como o Parque Mané Garrincha. Ainda neste
trecho serão feitas lagoas de acumulação, para conter
a água da chuva em períodos de cheias e diminuir os
riscos de inundações.

SECOND PART
It goes from the Barigüi Park until the Cyro Correia
Pereira street, in the CIC district. It is the most
urbanized perimeter. In it a new park will be
implanted, in 2007, a new park, the Biodiversity Park,
that will take part in the into the Linear Park of Barigüi
river. They also will be revitalized leisure areas, like
the Mané Garrincha Park. Even in this part, it will be
done accumulation ponds, to stop the rain water in
inundations periods and to decrease the floods risks.

TERCEIRO TRECHO
O menos urbanizado da bacia, vai da rua Cyro Correia
Pereira até onde o rio Barigüi deságua no rio Iguaçu.
Serão criados dois novos parques que, além de serem
integrados ao Parque Linear do Rio Barigüi,
contribuirão para preservação das margens do rio e
para conservação de importantes maciços florestais
ainda existentes nesse trecho da bacia.

THIRD PART
The less urbanized of the watershed, goes from the
Cyro Correia Pereira Street up to where the Barigüi
River drains on the Iguaçu River. It will be created
two new parks that, besides being integrated to the
Linear Park of Barigüi River, will contribute for river
margins preservation of important forest massifs
that still exist in this part of the watershed.
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As ações de infra-estrutura visam promover a
realização de obras de contenção de erosão,
recuperação e revegetação de margens, além da
implantação de UCs  Unidades de Conservação,
em consonância com os objetivos de preservação e
conservação, para formação do Parque Linear do
Barigüi. A exemplo das UCs já implantadas na porção
norte da bacia do Barigüi, o projeto pretende implantar
outras UCs na porção central e sul, como o Parque
da Biodiversidade, além da revitalização de outras
áreas de lazer já consolidadas.

The infrastructure actions aim promoting the work
accomplishment of erosion restraint , margins
recovery and revegetation, besides UCs Implantation
 Unidades de Conservação (Preservation Units), in
consonance with the preservation and conservation
goals, for the Linear Park of Barigüi formation. Like
the already implanted UCs in the north portion of
Barigüi watershed, the project intends to implant other
UCs in the central and south portion, like the
Biodiversity Park, besides the revitalization of other
leisure areas already consolidated.

Diretamente, serão beneficiadas cerca de 28.000
pessoas e, indiretamente, os 495.000 habitantes da
Bacia do Barigüi.

Directly, they will benefit about 28,000 people and,
indirectly, the 495,000 inhabitants of the Bacia do
Barigüi (watershed).

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
RELOCAÇÕES

REAL ESTATE REGULARIZATION AND
RELOCATIONS

Este componente é requisito para as intervenções
previstas na bacia do Rio Barigüi, beneficiando
diretamente 2.284 moradores. Sua proposta tem por
objetivo reverter situações de degradação da bacia
do Barigüi, adotando medidas para preservação de
nascentes, conservação de ambientes naturais ainda
existentes na região através do re-ordenamento e
relocação das áreas de ocupação irregular às margens
do rio.

This component is requirement for the interventions
foreseen in the Barigüi River watershed, benefiting
directly 2,284 inhabitants. Its proposal has for goal
revert degradation situations of the Barigüi watershed,
adopting measures for river heads preservation,
natural environments preservation that still exist in
the region through restructuring and relocation of
the irregular occupation areas to the river margins.
The project contemplates interventions in the
communities Bom Menino, Nossa Senhora da Paz,
Nápolis/Malvinas, Nova República, Vila Rigoni, Morro
da Esperança, Nova Barigüi and Alto Barigüi.

O projeto contempla intervenções nas comunidades
Bom Menino, Nossa Senhora da Paz, Nápolis/
Malvinas, Nova República, Vila Rigoni, Morro da
Esperança, Nova Barigüi e Alto Barigüi.

The total of dwellings involved in the operation is
631. From this total, 324 should be reestablished
through other resources sources in negotiation phase
between the Municipality and the Federal Union and
247 with the
current project
resources, all of
them located in
Vila
Nossa
Senhora da Paz.

O total de moradias envolvidas na operação é de 631.
Desse total, 324 deverão ser reassentadas através de
outras fontes de recursos em fase de negociação entre
o município e a
União Federal
e 247 com
recursos
do
presente projeto,
todas localizadas
na Vila Nossa
Senhora da Paz.
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The Municipality had already activated the
reestablishment, from downstream to upstream in
the cited part, of 150 houses of the Vila Nova Barigüi.
The resources in negotiation with the Federal
Government will be enough to even vacate APPs strip
 Área de Preservação Permanente (Area of
Permanent Preservation), in Bom Menino, Malvinas,
Nova República II, Rigoni, Recanto da Paz, Morro da
Esperança, Alto Barigüi and the remaining of Nova
Barigüi districts.

O município já desencadeou o reassentamento, de
jusante para montante no trecho citado, de 150 casas
da Vila Nova Barigüi. Os recursos em negociação
junto ao Governo Federal serão suficientes para
desocupar ainda a faixa de APP  Área de
Preservação Permanente, nas Vilas Bom Menino,
Malvinas, Nova República II, Rigoni, Recanto da Paz,
Morro da Esperança, Alto Barigüi e restante da Nova
Barigüi.
As 247 famílias a serem reassentadas da Vila Nossa
Sra. da Paz com recursos do Programa Qualidade
Curitiba deverão ser atendidas em área próxima a
ser adquirida com aproximadamente 75.000,00m² e
dotada de infraestrutura completa que inclui:

The 247 families to be reestablished of Vila Nossa
Senhora da Paz with resources of Programa
Qualidade Curitiba (Curitiba Quality Program) should
be assisted in area close to be acquired with about
75,000.00m² and endowed with complete
infrastructure that includes:

- Rede de abastecimento de água com ligações
domiciliares;

- Water supply system with home connections;

- Rede de coleta de esgotos com ligações

-

domiciliares e tratamento na ETE Xisto;

connections and treatment in ETE Xisto;

- Rede de distribuição de energia elétrica e

-

iluminação pública;

illumination system;

- Rede de drenagem de águas pluviais;

- Waters pluvial drainage system ;

- Sistema viário pavimentado em asfalto.

- Road system paved in asphalt.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO, ESTUDOS E
PESQUISAS E ADMINISTRAÇÃO DO
PROGRAMA

EDUCATIONAL, STUDY, AND RESEARCH
ACTIONS AND PROGRAM
ADMINISTRATION

- As ações de educação ambiental visam o
desenvolvimento de campanhas educativas
direcionadas à avaliação da qualidade da água do rio
Barigüi com monitoramento participativo, além da
promoção da identificação e mobilização de parceiros
de acordo com as ações previstas visando à formação
de multiplicadores e a articulação entre os diversos
agentes que possam ter intervenções na bacia.

- The environmental education actions aim the
development of educational campaigns addressed to
the water quality evaluation of the Barigüi River with
participative monitoring, besides the partners
identification and mobilization promotion according
to the foreseen actions aiming at the multipliers
formation and the articulation among several agents
who can have interventions in the watershed.

- O componente Estudos e Pesquisas compreende a
realização de Pesquisa de Origem e Destino, por meio
de entrevista domiciliar (EDOM), reunindo dados
relativos a todos os deslocamentos realizados dentro
da área de estudo, através de todos os meios de
transporte, inclusive a pé.

- The Studies and Researches component
comprehends the Origin and Destiny Research
accomplishment, by means of home interview
(EDOM), gathering data related to all the
displacements accomplished inside the study area,
through all the means of transportation, inclusive on
foot.

- O objetivo principal do estudo é obter informações
atualizadas sobre os deslocamentos no município de
Curitiba e entre este e os municípios do Núcleo
Urbano Central da Região Metropolitana, além de
possibilitar a construção de modelos que subsidiem
o planejamento num horizonte de médio e longo
prazo.

- The main goal of the study is to get updated
information about the displacements in Municipality
of Curitiba and between this and the municipal
districts of Núcleo Urbano Central da Região
Metropolitana (Central Urban Core of the Metropolitan
Area), besides enabling the models construction that
subsidize the planning in a medium and long term
horizon.

- A Administração do Programa compreende a
elaboração dos projetos, estudos e serviços
necessários, tanto na fase de preparação, quanto na
fase de execução, incluindo ainda a supervisão das
obras.

Foto / Photo: Acervo SMCS

- The Program Administration comprehends the
projects, studies, and necessary services elaboration,
both in the preparation phase, and in the execution
phase, even including the works supervision.
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CONHECENDO A AFD

KNOWING AFD

A Agência Francesa de Desenvolvimento 
AFD (www.afd.fr) é uma instituição financeira
pública vinculada aos Ministérios de
Economia e Finanças e das Relações Exteriores
da França, e é também responsável pela
administração do Fundo Francês pelo Meio
Ambiente Mundial  FFEM.

The Development French Agency  AFD
(www.afd.fr) is a public financial institution
entailed to the Ministry of Economy and
Finance, and External Relations of France, and
it is also responsible for the French Fund by
the World Environment  FFEM 
administration.

Seu foco específico são os Bens Comuns da
Humanidade, e sua principal área de interesse são
projetos com forte impacto na luta contra a mudança
climática (aumento da eficácia energética e
redução dos gases de efeito estufa), na
preservação da biodiversidade, na luta contra as
doenças transmissíveis e emergentes, e a promoção
da responsabilidade social e ambiental.

Its specific focus are the Humanitys Common
Goods, and its main interest area are projects with
strong impact in the fight against the climatic change
(energetic effectiveness increase and
greenhouse effect gases reduction), in the
biodiversity preservation, in the fight against the
transmissible and emerging diseases, and in the
promotion of the social and environmental
responsibility.

A França tem uma prática antiga na associação do
público e privado, conhecida no Brasil como PPP 
Parcerias Público Privadas.

France has an old practice in the public and private
association, well-known in Brazil as PPP  Parcerias
Público Privadas (Public and Private Partnerships).

OBSERVAÇÕES FINAIS
FINAL OBSERVATIONS
As ações previstas neste Programa são de fundamental
importância para o Município de Curitiba, por
integrarem as políticas públicas e diretrizes constantes
do Plano Diretor e do Plano Plurianual  PPA. A
implementação destas intervenções certamente
contribuirá, em muito, para a melhoria da qualidade
de vida, não só das populações diretamente
envolvidas, como também de toda a comunidade.

The actions foreseen in this Program have a
fundamental importance for the Municipality of
Curitiba, for integrating the public politics and the
constant guidelines of the Master Plan and the PluralAnnual Plan  PPA. This interventions implementation
will certainly contribute, a lot, for life quality
improvement, not only of the directly involved
populations, but also all the community.

Na área de mobilidade, as ações propostas
promovem a ampliação da capacidade do eixo de
transporte mais carregado do município, oferecendo
aos seus usuários melhores condições de conforto,
rapidez e segurança em seus deslocamentos.

In the mobility area, the proposed actions promote
the enlargement of the capacity of the municipal district
most loaded axle transportation, offering to their best
users comfort conditions, rapidity and safety in their
displacements.
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Na proposta ambiental, a implementação do Projeto
Estratégico para a Bacia do Rio Barigüi beneficiará
toda a população de Curitiba, além do seu alcance
sobre os municípios limítrofes. Importante destacar
que as informações e ferramentas geradas e colocadas
a serviço do planejamento urbano municipal em muito
contribuirão para alçar nossa cidade a um patamar
invejável, como sempre foi sua tradição nesta área.

In the environmental proposal, the implementation
of the Strategic Project for the Barigüi River Watershed
will benefit all Curitibas population, besides its reach
on the bordering municipal districts. It is important
to highlight that the information and tools generated
and put for service of the municipal urban planning
will contribute a lot to raise our city to an enviable
landing, as it have always been its tradition in this
area.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA RIT
ENVIRONMENTAL RECOVERY AND CAPACITY ENLARGEMET OF RIT PROGRAM

-
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Third stage works
Existing infrastructure
Third stage works
Transposition in unlevelling
Terminals to be enlarged
Capão da Imbuia/Cabral connection
Habitation
Intermediary stations
Overtaking in the gutter
Traffic light signposting
Barigüi  first stage
Barigüi  second stage
Barigüi  third stage

FAS

FUNDAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
SOCIAL ACTION FOUNDATION
Naym Libos / Jornalista / Journalist
Beth Klein / Jornalista / Journalist

Foto / Photo: Acervo IPPUC

Uma cidade caminha para onde seu povo está.
Um refrão de urbanistas?
Dos fazedores de cidades?
Não, apenas o olhar de uma mulher que soube
entender as necessidades de sua gente.

A city walks to where its people are.
A planners’ refrain?
Of the cities makers?
No, only the look of a woman that knew how to
understand people needs.

Sambaqui, no dicionário do Aurélio, designa
antiqüíssimos depósitos, situados ora na costa, ora
em lagoas, rios ou litoral, e formados de montões de
conchas, restos de cozinha e de esqueletos
amontoados por tribos selvagens que habitaram o
litoral americano em época pré-histórica.

Looking up at the Aurélio Dictionary, Sambaqui
designates very old storerooms, situated sometimes
in the coast, sometimes in ponds, rivers or the seaside,
formed by heaps of seashells, residues of kitchen
and skeletons gathered by wild tribes that inhabited
the American coast in prehistoric time.

Mas em Curitiba, Sambaqui quer dizer respeito.

But in Curitiba, Sambaqui means respect.

Quando iniciou a caminhada de campanha eleitoral
do então candidato a prefeito Beto Richa, em 2004, a
presidente da Fundação de Ação Social, Fernanda
Richa, conheceu um acampamento de famílias que
viviam sob lonas plásticas, na terra batida, sem as
mínimas condições de sobrevivência.

When she initiated the electoral campaign walk of
the candidate to mayor Beto Richa, the president of
Fundação de Ação Social (Social Action Foundation),
Fernanda Richa met a camp of families who lived under
plastic canvases, in the bumpy ground, without
minimum living conditions.
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Um pedaço de Curitiba que não constava do mapa
dos benefícios, do desenvolvimento, do respeito.
Famílias que não faziam parte de estatísticas.
A dor e a desesperança estampada no olhar de cada
um daqueles homens, mulheres e crianças, tornouse um pesadelo para a mulher do candidato. A partir
daí, a meta estava traçada.
A eleição ganha elegeu, como prioridade, a intervenção
no Sambaqui.

A part of Curitiba that was not included in the benefits,
development, and respect map.
Families that did not appear in statistics.
The pain and despair printed in the look of each one
of those men, women and children, became a
nightmare for the candidates wife. From that day
on, the goal was traced.
When the election was won she set, as a priority, an
intervention in Sambaqui.

E Curitiba viu nascer um novo bairro. No Bairro
Novo.
Famílias foram cadastradas, documentadas, inseridas
em programas.

Curitiba saw the birth of a new district at the Bairro
Novo.
Families were registered, documented, and inserted
in programs.

Em apenas um Mutirão de Documentação, foram
viabilizados, em dois dias, 344 certidões de
nascimento, 125 carteiras de trabalho, 77 CPF e 66
RG.
Creche, escola, unidades habitacionais, de saúde,
CRAS e atendimento social foram construídas.
O que era a lona e a lama deu espaço a ruas
pavimentadas, transporte, habitação, atendimento
social, educação e saúde.
Hoje, o Sambaqui existe.
No plano de governo, no mapa, no respeito.
Porque Curitiba está fazendo a sua parte. Cumprindo
a lição de casa para que as oportunidades sejam iguais
a todos os moradores da terra dos pinheirais.

In only one collective documentation effort, in two
days, 344 birth certificates, 125 employment books,
77 CPF (tax payer identification) and 66 IDs were
created.
Nurseries, schools, housing, health, and social
assistance units were built.
What used to be the canvas and the mud gave space
to paved streets, transportation, housing, social
assistance, education and health.
Today, Sambaqui exists.
In the governments plan, on the maps, in the respect
of others.
This happened because Curitiba is doing its part: doing
the homework so that the opportunities are alike to
all the pinewoods land inhabitants.

Foto / Photo: Acervo IPPUC
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Fernanda Richa tem um olhar
atento. Aos movimentos da
cidade, às necessidades dos
curitibanos.

Fernanda Richa has an attentive
look. onto the city actions, to
the curitibanos needs.
She understood that a strategic
plan of a city is done with a
social pact that covers a vast
range of intersectorial
objectives, aiming at
mobilizing the society to think,
conceive and accomplish a
desirable and possible future
for the city. Only with the
partnership
between
government and society, we
can trace an interface and co-responsibility necessary
for new directions definitions for Curitiba, she says
with the wisdom of a person who promotes more
than 360 thousand social assistance procedures per
year, through FAS.

Foto / Photo: Ivan Bueno/SMCS

Entendeu que um plano
estratégico de uma cidade se
faz com um pacto social que
abrange uma vasta gama de
objetivos intersetoriais,
visando mobilizar a sociedade
a pensar, conceber e realizar
um futuro desejável e possível
para a cidade. Somente com
a parceria entre governo e
sociedade, podemos traçar uma interface e coresponsabilidade pela definição de novos rumos para
Curitiba, diz com a sabedoria de quem promove
mais de 360 mil atendimentos sociais ao ano, através
da FAS.
E quem atesta é a população beneficiada.
Eloá Alves de Lima, 45 anos, moradora do Conjunto
Sambaqui, no Bairro Novo, deixou o emprego de
doméstica para trabalhar na construção civil. Ela
participa de programas sociais da Prefeitura de
Curitiba, coordenados pela Fundação de Ação Social
 FAS.

And those who confirm are the population who
benefited from them.
Eloá Alves de Lima, 45 years old, inhabitant of the
Conjunto Sambaqui, in the Bairro Novo, quit the
maidservant job to work on the civil construction.
She takes part in social programs of the Municipal
Government of Curitiba, coordinated by the Social
Action Foundation  FAS.

Freqüentou o projeto João de Barro, que disponibiliza
à população carente o curso de auxiliar de pedreiro,
com aproveitamento total da primeira turma, que já
está trabalhando na região, na construção de casas e
prédios da Cohab.

She followed the João de Barro project that makes
available to the needy population the assistant mason
course, with total exploitation of the first group, which
is already working on the region, in homes and
construction building of Cohab (Housing Company).

Para Eloá, a oportunidade de mudar de emprego e
aumentar o orçamento familiar surgiu com um curso
básico para pedreiro, ofertado pelo projeto de
qualificação profissional João de Barro. Gosto
mesmo é de assentar tijolos. Já levantei a casa de
uma amiga que mora no loteamento do Bairro Novo,
conta. À noite, Eloá freqüenta o curso de informática
no Centro de Referência da Assistência Social  Cras.
Estou pegando prática para a vida.

For Eloá, the opportunity of changing jobs and
increasing the family budget arose with a basic mason
course offered by the João de Barro professional
qualification project. What I really like is to settle
bricks. I have already lifted a friends house that lives
in the Bairro Novo lotting, she says. At night, Eloá
attends the computer science course at the Centro
de Referência da Assistência Social (Social Assistance
Reference Centre)  Cras. I am practicing for life.
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Trabalho de cidadania. De esperança. De respeito ao
próximo.
Mas não é só o Sambaqui.
Grande parte da agenda semanal da presidente
Fernanda Richa é dedicada às visitas aos bairros.Vou
a todos os cantos da cidade, ouvir a população. É
preciso saber se as necessidades e as demandas do
poder público estão caminhando na mesma direção,
porque a nossa missão é proporcionar a proteção
social e a perspectiva de uma vida melhor, diz.
Dona Laura, do bolsão Rose, da Cidade Industrial de
Curitiba, é quem conta. Como presidente de
associação de moradores, a convidei para uma
reunião. Ela veio e explicou todas as dúvidas. Do
arruamento à disposição correta do lixo doméstico e
até a inclusão do CEP  Código de Endereçamento
Postal, nas ruas do bairro.

Foto / Photo: Acervo FAS

A work of citizenship, hope, and respect for the other
people.
But it is not only in Sambaqui.
Great part of the weekly agenda of the president
Fernanda Richa is dedicated to visits to the districts.
I go to all the city corners, to hear the population. It
is necessary to know if the public power needs and
demands are walking in the same direction, because
our mission is to provide social protection and the
perspective of a better life, she says.

Sem pressa e didática, Fernanda fala a língua de uma
população sem acesso aos direitos preconizados por
lei. É a defensora de um grupo que, até então, vinha
lutando sozinho pela sobrevivência.
A Fundação de Ação Social é a gestora e articuladora
da política de assistência social de Curitiba. Atua em
várias frentes para melhorar as condições de vida da
população mais vulnerável. Da criança ao idoso, os
programas e serviços da FAS e de seus parceiros são
planejados e executados para combater

Lady Laura, of the bolsão Rose, of the Industrial City
of Curitiba, tells it all. As the president of the
inhabitants association, I have invited her for a
meeting. She came and solved all the doubts. From
asphalting to the domestic garbage correct installation
and even the ZIP code inclusion  Zone Improvement
Plan code, in the district streets.
Without hurry or didactics, Fernanda speaks the
language of a population without access to the rights
proclaimed by law. She is the defender of a group
that, until then, fought alone for survival.

Foto / Photo: Acervo IPPUC

The Social Action Foundation is the manager and
articulator of the social assistance policies of Curitiba.
It acts in several fronts to improve life conditions of
the most vulnerable population. From child to elderly,
the FAS and its partners programs and services are
planned and executed to combat

47

as desigualdades sociais, oportunizando geração de
trabalho e renda através da qualificação profissional,
bem como atendendo as necessidades da população
em situação de risco e vulnerabilidade dentro de
padrões de cidadania.

the social inequalities, providing opportunities of work
and income generation through professional
qualification, as well as assisting the needs of the
population in vulnerable and risky situations according
to the citizenship standards.

Ao longo dos anos, Curitiba se firmou como modelo
de cidade em que as soluções urbanísticas de
vanguarda estão a serviço do bem-estar de seus
habitantes. Nossa infraestrutura de educação, saúde
e transporte está entre as melhores do país, como
provam índices de desenvolvimento humano acima
da média nacional. Mas, apesar de todos os avanços,
nossa cidade não é uma ilha.

During the years, Curitiba has stabilized itself as city
model in which the vanguard urban solutions are in
service of the welfare of its inhabitants. Our
education, health, and transportation infrastructure
is among the best in the country, as well as the human
development indexes which are above the national
average. But, despite all the advances, our city is not
an island.

A dura realidade socioeconômica do Brasil também
mostra sua cara em Curitiba. Uma significativa parcela
da população ainda não consegue usufruir de todas
as vantagens de viver aqui. E é para atender esses
habitantes em situação de desigualdade que existe a
FAS  Fundação de Ação Social de Curitiba.

Brazils hard socioeconomic reality also shows its
face in Curitiba. A significant part of the population
cannot still enjoy of all the advantages of living here.
FAS exists to assist these inhabitants in inequality
situation.
The ones excluded by poverty and unemployment,
violence and drugs victims, with the loss of family
connections and other people in social vulnerability
and risky situations find in the FAS social protection
and the perspective of a better life.

Excluídos pela pobreza e pelo desemprego, vítimas
da violência e das drogas, atingidos pela perda de
vínculos familiares e outras pessoas em situação de
risco e vulnerabilidade social encontram na FAS
proteção social e a perspectiva de uma vida melhor.

CRAS
Social Assistance Reference Centers  Physical
spaces located strategically in more risky and socially
vulnerable areas. Implanted in several city regions,
CRAS renders social-assistance attendance, articulates
and makes efficient the Rede de Proteção Social Básica
(Basic Social Protection network) available in each
region and the actions of other public policies to break
the poverty reproduction cycle.

CRAS
Fernanda Richa implantou 26 CRAS e 14 Unidades
de Atendimento em Curitiba.
Os Centros de Referência da Assistência Social são
espaços físicos localizados estrategicamente em áreas
de maior risco e vulnerabilidade social. Implantados
em várias regiões da cidade, presta atendimento
socioassistencial, articula e potencializa a Rede de
Proteção Social Básica
disponível em cada
localidade e as ações de
outras políticas públicas
para romper o ciclo de
reprodução da pobreza.

Foto / Photo: Orlando Kissner/SMCS
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A porta de entrada de todos os serviços
socioassistenciais é o CRAS  Centro de Referência
da Assistência Social  responsável pela oferta de
serviços de proteção social básica destinados à
prevenção de situações de risco e fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

The doorway of all the social-assistance services is
CRAS  Social Assistance Reference Center 
responsible for the basic social protection services, it
is responsible for the prevention of risky situations
and reinforcement of family and communal links.
Fernanda is emphatic, and single-minded. With no
doubt, there is a long way to be trodden. But with
planning, seriousness and an efficient administration
of the material and human resources we are proving
that it is possible to do more and better for the
population, helping to build a more fair, fraternal and
human Curitiba, she says with the certainty of a
person who did in 2007 more than 360 thousand
assistances to people in socially vulnerable situations,
by means of programs and services.

Fernanda é enfática. E decidida. Sem dúvida, ainda
há um longo caminho a ser trilhado. Mas com
planejamento, seriedade e uma gestão eficiente dos
recursos materiais e humanos estamos provando que
é possível fazer mais e melhor pela população,
ajudando a construir uma Curitiba mais justa, fraterna
e humana, diz com a certeza de quem fez em 2007
mais de 360 mil atendimentos a pessoas em situação
de vulnerabilidade social, por meio de programas e
serviços.

Because of this, Curitiba was considered, in the Social
Assistance area, as a reference among several
Brazilian States, also considered as a source of
research and experience in the Programas de
Transferência de Renda (Income Transfer Programs)
and in the implementation of basic social protection
actions. FAS obtained the second best index among
the capitals and the countrys big municipalitys
(calculated in 0.70 only below Belo Horizonte), in the
Índice de Gestão Descentralizada (Index of
Decentralized Administration)  IGD, calculated by
the Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (Social Development and Combat to Famine
Department)  MDS, as an administration quality
gauge instrument of the Family Allowance Program
in the municipal level.

Por isso, Curitiba foi considerada, na área da
Assistência Social, referência entre os diversos estados
brasileiros, como fonte de pesquisa e experiência nos
Programas de Transferência de Renda e na
implementação de ações de proteção social básica.
A FAS obteve o segundo melhor índice entre as
capitais e grandes municípios do país (calculado em
0,70 abaixo apenas de Belo Horizonte), no Índice de
Gestão Descentralizada  IGD, calculado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome  MDS, como instrumento de aferição da
qualidade de gestão do Programa Bolsa Família em
nível municipal.
ALGUNS AVANÇOS FAZEM A DIFERENÇA
A FAS criou o Índice de Vulnerabilidade Social Familiar
para a identificação das famílias em situação de maior
vulnerabilidade social, criando condições para o
monitoramento e avaliação das ações
socioassistenciais e da política de assistência social
da cidade, bem como para o estabelecimento de
prioridades de intervenção do poder público, tanto
no que diz respeito à busca ativa para inclusão das
famílias em serviços, programas e projetos
socioassistenciais, quanto para acesso aos demais
serviços sociais.

SOME ADVANCES MAKE THE DIFFERENCE
FAS created the Índice de Vulnerabilidade Social
Familiar (Family Social Vulnerability Index) for the
identification of families in a situation of great social
vulnerability, creating conditions for monitoring and
evaluating the citys social-assistance actions and
social assistance politics, as well as for the
establishment of the public power intervention
priorities, both related to the active goal for the
inclusion of families in social-assistance services,
programs and projects, and for access to other social
services.
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Com a implação dos 26 Centros de Referência da
Assistência Social  CRAS, Curitiba superou em
167% a meta estabelecida no Plano de Governo do
prefeito Beto Richa, que previa a implantação de nove
Centros de Referência da Assistência Social até o final
de 2008 (um em cada regional). Também foi
superado, em três vezes, o número sugerido pelo
Governo Federal, através da NOB, que prevê a
instalação de oito CRAS em municípios do porte de
Curitiba.

She implanted 25 Social Assistance Reference Centers
- CRAS, overcoming in 167% the goal established by
the Government Plan of mayor Beto Richa, who
foresaw the implantation of nine Social Assistance
Reference Centers until the end of 2008 (one in each
regional). It was also overcome, three times, the
number suggested by the Federal Government,
through NOB, that foresees the installation of eight
CRAS in municipal districts with Curitibas size.
She implemented 14 Assistance Units, decentralized
and entailed to the Social Assistance Reference
Centers - CRAS, in conformity with Política Nacional
de Assistência Social (Social Assistance National
Policies) - PNAS.

Implementou 14 Unidades de Atendimento,
descentralizadas e vinculadas aos Centros de
Referência da Assistência Social  CRAS, em
conformidade com a Política Nacional da Assistência
Social  PNAS.

INNOVATIVE PROGRAMS
PROGRAMAS INOVADORES
Decentralized in the CRAS, the digitation in the Single
Record  Cadastro Único1 of the Federal Government

Descentralizados nos CRAS, a digitação do Cadastro
Único1 do Governo Federal e do Sistema de Benefícios

and of the Sistema de Benefícios do Cidadão/SIBEC
(Citizens Benefits System) is enabling the access to
the families record situation in real time, hastening
the assistance to the population. With the information
processing, Cadúnico presented an increase of 13%
in comparison with the year of 2006 increasing from
78,014 to 88,000 registered families.

do Cidadão / SIBEC vem possibilitando acesso à
situação cadastral das famílias em tempo real,
agilizando o atendimento à população. Com o
processamento das informações, o Cadúnico
apresentou um aumento de 13% em relação ao ano
de 2006 passando de 78.014 para 88.000 famílias
cadastradas.

She inaugurated Casa Tingüi, the first own space of
Vitrine Social, with location for courses and product
commercialization.

Inaugurou a Casa Tingüi, o primeiro espaço próprio
do Vitrine Social, com local para cursos e
comercialização de produtos.

The result of the Pesquisa Avaliativa de Satisfação
dos Ex-Alunos dos Liceus de Ofícios (Satisfaction
Evaluation Survey of the Craft Lyceums FormerStudents) was very positive: 80% of the interviewees
recognized that the participation in the course was
important for their placement in the labor market;
54% declared that there was an improvement in their
monthly income after the graduation from the course,
and 94% affirmed to be satisfied with the quality of
the accomplished courses.

O resultado da Pesquisa Avaliativa de Satisfação dos
Ex-Alunos dos Liceus de Ofícios foi muito positivo:
80% dos entrevistados reconheceram que a
participação no curso foi importante para a sua
colocação no mercado de trabalho; 54% declararam
que houve melhoria na sua renda mensal após
realização do curso e 94% afirmaram estar satisfeitos
com a qualidade dos cursos realizados.

1
O cadastro único é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica
das famílias brasileiras de baixa renda.

The data and information collection instrument with the goal of identifying all the low
income families that exist in the country.
1
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FAS

FAS in brief numbers

em números

GERAÇÃO DE RENDA

INCOME GENERATION

9.222 participantes em cursos e oficinas de inserção produtiva.
5.288 pessoas atendidas com ações de desenvolvimento de
empreendedores.
3.269 participantes do programa Empório Metropolitano.
42.829 participantes em cursos dos 27 Liceus de Ofícios.
Atendimento a 1.380 adolescentes no programa Capacitação
do Adolescente.

9,222 participants in courses and workshops of productive
insertion.
5,288 people assisted with entrepreneurs development actions.
3,269 participants of the Empório Metropolitano program.
42,829 participants in courses of the 27 Craft Lyceums.
Assistance to 1,380 teenagers in the Capacitação do
Adolescente (Teenagers Training) program.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

BASIC SOCIAL PROTECTION

Atendimento a 44.203 famílias, com serviços de proteção social
básica, nos 24 CRAS e nas 13 unidades de atendimento
vinculadas aos CRAS.
Concessão de 52.800 benefícios eventuais às famílias em
situação de vulnerabilidade e risco social, representando uma
expansão de 16% em relação ao ano anterior.
Fornecimento de 23.844 cestas básicas às famílias de idosos
em situação de risco nutricional ou social.
Assistência jurídica gratuita a 14.000 pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Atendimento médio mensal a 1.020 adolescentes e jovens, com
ações socioeducativas de incentivo ao protagonismo juvenil
(Agente Jovem, Formando Cidadão e Centro da Juventude).
Jornada ampliada para 6.886 crianças e adolescentes da rede
direta e indireta da assistência social.
Atendimento a 5.071 famílias beneficiárias em Programas de
Apoio aos Projetos de Urbanização e Regularização Fundiária
nas comunidades: Bolsão Audi-União, Lorena e Savana, União
Ferroviária, Irai, Alto Cajuru e Munique, Vila Concórdia, Nova
Barigüi e Alto Bela Vista, Sambaqui e Cristo Rei, Guaíra e Parolin,
Tatuquara e Beira Rio.
Realização de 9.986 novos cadastros, totalizando 88.000 famílias
cadastradas no Cadastro Único.
Descentralização da Digitação do Cadastro Único do Governo
Federal e do Sistema de Benefícios do Cidadão (SIBEC) para os
CRAS, possibilitando o acesso à situação cadastral das famílias
em tempo real, agilizando o atendimento à população.
Acesso de 35.719 famílias a Programas de Transferência de
Renda.
Manutenção de 124 grupos de convivência para idosos e
implantação de 17 grupos de convivência para idosos, totalizando
141 grupos de convivência em funcionamento.
Manutenção dos 7 Centros de Convivência para Idosos: Boa
Vista, Boqueirão, Santa Felicidade, Itatiaia, Água Verde, Vila
Camargo e Unidade de Atenção ao Idoso Ouvidor Pardinho.

Assistance to 44,203 families, with services of basic social
protection, in the 24 CRAS and in the 13 assistance units entailed
to CRAS.
Grant of 52,800 eventual benefits to the families in vulnerable
situation and social risk, representing an expansion of 16% in
comparison with the previous year.
Supply of 23,844 basic food packages to the elderlys families
in situation of social or nutritional risk.
Free legal assistance to 14,000 people in socially vulnerable
situations.
Monthly average assistance to 1,020 teenagers and young
people, with socio-educational actions of incentive to the juvenile
protagonism (Agente Jovem (Young Agent), Formando Cidadão
(Forming the Citizen) and Centro da Juventude (Youth Center)).
Journey increased to 6,886 children and teenagers of the direct
and indirect social assistance network.
Assistance to 5,071 beneficiary families in Support Programs to
the Projetos de Urbanização e Regularização Fundiária
(Urbanization and Real Estate Regularization Projects) in the
communities: Bolsão Audi-União, Lorena and Savana, União
Ferroviária, Irai, Alto Cajuru and Munique, Vila Concórdia, Nova
Barigüi and Alto Bela Vista, Sambaqui and Cristo Rei, Guaíra
and Parolin, Tatuquara and Beira Rio.
Accomplishment of 9,986 new registers, totalizing 88,000
families registered in the Single Record  Cadastro Único.
Decentralization of data entry of the Federal Governments Single
Record - Cadastro Único and the Citizens Benefits System (SIBEC)
for CRAS, enabling the access to the families record situation in
real time, hastening the assistance to population.
Access of 35,719 families to Income Transfer Programs.
Maintenance of 124 company groups for elderly and implantation
of 17 company groups for elderly, totalizing 141 company groups
in operation.
Maintenance of the 7 Centros de Convivência (Company Centers)
for Elderly: Boa Vista, Boqueirão, Santa Felicidade, Itatiaia, Água
Verde, Vila Camargo and Ouvidor Pardinho Attention to the
Elder Unit.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA
COMPLEXIDADE

SPECIAL SOCIAL PROTECTION OF AVERAGE
COMPLEXITY

Atendimento a 272 crianças e adolescentes vítimas de violência
e 181 famílias, por meio de ação psicossocial no Centro de
Proteção Especializado.
Atendimento a 20 idosos semidependentes para as atividades
da vida diária ou com limitação, em situação de vulnerabilidade
e risco social, em Centro Dia conveniado com a FAS.
Atendimento a 296 adolescentes usuários de substâncias
psicoativas e 72 famílias, com serviços terapêuticos
especializados.
Participação de 3.874 crianças e adolescentes no Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Assistance to 272 children and teenagers violence victims and
181 families, by means of psychosocial action at the Centro de
Proteção Especializado (Specialized Protection Centre).
Assistance to 20 semi-dependent elderly citizens for the daily
life activities or with limitation, in social risk and vulnerable
situation, in Centro Dia associate with FAS.
Assistance to 296 teenagers users of psychoactive substances
and 72 families, with specialized therapeutic services.
Participation of 3,874 children and teenagers in the Programa
de Eradicação do Trabalho Infantil  Child Labor Eradication
Program  (PETI).
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Atendimento a 1.439 adolescentes em conflito com a lei,
cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto, conforme
demanda encaminhada pela Vara de Adolescentes Infratores.
Atendimento a 228 crianças e adolescentes em situação de rua
em centro de convivência.
Casa da Acolhida e do Regresso  atendimento a 12.219
pessoas, migrantes, itinerantes e população local em situação
de vulnerabilidade social.
Realização de 3.240 notificações de violência intrafamiliar contra
crianças e adolescentes.
Central de Resgate Social  140.761 atendimentos realizados
para 1.216 pessoas em situação de rua, 2.099 crianças e
adolescentes e 515 idosos vitimizados em domicílio.
Implantação (em andamento) de um Centro de Proteção
Especializado para o atendimento a crianças e adolescentes
vítimas de violência.
Inserção de 427 autores de infração penal no Programa Justiça
e Cidadania, para a prestação de serviços comunitários.
Fiscalização de 721 estabelecimentos comerciais (fechamento
de 614) e atendimento a 290 crianças e adolescentes, por meio
de ação integrada de fiscalização urbana, envolvendo vários
órgãos do poder público municipal e estadual e Conselhos
Tutelares, realizada mediante denúncias de exploração sexual,
trabalho infantil e/ou uso de drogas.
Implantação de um Centro de Convivência para Atendimento à
População Adulta em Situação de Rua, na Regional Matriz, com
atendimento a 400 pessoas adultas em situação de rua.

Assistance to 1,439 teenagers in conflict with the law,
accomplishing socio-educational measures in an open
environment, according to the demand sent by the Vara de
Adolescentes Infratores (Transgressor Teenagers Court).
Assistance to 228 children and teenagers on the streets in a
company center.
Casa da Acolhida e do Regresso (Welcome and Return House)
- assistance to 12,219 people, migrants, itinerants and local
population in a situation of social vulnerability.
Accomplishment of 3,240 intra-family violence notifications
against children and teenagers.
Central de Resgate Social (Central of Social Rescue)  140,761
assistances accomplished for 1,216 people in street situation,
2,099 children and teenagers and 515 elders victimized in
domicile.
Implantation (in process) of a Specialized Protection Center to
provide the assistance to violence victims - children and
teenagers.
Insertion of 427 penal infraction authors in the Programa Justiça
e Cidadania (Justice and Citizenship Program), for the provision
of community services.
Inspection of 721 commercial establishments (shutdown of 614)
and assistance to 290 children and teenagers, by means of an
integrated action of urban inspection, involving several organs
of the municipal and state public power and Tutorial Councils,
accomplished by means of accusations of sexual exploitation,
child labor and/or drugs use.
Implantation of a Company Center to provide assistance to the
Adult Population on the Street, in the Regional Matriz, with
assistance to 400 adult people in street situation.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
Centro de Atendimento e Acolhimento Mais Viver - atendimento
a 78 pessoas em situação de rua ou com dependência química.
Pousada de Maria  atendimento a 56 mulheres vítimas de
violência doméstica e 121 filhos.
Centro de Atendimento Fazenda Solidariedade  130 pessoas
adultas, do sexo masculino, com dependência química.
Atendimento a 400 pessoas em albergues, abrigos e comunidade
terapêutica e em outras sete entidades conveniadas, totalizando
785 pessoas.
Atendimento a 75 crianças e adolescentes usuários de
substâncias psicoativas, em regime de comunidade terapêutica,
em duas instituições conveniadas.
Atendimento a 260 pessoas idosas, na modalidade integral de
longa permanência, em três instituições conveniadas para
atendimento a 143 metas.
Atendimento a 40 pessoas idosas, na modalidade integral de
longa permanência, na rede oficial, considerando a rotatividade
existente.
Atendimento a 1.300 crianças e adolescentes de rua ou
vitimizados, na modalidade de albergagem e abrigamento, em
oito unidades de abrigo oficial do Município, com 225 metas
diárias.
Manutenção de 52 unidades de abrigos com 816 metas mediante
convênio técnico-financeiro.
Manutenção de convênio com 32 instituições parceiras, nas
modalidades de albergue, berçário, casa lar/apoio e república.
Supervisão de 53 instituições de longa permanência para idosos
e 5 instituições para adultos com deficiência e transtorno mental,
em parceria com a Vigilância Sanitária/SMS.

SPECIAL SOCIAL PROTECTION OF HIGH
COMPLEXITY
Centro de Atendimento e Acolhimento Mais Viver (Mais Viver
Assistance and Welcoming Center)  assistance to 78 people
in street situation or with chemical dependency.
Pousada de Maria  assistance to 56 women victims of domestic
violence and 121 sons.
Centro de Atendimento Fazenda Solidariedade (Fazenda
Solidariedade Assistance Center)  130 adults, male, with
chemical dependency.
Assistance to 400 people in hostels, shelters and therapeutic
community and in other seven associated entities, totalizing
785 people.
Assistance to 75 children and teenagers users of psychoactive
substances, in a therapeutic community regime, in two
associated institutions.
Assistance to 260 elderly people, in the integral modality of
long stay, in three associated institutions for assistance to 143
goals.
Assistance to 40 elderly people, in the integral modality of long
stay, in the official chain, considering the existing alternation.
Assistance to 1,300 street or victimized children and teenagers,
in the hostel and shelter modality, in eight units of City official
shelter, with 225 daily goals.
Maintenance of 52 shelters units with 816 goals by means of
technical-financial covenant.
Maintenance of a covenant with 32 partner institutions, in
shelters, nursery, home/support house, and republic modalities.
Supervision of 53 long stay institutions for the elderly and 5
institutions for adults with handicap and mental health disorders,
in partnership with the Sanitary Vigilance/SMS.

AMIGO CURITIBANO
Construção de um Centro de Convivência para pessoas com
deficiência, no Alto Boqueirão.
Manutenção do Centro de Convivência Plínio Tourinho, com
atendimento a 600 pessoas com deficiência.
Realização de duas campanhas para a conscientização,
sensibilização e prevenção de deficiências.
Atendimento a 1.168 pessoas com deficiência, por meio de
convênios mantidos com entidades sociais.

CURITIBANO FRIEND
Construction of a Company Center for disabled people, in Alto
Boqueirão. Maintenance of Plínio Tourinho Company Center,
with assistance to 600 disabled people.
Accomplishment of two campaigns for the understanding,
awareness, and prevention of disabilities..
Assistance to 1,168 disabled people, by means of covenants
kept with social entities.
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Atendimento a 6.000 pessoas com deficiência e patologias
crônicas, com avaliação social e encaminhamento para isenção
tarifária.
Atendimento a 80 pessoas com deficiência em Centro de
Convivência, por meio de parceria com entidade social.
Participação de 2.500 pessoas com deficiência e 6.000
participações do público em geral nos Jogos Especiais de
Curitiba e Festival de Dança Adaptada  ACORDAR.
Capacitação de 600 profissionais e técnicos que atuam no Projeto
Amigo Curitibano.

Assistance to 6,000 disabled people and with chronic
pathologies, with social evaluation and guidance for tax
exemption.
Assistance to 80 disabled people in Company Center, by means
of partnership with social entity.
Participation of 2,500 handicapped people and 6,000 public
participations in general in the Jogos Especiais de Curitiba
(Special Games of Curitiba) e Festival de Dança Adaptada
(Adapted Dance Festival)  ACORDAR.
Training of 600 professionals and technicians that act in the
Amigo Curitibano Project.

PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE

FULL TIME SOCIAL PROTECTION TO THE CHILD
AND TEENAGER

Atendimento a 28.461 crianças e adolescentes, em situação de
risco ou vulnerabilidade social, com recursos do Fundo
Municipal para a Criança e o Adolescente, por meio da
manutenção de convênios com entidades sociais.
Implantação do Programa Família Acolhedora.

Assistance to 28,461 children and teenagers, in social
vulnerability or risky situation, with resources from the Fundo
Municipal para a Criança e o Adolescente (Municipal Fund for
Child and Teenager), by means of the covenants maintenance
with social entities.
Implantation of the Welcoming Family Program (Programa da
Família Acolhedora).

FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO
SOCIAL
Realização de 174 inscrições e/ou renovações de registro no
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Realização de 125 inscrições e/ou renovações de registro no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(COMTIBA).
Acompanhamento sistemático de 220 entidades sociais
conveniadas.
Formalização de 318 convênios com entidades sociais, para o
atendimento à população em situação de risco e vulnerabilidade
social.
Atuação de 1.610 voluntários em Programas da Prefeitura
Municipal de Curitiba, por meio do Projeto Curitiba Solidária.
Realização de dois eventos do Projeto Curitiba Solidária: Mostra
de Ação Voluntária e Comemoração ao Dia Internacional do
Voluntário.
Realização da VII Conferência Municipal da Assistência Social,
com 400 participantes.
Realização da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, com 400 participantes.
APOIO

SOCIAL PROTECTION NETWORK
REINFORCEMENT
Accomplishment of 174 record registrations and/or renewals in
the Conselho Municipal de Assistência Social  Municipal
Council of Social Assistance (CMAS)
Accomplishment of 125 record registrations and/or renewals in
the Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente  Municipal Council of the Child and Teenager
Rights (COMTIBA).
Systematic accompaniment of 220 associated social entities.
Formalization of 318 covenants with social entities for the
assistance to population in situations of social vulnerability and
risk
Participation of 1,610 volunteers in Municipal government of
Curitiba Programs, by means of the Curitiba Solidária Project.
Accomplishment of two events of the Curitiba Solidária Project:
Mostra de Ação Voluntária (Voluntary Action Exhibition) and
Comemoração do Dia Internacional do Voluntário
(Commemoration to the Volunteers International Day).
Accomplishment of the VII Municipal Conference of the Social
Assistance, with 400 participants,
Accomplishment of the V Municipal Conference of the Child
and Teenager Rights, with 400 participants.

ADMINISTRATIVO

Aquisição de 148 equipamentos de informática e outros
materiais, sendo 45 para a manutenção da estrutura da sede da
FAS, 38 para as ações de proteção social básica, 41 para as de
proteção social especial e 24 para as de geração de trabalho e
renda.
Contratação de 195 servidores.
Concessão de benefício a 1.253 servidores, com a implantação
da política de desenvolvimento de remuneração variável.
Gerenciamento de 14 unidades administrativas da FAS (9
Núcleos Regionais e 5 Diretorias).
Manutenção de 108 unidades  núcleos regionais, sedes e
unidades descentralizadas.
Manutenção em funcionamento de 9 Conselhos Tutelares.
Programa Disque Solidariedade  atendimento a 1.939 famílias
e 179 entidades, com doações de móveis e objetos cedidos pela
comunidade.
Reforma de 5 unidades da FAS  Central de Resgate Social,
sede da FAS, Centro de Acolhimento e Atendimento Mais Viver,
Centro de Atendimento Fazenda Solidariedade e Liceu de Ofícios
Curitiba.
1.300 servidores da FAS e 545 representantes de entidades
sociais capacitados de acordo com diretrizes municipais.

ADMINISTRATIVE

SUPPORT

Acquisition of 148 computer science equipments and other
materials, being 45 assigned to the FAS headquarters structure
maintenance, 38 to the basic social protection actions, 41 to the
ones of special social protection and 24 to the ones of working
and income generation.
Hiring of 195 servers.
Benefit concession to 1,253 servers, with the implantation of
the variable remuneration development policies.
Management of 14 administrative units of FAS (9 Regional Cores
and 5 Directories).
Maintenance of 108 units  regional cores, headquarters and
decentralized units.
Maintenance in operation of 9 Tutorial Councils.
Call solidarity  Disque Solidariedade Program  assistance
to 1,939 families and 179 entities, with furniture and objects
donations given by the community.
Refurbishment of 5 FAS Units  Social Rescue Centre,
headquarters of FAS, Mais Viver Welcoming and Assistance
Center, Fazenda Solidariedade Assistance Center and Craft
Lyceums of Curitiba.
1,300 FAS servers and 545 representatives of social entities
enabled according to municipal guidelines.
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BAIRRO NOVO

ADMINISTRAR RESPEITANDO AS DIVERSIDADES
BAIRRO NOVO REGIONAL

MANAGE RESPECTING THE DIVERSITIES
Teresa Castro / Jornalista / Journalist
Foto / Photo: Rogério Machado/SMCS

Elci Dulce Sfredo is a teacher, graduated in Pedagogy,
at the Universidade Federal do Paraná. She took part
in the educational area of the Projeto Desenvolvimento
Florestal da Província do Niassa (Forest Development
of the Niassa Province), in Mozambique, in the years
of 1980 and 1981. She has also worked on the
cabinet and at the Information Department of SME
(Municipal Secretariat of Education) . From 1995 until
August 1997 she was the Education Manager of the
Bairro Novo Regional. Since 2005, she is the Manager
of Bairro Novo Regional.

Elci Dulce Sfredo é professora, graduada em
Pedagogia, pela Universidade Federal do Paraná.
Participou, na área educacional, do Projeto
Desenvolvimento Florestal da Província do
Niassa, em Moçambique, nos anos de 1980 e
1981; trabalhou no gabinete da SME e no
Departamento de Informações da SME. A partir
de 1995 e até agosto de 1997 foi Gerente de
Educação da Regional do Bairro Novo. Desde
2005 é Administradora da Regional do Bairro
Novo.

Which is the biggest challenge of the Regional
Manager?

Qual o maior desafio do Administrador
Regional?
Realizar e atender todas as demandas da comunidade
em consonância com o Plano de Governo e,
principalmente, com a disponibilidade orçamentária.

The challenge is to accomplish and assist all
communitys demands in consonance with the
Government Plan and, mostly, with the budgetary
availability.

Como você define seu estilo de Administrar?

How do you define your management style?

Sou muito objetiva e procuro administrar a Regional
respeitando suas diversidades, procurando sempre
fazer o que é possível, no menor espaço de tempo.
Outra característica minha é a sinceridade, sem
prometer à população aquilo que não se pode realizar
seja por qualquer motivo  de ordem ambiental,
estrutural ou por problemas de orçamento.

I am very objective and I try to manage the Regional
respecting its diversities, always trying to do what it
is possible, in a short period of time. Another
characteristic of mine is the sincerity, without
promising to the population what cannot be
accomplished for any reason  environmental,
structural order or for budget problems.
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Como funciona o dia-a-dia da Regional?

How is the everyday life of the Regional?

O dia-a-dia da Regional é diferente de qualquer outro
setor da Administração Pública. Não existe rotina,
pois temos que atender coisas simples para o cidadão,
como uma limpeza de bueiros ou uma roçada, até
coisas mais complexas que envolvem a estruturação
viária dos bairros, a coleta de lixo, a limpeza e grandes
obras, como: escolas, creches, postos de saúde.

The everyday life of the Regional is different from any
other sector of the Public Administration. There is no
routine, because we have to help the citizen solve all
kinds of problems, such as a foxhole cleaning or a
brush of bush, and even more complex situations
that involve the districts road structuring, garbage
collection, cleaning and big works, schools, nurseries,
and health stations. On the other hand, we also handle
complaints of several areas, such as: environmental,
urbanization, and sanitary surveillance. When
necessary, we activate and coordinate, with the Civil
Defense of the Regional and with the councils, the
necessary actions to solve problems that affect the
population in case of flooding, invasions and other
emergencies.

Por outro lado, atendemos também denúncias de
diversas áreas, tais como: problemas ambientais, de
urbanismo e de vigilância sanitária. Quando
necessário, acionamos e coordenamos, em conjunto
com a Defesa Civil da Regional e com os conselhos,
as ações para solução dos problemas que afetam a
população no caso de alagamentos, invasões e outras
emergências.

What is it like being a Regional Manager of
an area that gathers traditional and new
inhabitants?

Como é ser Administradora Regional de uma
área que reúne moradores tradicionais e
moradores novos?

We always try to assist the communities according
to their profile. Umbará and Ganchinho Districts
have specific demands and population that are very
different from the ones of Sítio Cercado District.
Traditions, cultures, behaviors and peoples formation
are different in each one of the districts and we should
distinguish, in the everyday life, these particularities,
to deal with them in a differentiated way, respecting
each citizen and each community.

Procuramos sempre atender as comunidades segundo
o seu perfil. Os bairros do Umbará e Ganchinho
têm demandas e populações muito diferentes do
bairro Sítio Cercado. As tradições, culturas,
comportamentos e a própria formação das pessoas
são diferentes em cada um dos bairros e devemos
distinguir, no dia-a-dia, essas particularidades, para
tratá-las de maneira diferenciada, respeitando cada
cidadão e cada comunidade.

How is the relationship with the community?
Como é o relacionamento com a comunidade?
We always try to work in perfect harmony with all
the community, in constant communication with all
the communal leaders, the districts associations and
the counselors who represent the region. We always
have the Regional doors open every citizen. We try,
as much as we can, both personally and through
representatives, to take part in the festiveness of the
different communities, societies, or associations.

Procuramos trabalhar sempre em perfeita harmonia
com toda a comunidade, com comunicação constante
com todos os líderes comunitários, as associações
de bairros e os vereadores que representam a região.
Estamos sempre com as portas da Regional abertas
para todo e qualquer munícipe. Na medida do possível,
procuramos, pessoalmente ou através de
representantes, participar das festividades das
diferentes comunidades, agremiações ou associações.
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Como é trabalhada a questão da participação
popular?

How is the issue of popular participation
handled?

A questão da participação popular já foi muito mais
complexa, mas hoje em dia a comunidade já assumiu
com maior intensidade a sua parte, como cidadão
presente em todas as atividades e reuniões da
Regional. Independente do tema a ser abordado,
todos querem de alguma maneira colaborar, quer na
elaboração do plano de governo, quer na participação
voluntária do programa comunidade escola. Nas
Audiências Públicas a participação popular é
significativa, sendo que nessas ocasiões todos são
ouvidos, principalmente na elaboração da LOA e LDO.

The subject of the popular participation used to be
much more complex, but nowadays the community
has already taken over its spot, with more intensity ,
and we have the presence of citizens in all activities
and meetings of the Regional. Regardless of the theme
to be discussed, all of them want to collaborate
somehow, both in the government plan elaboration,
and in the voluntary participation of the community
school program. In the Public Hearings the popular
participation is significant, and in these occasions all
of them are heard, mostly in the LOA and LDO
elaboration.

Quais as
Regional?

principais

características

da
What are the main characteristics of the
Regional?

A Regional do Bairro Novo é dividida em três bairros:
Umbará, Ganchinho e Sítio Cercado, com
características peculiares e bem distintas. Os bairros
Umbará e Ganchinho foram colonizados por
imigrantes italianos e até hoje conservam
características de pequenas cidades, com as pessoas
se conhecendo, tendo laços de parentesco,
participando das festas das igrejas e conservando
ainda alguns comportamentos de comunidades
rurais. Já o bairro do Sítio Cercado, formado há
menos de duas décadas, se caracteriza por uma
população que migrou do interior do nosso Estado,
a procura de uma melhor qualidade de vida e de um
emprego na capital. Atualmente estamos recebendo
muitas famílias que moravam em áreas de risco, em
outras regiões de Curitiba, e que através dos
programas da COHAB estão recebendo novas
moradias nesta região.

The Bairro Novo Regional is divided into three
districts: Umbará, Ganchinho, and Sítio Cercado, with
peculiar and very distinct characteristics. The Umbará
and Ganchinho Districts were colonized by Italian
immigrants and even today they keep some
characteristics of small cities, where people know
each other, there are kinship connections, people take
part in the churches parties and even keep some rural
communities behaviors. The Sítio Cercado District,
formed two decades ago, characterizes itself for a
population that migrated from our State country,
searching of a better quality of life and a job in the
capital. Nowadays we are receiving many families
who used to live in risk areas, in other regions of
Curitiba, and that through COHAB programs are
receiving new dwellings in this region.
Foto / Photo: Carlos Ruggi/SMCS
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Quais os principais problemas?
A população da Regional do Bairro Novo cresceu
significativamente nos últimos quinze anos, chegando
atualmente a aproximadamente 140.000 habitantes.
A demanda dessa população por infraestrutura básica,
mais especificamente, saneamento e pavimentação,
é muito grande, dificultando enormemente o
acompanhamento do crescimento populacional com
o atendimento da demanda. Além de água, esgoto,
manilhamento de águas pluviais e pavimentação, a
demanda também cresce significativamente em
termos de outros equipamentos básicos, como
escolas, creches e unidades de saúde. É importante
lembrar sempre que todas essas obras dependem de
disponibilidade orçamentária e que a Regional faz parte
de um todo chamado Curitiba.

Which are the main problems?

Como tem sido participar da elaboração do
Plano Regional?

How has it been to participate in the
elaboration of the Regional Plan?

A participação está sendo muito gratificante em todos
os aspectos, pelo aprendizado, pela troca de
experiências com todos e pela sinergia com todas as
outras áreas. Por outro lado, também é grande a nossa
satisfação em fazer parte da equipe de governo do
Prefeito Beto Richa, procurando sempre, junto com
ele, colaborar para propiciar um futuro melhor e mais
digno para os munícipes de Curitiba, com
cumprimento pleno do seu Plano de Governo.

The participation has been very gratifying in all
aspects, due to the learning; the experience exchange
with everybody and the synergy with all the other
areas. On the other hand, we have great satisfaction
in taking part in the government team of the Mayor
Beto Richa, always trying, with him, to collaborate to
propitiate a better and worthier future for the citizens
of Curitiba, with full accomplishment of his
Government Plan.

The population of the Bairro Novo Regional has grown
significantly in the last fifteen years, reaching nowadays
about 140,000 inhabitants. The demand of this
population for basic infrastructure, more specifically,
sanitation and paving, is very large, vastly
complicating the population growth followed by the
assistance demand. Besides water, sewage, pluvial
waters plumbing and paving, the demand also grows
significantly in terms of other basic services, such as
schools, nurseries and health care units. It is
important to always remind people that all these
services depend on budgetary availability and that the
Regional is part of a whole called Curitiba.
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REDE DE
REFERÊNCIA
CADASTRAL
MUNICIPAL DE
CURITIBA
MARCOS GEODÉSICOS

MUNICIPAL CADASTRAL
REFERENCE SYSTEM OF CURITIBA
GEODESICS LANDMARKS

Alessandro Dias / Engenheiro Cartógrafo /
Cartographer Engineer

A Rede de Referência Cadastral Municipal é uma rede
de apoio básico para auxiliar na implantação e
gerenciamento de obras, projetos e cadastro técnico.

The City Records Reference Network is a basic support
tesselation to assist the implantation and management
of works, projects, and technical registry.

Ela é composta por pontos com coordenadas
planimétricas, altimétricas ou planialtimétricas
materializados no terreno, referenciados a uma única
origem (Sistema Geodésico Brasileiro  SGB) e a
um mesmo sistema de representação cartográfica
(Universal Transverso de Mercator  UTM).

It is composed by points with planimetric, altimetric,
or planialtimetric coordinates materialized in the
terrain, referenced to a unique origin (Sistema
Geodésico Brasileiro - Brazilian Geodesic System SGB) and to the same system of cartographic
representation (Universal Transverse Mercator 
UTM).

Isto permite a amarração e a conseqüente
incorporação de todos os trabalhos de topografia e
cartografia na manutenção da Planta Cadastral
Municipal e Planta Geral do Município.

This enables the lashing and the consequent
incorporation of all topography and cartography
works by the Municipal Cadastral Plant and Municipal
District General Plant maintenance.

Os procedimentos de implantação e manutenção
desta rede estão descritos na norma técnica NBR
14.166, de agosto de 1998.

The implantation and maintenance procedures of this
network are described in the technical standard NBR
14.166, August 1998.

Os marcos são materializados através de chapetas
de metal chumbadas em uma superfície dura e estável,
como escadarias de igrejas ou base de monumentos,
ou são, em sua grande maioria, inseridas em uma
estrutura tronco piramidal de concreto, ficando
apenas o topo, com a chapeta, acima do solo. A figura
abaixo mostra as dimensões utilizadas para a
implantação de um marco e uma foto de um marco
implantado.

The landmarks are materialized through a little metal
plate filled in a tough and stable surface, as churches
stepladders or monuments base, or they are, in its
great majority, inserted in a concrete trunk-pyramidal
structure, keeping only the top, with the little plate,
above the ground. The illustration below shows the
dimensions used at the implantation of a landmark
and an implanted landmark photo.
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A Rede de Referência Cadastral Municipal de Curitiba
é composta por todos os marcos implantados no
município pela Prefeitura Municipal de Curitiba,
através de suas secretarias e órgãos da administração
indireta, IPPUC, COHAB e URBS e também por
órgãos de nível Estadual ou Federal, como o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE.

The City Records Reference Chain of Curitiba is
composed by all the landmarks implanted in Curitiba
by the Municipal Government, through their
secretariats and indirect administration bodies ,
IPPUC, COHAB and URBS and also by bodies of the
State or Federal level, like the Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (Brazilian Geography and
Statistics Institute) - IBGE.

Esses marcos são considerados obras públicas e são
protegidos por lei, segundo artigo 13 do Decreto-lei
nº 243, de 28 de fevereiro de 1967.

*

These landmarks are considered public works and
are protected by law, according to the article no.13
of the Decree-law no. 243, February 28, 1967.

*

HISTÓRICO

Os primeiros marcos implantados na cidade de
Curitiba foram referências de nível (RN) da Rede
Altimétrica de Precisão do IBGE em 1947. Destes,
no total de 21, restam apenas dois.

The first landmarks implanted in the city of Curitiba
were of level reference (RN) of the Rede Altimétrica
de Precisão do IBGE (Accuracy Altimetric Chain of
IBGE) in 1947. From these, out of 21, there are only
two left.

Entre 1956 e 1960, a Prefeitura de Curitiba implantou
sua primeira rede de marcos na cidade. Esta rede era
composta por 80 marcos altimétricos (RN) com quase
50 quilômetros de nivelamento, abrangia quase toda
a área urbana da época e teve como partida alguns
marcos da Rede Altimétrica de Precisão do IBGE citada
anteriormente. Restam atualmente 19 destes marcos.

a

HISTORY

Between 1956 and 1960, the Municipal Government
of Curitiba implanted its first landmarks network in
the city. This network was composed by 80 altimetric
landmarks (RN) with almost 50 kilometers of leveling,
it covered almost all the urban area at the time and it
had as its starting point some landmarks of the
Accuracy Altimetric Network of IBGE cited previously.
Nowadays there are only 19 of these landmarks left.

c

b

Figura 1: a) dimensões das chapetas utilizadas; b) foto de um dos marcos; c) dimensões do tronco piramidal de concreto.
Illustration 1: a) Dimensions of the little plates used; b) Photo of one of the landmarks; c) Concrete pyramidal trunk dimensions.
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No início da década de 70, o Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba  IPPUC, em
conjunto com o antigo Departamento de Geografia,
Terras e Colonização do Estado do Paraná  DGTC,
realizou a implantação de outra rede altimétrica em
Curitiba. Bem mais abrangente que a primeira, esta
contava com marcos em quase todo município e até
mesmo alguns em municípios vizinhos.

In the beginning of the 70s IPPUC, together with the old
Departamento de Geografia, Terras e Colonização do
Estado do

Paraná (Geography, Real Estate, and

Colonization Department of the State of Paraná) 
DGTC, accomplished the implantation of another
altimetric

network

in

Curitiba.

Much

more

comprehensive than the first one, this one relied on
landmarks in almost all the municipal district and even
some in the neighboring municipal districts.

Em 1980, na contratação de algumas áreas de
cartografia através de um convênio entre IPPUC e
SANEPAR, foram implantados mais de 200 marcos
altimétricos que serviram de apoio para a restituição.
Destes, ainda existem 37.

In 1980, during the hiring process of some cartography
areas through a covenant between IPPUC and SANEPAR
 Sanitation Company of Paraná State, more than 200
altimetric landmarks that served as support for the
restitution were implanted. Among these, there are 37

Em 1991, foram implantados 8 marcos planimétricos,
medidos através de GPS, para dar apoio ao projeto
Bonde Moderno. Estes marcos foram destruídos.
A partir de então, em 1992, 1998 e 2001, foram
implantados marcos planimétricos e planialtimétricos,
para apoiar cartografia contratada pelo IPPUC.

left.
In 1991, 8 planimetric landmarks were implanted,
measured through GPS, to give support to the Bonde
Moderno project. These landmarks were destroyed.
From this time on, in 1992, 1998 and 2001, planimetric
and planialtimetric landmarks were implanted to support

Estes marcos estão localizados basicamente nas
regiões norte, oeste e sul do município. Neste
período, foram implantados ao todo 200 marcos,
sendo 153 planimétricos e 47 planialtimétricos,
restando 73 destes implantados.

the cartography hired by IPPUC.
These landmarks are located basically in the northern,
western, and southern regions of the municipal district.
During this period, 200 landmarks were implanted, being
153 planimetric and 47 planialtimetric, and 73 of these
implanted ones still remain.

Em 1995, a Secretaria Municipal de Urbanismo 
SMU implantou 29 marcos planimétricos para dar
apoio a seus projetos. Ainda existem 10 desses
marcos.

In 1995, the Secretaria Municipal de Urbanismo
(Municipal Secretariat of Urbanism)  SMU implanted
29 planimetric landmarks to give support to its projects.
There are still 10 of these landmarks left.

A COHAB, em 2003, contratou cartografia de
algumas regiões de ocupação irregular, e para isso
implantou 15 marcos planimétricos; foram destruídos
quatro marcos, restando 11.

COHAB, in 2003, hired the cartography service of some
irregular occupation regions, and it implanted 15
planimetric landmarks; four landmarks were destroyed,
leaving only 11.

Em 2007, o IPPUC contratou os serviços para a
densificação da Rede de Referência Cadastral
Municipal de Curitiba, incluindo a monumentalização
de 77 marcos altimétricos e determinação altimétrica
através de nivelamento geométrico, classe IN,
conforme NBR 13.133, de 1994.

In 2007, IPPUC hired services for the densification of the
City Records Reference Network of Curitiba, including
the monumentalization of 77 altimetric landmarks and
altimetric determination through the geometric leveling,
class IN, according to the NBR 13.133, 1994.
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SITUAÇÃO ATUAL

Considerado o histórico, a Rede de Referência
Cadastral Municipal de Curitiba conta hoje com um
total de 297 marcos com a seguinte configuração:

CURRENT SITUATION

Taking into consideration the history, the City Records
Reference Network of Curitiba relies today in a total
of 297 landmarks with the following configuration:

REDE DE PRECISÃO  IBGE (55 MARCOS)
. 54 marcos altimétricos
. 01 marco planimétrico

ACCURACY SYSTEM  IBGE (55 LANDMARKS)
. 54 altimetric landmarks
. 01 planimetric landmark

REDE DE APOIO IMEDIATO  PMC/IPPUC
(244 MARCOS)
. 150 marcos altimétricos
. 54 marcos planimétricos
. 40 marcos planialtimétricos

IMMEDIATE SUPPORT SYSTEM  PMC/IPPUC
(244 LANDMARKS)
. 150 altimetric landmarks
. 54 planimetric landmarks
. 40 planialtimetric landmarks

Para os projetos de engenharia que necessitem
georreferenciamento, o IPPUC já solicita e orienta as
empresas contratadas para o seu desenvolvimento a
implantar marcos da rede de apoio básico, no local
do projeto, para dar subsídio ao seu
georreferenciamento, ampliando, assim,
gradativamente, a densificação da Rede de Referência
Cadastral Municipal.

Regarding the engineering projects that need
georeference, IPPUC already requests and guides the
companies hired for their development to implant
landmarks of the basic support system, in the project
location, to give subsidy to its georeference, gradually
enlarging, the City Records Reference network
densification.
Each system landmark is cataloged and has a
monograph where we can find its coordinates, the
data proceeded of its implantation, as well as the
sketch and the location description, date and way of
measurement, responsible technician and photos to
help its identification.

Cada marco da rede está catalogado e possui uma
monografia onde constam suas coordenadas, os
dados decorrentes de sua implantação, como o croqui
e a descrição de localização, data e forma de medição,
responsável técnico e fotos para auxiliar sua
identificação.

These monographs are supplied to all citizens who
need to use the Reference Chain landmarks. The
information can be obtained at IPPUC, Information
Supervision  GIS Department, through a CD
containing a map of the city with the landmarks
location and the referred monographs.

Estas monografias são fornecidas a todos os cidadãos
que necessitem utilizar os marcos da Rede de
Referência. As informações podem ser obtidas no
IPPUC, Supervisão de Informações  Setor de
Geoprocessamento, através de um CD contendo um
mapa do município com a localização dos marcos e
as referidas monografias.

From 2008 on, we will be making this information
available on the internet, through the IPPUC portal,
www.ippuc.org.br

A partir de 2008, estaremos disponibilizando estas
informações pela internet, através do portal do
IPPUC, www.ippuc.org.br
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Como estratégia de implantação para minimizar os
riscos de destruição dos marcos, nesta última fase
da densificação da Rede de Referência Cadastral
Municipal de Curitiba, realizada em 2007, uma
grande parte dos marcos foi implantada em áreas
públicas, como escolas e unidades de saúde, visando
sua preservação.

According to the implantation strategy to minimize
the risks of landmarks destruction, in this last phase
of the densification of the City Records Reference
Network of Curitiba, accomplished in 2007, a great
part of the landmarks was implanted in public areas,
like schools and health care units, aiming their
preservation.

Mapa da Rede de Referência Cadastral Municipal de Curitiba
Map of the City Records Reference Network of Curitiba

GEODESIC
LANDMARKS
- ALTIMETRIC  IBGE (54 LANDMARKS)
- ALTIMETRIC  PMC-IPPUC (150LANDMARKS)
- PLANIMETRIC  IBGE (1 LANDMARK)
- PLANIMETRIC  PMC-IPPUC (54 LANDMARKS)
- PLANIALTIMETRIC  PMC-IPPUC (40 LANDMARKS)
- DISTRICTS DEMARCATION
SOURCE: IPPUC
ELABORATION: MARCH, 2008.

GEODESICS

LANDMARKS

IBGE Chain: 55 landmarks
PMC-IPPUC Chain: 244 landmarks
Total: 299 landmarks
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>>
UM NOVO
OLHAR SOBRE
CURITIBA
A NEW LOOK ON CURITIBA

Alessandro Dias / Engenheiro Cartógrafo / Cartographer

Engineer

Anderson Aguiar / Engenheiro Cartógrafo / Cartographer

Engineer

Oscar Ricardo Macedo Schmeiske / Engenheiro / Engineer
Imagem da década de 30 do centro e arredores
1930’s image of Curitiba central area and surroundings

Atualmente a popularização do uso de imagens de satélite, serviços de localização e mapas via
internet tem tornado a cartografia uma ciência em voga.
Já é corriqueira a busca de um endereço em um mapa na internet, antes de uma incursão real
como também não são raros os vôos virtuais sobre locais distantes. Aparelhos de GPS estão
presentes em carros, relógios e telefones celulares. Mesmo com todas essas facilidades, temos
que ter em mente que isso apresenta uma limitação.
A cartografia é mais que uma ciência de produção de mapas, fotografias aéreas, imagens de
satélites ou determinação de coordenadas. É uma ciência que se preocupa com a sistematização
destas informações. Sistematizar significa pensar em uma maneira de produzir, utilizar e atualizar
os dados cartográficos, além de avaliar a qualidade dos mesmos.

Nowadays the popularization of the use of satellite images, location services and maps via internet
has made cartography a science in vogue.

>>

It is already commonplace the search of an address in a map on the internet, before a real incursion
as well as taking virtual flights to distant locations. GPS devices are present in cars, watches and
cell phones. Even with all these facilities, we need to have in mind that this presents a limitation.
Cartography is more than a science of production of maps, aerial photos, satellite images or
coordinates determination. It is a science that cares about the information systematization.
Systematizing means to think of a way to produce, use and update the cartographic data, besides
evaluating their quality.
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Em ambientes urbanos, onde as coisas acontecem de forma muito dinâmica, a sistematização e, principalmente,
a atualização representam um grande desafio, demandando serviços altamente especializados e,
conseqüentemente, de alto custo.
Este preço da produção cartográfica, em que pese já estar em patamares bastante inferiores aos do passado,
não reflete proporcionalmente o barateamento das info-tecnologias.
Softwares acessíveis, tanto financeiramente quanto funcionalmente, e computadores poderosos que podem
ser adquiridos em qualquer supermercado em 12 prestações não mudaram essa realidade de produto elitizado.
Em suma: a produção de um mapa custa caro. Aquela imagem de satélite da Baía da Guanabara ou o traçado
das estradas do estado de São Paulo só estão disponíveis a poucos cliques de mouse porque houve um
investimento técnico e financeiro muito grande nisso.

In urban environments, where things happen in a very dynamic way, the systematization and, mostly, the
update represent a great challenge, demanding highly specialized services and, consequently, a high cost.
This price of the cartographic production, which is already in lower levels than the ones in the past, does not
reflect proportionally the lowering of prices of the info-technologies.
Accessible software, both financially and functionally, and powerful computers that can be acquired in any
supermarket by 12 installments did not change the reality of it being an elite product. Summarizing: the
production of a map is expensive. The Guanabara Bay satellite image or the highways crossing the state of São
Paulo are only available in a few mouse clicks because there was a very large technical and financial investment
on this.

Foto / Photo: ESTEIO Engenharia e Aerolevantamentos S.A.
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A aerofotogrametria (grosseiramente, produção de fotos aéreas que podem ser medidas) nunca foi uma atividade
trivial, mas em certo momento parecia que não estava incorporando as novidades tecnológicas que beneficiavam
tanto outras áreas. Lendo-se o Manual de Fotogrametria, que C. Koppe publicou em 1889, isto ficava patente.
Desde seus primórdios até bem pouco tempo, os insumos envolvidos eram mais ou menos os mesmos: uma
aeronave (as experiências com pipas não foram muito promissoras), uma câmera fotográfica especial com
lentes poderosas, filmes específicos e uma equipe de técnicos para operação do equipamento, pós-processamento
e complementações em solo.
O advento dos satélites permitiu imaginar-se uma tecnologia que permitiria mais agilidade e menores custos.
Em um primeiro momento, a baixa qualidade das imagens satélites relegou sua aplicação a amplas áreas,
especialmente em estudos ambientais de grande escala.

The aerophotogrametry (roughly, aerial photos production that can be measured) was never a trivial activity,
but at a certain moment it seemed that it was not incorporating the technological news that benefited so much
other areas. Reading the Photogrametry Manual that C. Koppe published in 1889, this was patent.
Since their origins until some time ago, the inputs involved were more or less the same: an aircraft (the
experiences with kites were not very promising), a special photographic camera with powerful lenses, specific
films and a technicians team for equipment operation, post-processing and complementation in ground.
The advent of satellites allowed the imagination of a technology that would allow more agility and lower costs.
At first, the low quality satellite images relegated their application to wide areas, especially in environmental
studies of great scale.

>>
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No início de 2000, começaram a ser comercializadas as imagens de alta resolução do satélite Ikonos. Acreditouse, então, que a revolução estava começando. De fato estava. Mas não como os grandes utilizadores de
imagens para mapeamento gostariam. Os preços continuavam nas alturas e as imagens remotas demandavam
mais pós-processamento que as fotografias aéreas, sem oferecer a mesma qualidade, pelo menos no tocante à
resolução espacial (simplificando: o zoom máximo possível antes da imagem borrar).
O fato de obter as fotografias aéreas ou as imagens de satélite não significa que o mapa esteja pronto. É
necessário uma série de procedimentos em terra. É preciso apoiar esse levantamento fotogramétrico com
levantamentos terrestres. Depois são realizados trabalhos de interpretação das fotos para a restituição, ou seja,
desenhar e atualizar as novas estradas, morros, florestas, muros, árvores, postes, etc. Nesta fase, a grande
evolução foi o modo digital de trabalhar com essas imagens e também a popularização do GPS.
A despeito de tudo isso, o sonho de uma cartografia sistemática no Brasil nunca chegou perto de se concretizar,
à exceção da denominação de alguns projetos oficiais. A depender exclusivamente da inversão de recursos
públicos, é bem possível que nunca venha a existir. Esta constatação não pode, entretanto, servir de pretexto
para que o município se omita de sua responsabilidade na produção de uma base cartográfica confiável,
In the beginning of 2000, the high resolution images of satellite Ikonos started being commercialized. Then, it
was believed that the revolution was starting. In fact it was. But not the way the great users of images for
mapping would like it to be. The prices continued very high and the remote images demanded more postprocessing than the aerial photos, without offering the same quality, at least concerning the space resolution
(simplifying: the maximum zoom possible before the image smudge).
The fact of obtaining the aerial photos or the satellite images does not mean that the map is ready. It is
necessary to follow a series of procedures in the ground. It is necessary to support that photogrammetric
survey with terrestrial surveys. In order to perform the restitution, an interpretation work is accomplished; in
other words, new highways, hills, forests, walls, trees, posts, etc are drawn and updated. In this phase, the
great evolution was the digital way of working with these images and also the popularization of the GPS.
In spite of all this, the dream of a systematic cartography in Brazil never came close to becoming real, except
from the denomination of some official projects. Depending exclusively on the investment of public resources,
it is very possible that it will never come to exist. This conclusion cannot, however, suit as a pretext so that the
municipal district omits its responsibility in the production of a reliable, efficient, and up-to-date cartographic
basis.
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eficiente e atualizada. Ao contrário, passa a ser mais importante que se aplique em conhecimento técnico, de
forma que se obtenha o máximo dos poucos recursos disponíveis.
Neste sentido, pode-se dizer que Curitiba, na verdade Curitiba e vários municípios vizinhos, entram no ano de
2008 agraciados com uma feliz conjunção de fatores: a densificação da rede cadastral municipal e a realização
de um novo vôo aerofotogramétrico.
O levantamento aerofotogramétrico, contratado pelo IPPUC e executado entre novembro de 2007 e janeiro de
2008, foi realizado através da captura digital de imagens, com a utilização de equipamentos de vanguarda
tecnológica. O resultado impressiona pela qualidade. A maior variedade de cores, a precisão de contornos e o
contraste enfatizado proporcionam interpretação nitidamente superior aos produtos analógicos tradicionais.
Além da melhor qualidade dos produtos derivados, esta característica reduz o tempo necessário para, a partir
da imagem, se gerarem os mapas desejados.
Esta redução de tempo de processamento, aliada ao menor custo do processo digital, pode permitir melhores
sistematização e atualização de futuros mapeamentos, que poderão acontecer de forma mais regular e a
intervalos menores do que acontecia até então.
On the other side, investing in technical knowledge has become more important, so that we can obtain the
maximum out of the few resources available.
In this sense, we can say that Curitiba and several neighboring municipal districts enter the year of 2008
awarded with a happy conjunction of factors: The densification of the municipal cadastral network and the
accomplishment of a new aerophotogrametric flight.
The aerophotogrametric survey, hired by IPPUC and executed between November 2007 and January 2008, was
accomplished through the digital capture of images, with the utilization of technological vanguard equipment.
The result impresses us by its quality. The big variety of colors, the outlines accuracy and the emphasized
contrast provide a distinctively superior interpretation than the one from traditional analogical products. Besides
the better quality of the derivative -products, this characteristic reduces the time necessary for, from the image,
generating the wished maps.
This processing time reduction, allied to the lower cost of the digital process, can allow a better systematization
and update of the future mappings, which may happen in a regular way and with smaller intervals than what
used to happen until then.
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2008

UTILIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS AÉREAS

THE UTILIZATION OF AERIAL PHOTOS

A Prefeitura de Curitiba e o IPPUC têm utilizado as
fotos aéreas das mais diversas formas. A utilização
mais imediata seria o reconhecimento das feições
urbanas existentes, sendo uma ferramenta importante
no planejamento urbano.

The Municipal Government of Curitiba and IPPUC
have been using aerial photos in the most diverse
ways. The most immediate utilization would be the
recognition of existing urban features, being an
important tool in the urban planning.

No IPPUC, elas são utilizadas para atualização do
mapa de arruamento, através da contratação de
cartografia e produção de ortofotos. Ortofoto é a
foto corrigida das deformações presentes na fotografia
aérea decorrentes do afastamento do centro da foto
e das variações do relevo.

At IPPUC, they are used in the update of road maps,
hiring cartography services as well as the production
of orthophotos. Orthophoto is the corrected photo
of the deformations present in an aerial photo as a
consequence of the dismissal of the photo center and
the relief variations.

Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente é realizado
o mapeamento das áreas verdes do município. Já a
Secretaria Municipal de Finanças realiza um
comparativo de fotos de diferentes épocas para
atualização da arrecadação de IPTU. Na Secretaria
Municipal de Urbanismo são realizadas as
atualizações de loteamentos e lotes.

In the Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(Municipal Secretariat of the Environment) the
mapping of the municipal district green areas is
accomplished. The Secretaria Municipal de Finanças
(Municipal Secretariat of Finance) accomplishes a
comparative of photos of different times for the IPTU
(Property Tax on Urban Area) levy update. In the
Secretaria Municipal de Urbanismo (Municipal
Secretariat of Urbanism) lotting plans and lots updates
are accomplished.

Na Prefeitura de Curitiba a utilização das fotos aéreas
é uma atividade corriqueira por todos os órgãos, pois
existe um programa, o Localizador de Lotes, que além
da consulta de dados georreferenciados, permite
visualizar ortofotos como plano de fundo, ampliando
o nível da consulta.

In the Municipal Government of Curitiba, the
utilization of aerial photos is a commonplace activity
for all the bodies, because there is a program, the
Lots Finder, which allows, besides the consultation
of georeferenced data, the visualization of ortophotos
as background, enlarging the consultation level.

O município dispõe de fotos aéreas de várias épocas,
integrantes do acervo do IPPUC, (ver quadro na página
seguinte). Todas elas podem ser consultadas pela
população, que pode tirar uma cópia ou levar o arquivo
digital da foto escolhida. É possível ainda produzir
uma série histórica de fotos de uma determinada
região. Isso é muito útil em casos de processos
judiciais em que se quer saber se uma certa casa,
por exemplo, existia ou não em uma determinada
época.

The municipal district has aerial photos of different
periods of time, integrants of the IPPUCs acquis,
(see table beside). All of them can be consulted by
the population that can also take a copy or carry off
the digital file of the chosen photo. It is possible even
to produce a historical series of photos of a certain
region. That is very useful in lawsuits in which we
want to know if a specific house, for example, existed
or not at a certain time.
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CURSO INTERNACIONAL DE
GESTÃO URBANA VALORIZA DIVERSIDADE
INTERNATIONAL COURSE ON URBAN
ADMINISTRATION APPRAISES DIVERSITY
Foto / Photo: Cesar Brustolin/SMCS

Rosane Amélia Santos Popp / Arquiteta / Architect

A segunda edição do Curso Internacional em
Práticas de Gestão Urbana, realizado em Curitiba
entre 5 e 30 de novembro de 2007, reuniu técnicos
da América Latina e África: Brasil, Argentina, Bolívia,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador,
Guatemala, México, Panamá, Cabo Verde,
Moçambique e São Tomé e Príncipe. O grupo,
formado por nove arquitetos e urbanistas, três
engenheiros civis, um economista e um geógrafo,
foi representativo da diversidade cultural e geográfica
da América Latina.

The second edition of the International Course in
Urban Administration Practices, held in Curitiba
between November 5th and November 30th, 2007,
gathered Latin America and Africa technicians: Brazil,
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Equator, Guatemala, Mexico, Panama, Cape
Verde, Mozambique and São Tomé and Príncipe. The
group, formed by nine architects and urban planners,
three civil engineers, one economist and one
geographer, was representative of the cultural and
geographical diversity of Latin America.

O curso faz parte do programa de cooperação para
terceiros países  TCTP, dirigido para países latinoamericanos, africanos (língua portuguesa) e asiáticos
(Timor Leste). Ofertou 12 vagas para candidatos
estrangeiros com direito a bolsa-auxílio da JICA e
outras 12 para candidatos brasileiros subsidiados por
suas próprias instituições. O curso busca interagir
experiências em planejamento e gestão da cidade de
Curitiba com a das cidades de origem dos
participantes e de outras cidades brasileiras, visando
contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho dos
técnicos junto aos seus governos na elaboração e
aplicação de políticas públicas.

The course is part of the cooperation program for
third countries TCTP, addressed to Latin-American,
African (Portuguese language) and Asian (East Timor)
countries. It supplied 12 vacancies for foreign
candidates with the right to a grant of JICA and other
12 to Brazilian candidates subsidized by their own
institutions. The course seeks to exchange experiences
in planning and administration of the city of Curitiba
with the origin cities of the participants and other
Brazilian cities, aiming to contribute for the
technicians work improvement with its governments
in the public policies elaboration and application.
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Os estudos de casos trazidos pelos participantes
trataram de mobilidade urbana e de planejamento
urbano regional e metropolitano. Dentre os trabalhos
apresentados para estudo está o sistema cicloviário
de Blumenau, SC; o plano de mobilidade da PUC/PR;
a experiência no planejamento de transportes urbanos
de Lima, Peru; a requalificação de áreas urbanas e
desenvolvimento econômico (Filtros econômicos,
Equador); e a gestão urbana local (processo de
descentralização, Buenos Aires, Argentina). A
apresentação dos estudos de caso atraiu muito o
interesse dos participantes, devido à troca de
experiências e ao estímulo ao debate entre os
palestrantes e técnicos da prefeitura de Curitiba.
Todos os estudos de caso estão disponíveis na página
eletrônica do curso, www.ippuc.org.br, compondo
um acervo de boas práticas sistematizadas e um
banco de dados aberto a consultas. Os brasileiros
participantes são técnicos do IPPUC, da Urbanização
de Curitiba S/A  URBS, um professor do
Departamento de Transportes da Universidade Federal
do Paraná, um professor do programa de PósGraduação (Mestrado em Gestão Urbana) da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, uma
professora do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo do Centro Universitário Positivo e uma
engenheira da Prefeitura Municipal de Blumenau, SC.

The cases studies brought by the participants,
comprehend urban mobility, and regional and
metropolitan urban planning. Among the works
presented for study is the bike path system of
Blumenau, SC; the mobility plan of PUC/PR; the
experience in the urban transportation planning of
Lima, Peru; the requalification of urban areas and
economic development (Economic filters, Equator);
and the local urban administration (decentralization
process, Buenos Aires, Argentina). The case studies
presentation attracted the interest of the participants,
due to the experiences change and to the stimulus to
the debate between lecturers and technicians of the
city government of Curitiba. All the case studies are
available on the course electronic page,
www.ippuc.org.br, compiling a good systematized
practices pile and a database opened to consultations.
The Brazilian participants are technicians of IPPUC,
of URBS, one teacher of the Transport Department
at Universidade Federal do Paraná, one teacher of
the Post graduation program (Master in Urban
Administration) at Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, one teacher of the Architecture and Urban
Planning Department at Centro Universitário Positivo
and one engineer of the Municipal Government of
Blumenau, SC.
Sponsored by the Agência de Cooperação
Internacional do Japão (International Cooperation
Agency of Japan)  JICA  and by IPPUC, with the
support from the Agência Brasileira de Cooperação
(Brazilian Cooperation Agency)  ABC, the course,
for this second edition, relied on the participation and
support from the Federal Government, by means of
the Ministério das Cidades-Diretoria de Transportes
(Ministry of the Cities-Direction of Transportation)
and the CBTU  Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (Brazilian Urban Trains Company),
Associação Nacional de Transportes Públicos (National
Association of Public Transports)  ANTP and the
Secretaria Municipal de Transporte da Cidade de São
Paulo (Municipal Secretariat of Transportation of the
City of São Paulo).

Patrocinado pela Agência de Cooperação Internacional
do Japão  JICA  e pelo Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Curitiba  IPPUC, com o
apoio da Agência Brasileira de Cooperação  ABC,
o curso, para esta segunda edição, contou com a
participação e o apoio do Governo Federal, por meio
do Ministério das Cidades-Diretoria de Transportes
e da CBTU  Companhia Brasileira de Trens
Urbanos, da Associação Nacional de Transportes
Públicos  ANTP e da Secretaria Municipal de
Transporte da Cidade de São Paulo.
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Parcerias privadas também tiveram papel importante,
em especial da Fábrica Volvo do Brasil Veículos Ltda,
Busscar Ônibus S.A. e Viação Cidade Sorriso, esta
última, uma das permissionárias do transporte
coletivo de Curitiba.

Private partnerships also had an important role,
especially of Volvo do Brasil Veículos Ltda, Busscar
Ônibus S.A. and Viação Cidade Sorriso, this last one,
one of the licensees of the transit of Curitiba.
ACTIVITIES

ATIVIDADES
The didactic activities were accomplished in IPPUCs
headquarters. The practical application, in order to
allow a comprehensive view of the different local
programs and projects models, was made with visits
to several regions and districts of the city. The
program even included visits to Viação Cidade Sorriso,
Volvo do Brasil Veículos Ltda, Busscar Ônibus S.A.
 in Joinville-SC, and to some agencies of São Paulo
City municipal government (Transportation system,
integration of modals  Expresso Tiradentes and
traffic control center).

As atividades didáticas foram realizadas na sede do
IPPUC. A aplicação prática, a fim de permitir uma
visão abrangente dos diferentes modelos de
programas e projetos locais, foi feita com visitas a
diversas regiões e bairros da cidade. O programa
ainda incluiu visitas à Viação Cidade Sorriso, Volvo
do Brasil Veículos Ltda, Busscar Ônibus S.A.  em
Joinville-SC, e a programas da Prefeitura da cidade
de São Paulo (Sistema de transporte, integração de
modais  Expresso Tiradentes e centro de controle
de tráfego).

The course stimulated a great interest due its thematic
at the same time in which it served as integrator
element of the foreign participants with the city of
Curitiba and with the IPPUC, that through its technical
areas played an important role in the practical
workshop and in the information access for the
others. We also highlighted guest teachers
performances that enriched the technical discussions
and made the course even more interesting.

O curso despertou grande interesse pela sua temática
ao mesmo tempo em que serviu como elemento
integrador dos participantes estrangeiros com a cidade
de Curitiba e com o IPPUC, que através de suas áreas
técnicas desempenhou um papel importante na oficina
prática e no acesso de informações para os demais.
Destacamos também a atuação dos professores
convidados, que enriqueceram as discussões técnicas
e tornaram o curso ainda mais interessante.

Other differential was the presence of the engineer
specialist Yukihisa Tokunaga, Director of the Ministry
of Land, Infrastructure, and Transportation of Japan,
who presented the lecture New Transportation
Systems in Japan and Actions of Japan and other
Countries. His presence also allowed the
accomplishment
of a seminar in
URBS, with the
participation of the
Municipal
Secretaries and
technicians of
IPPUC and URBS.

Outro diferencial foi a presença do especialista eng.
Yukihisa Tokunaga, Diretor do Ministério de Terra,
Infra-estrutura e Transporte do Japão, que apresentou
a palestra Novos Sistemas de Transporte no Japão e
Movimentos do Japão e outros Países. Sua presença
também permitiu
a realização de um
seminário
na
URBS, com a
participação de
Secretários
Municipais
e
técnicos do IPPUC
e da URBS.
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Todo o curso foi
direcionado de
maneira que todas
as palestras e
visitas técnicas
preparassem o
terreno para uma
atividade prática de
suma importância e
Foto / Photo: Acervo IPPUC
interesse
dos
participantes: o workshop organizado como atividade
de conclusão, que abordou três temas: Avaliação do
Setor Estrutural Norte, Sistema Cicloviário de Curitiba
e Integração de Funções  Corredores Viários e
Corredores Comerciais, foi um momento de síntese
desses debates e de questionamentos. Inúmeras
foram as discussões sobre processos de planejamento
integrado, a institucionalização de modelos de gestão,
a temática global da mobilidade urbana e a proposta
do Metrô em Curitiba. Foi uma atividade de amplo
relacionamento e interação entre técnicos de
tradições, escolas e especialidades diferentes. As
horas empreendidas na sua realização foram
recompensadas na apresentação final do seminário,
que reuniu as reflexões e propostas das três equipes
formadas entre os participantes. O público
interessado esteve presente e participou ativamente,
com muitas perguntas. Ao mesmo tempo, foi com
muita segurança que os participantes estrangeiros
abordaram e expuseram a análise do transporte de
Curitiba, tomando-a, momentaneamente, como sua
cidade.

The whole course
was addressed so
that all the lectures
and technical visits
prepared
the
participants for a
practical activity of
great importance
and interest to
them:
The
workshop organized as conclusion activity,
approached three themes: Evaluation of the North
Structural Sector, Bike Path System of Curitiba and
Functions Integration  Road Corridors and
Commercial Corridors, The workshop was a synthesis
moment of these debates and questions. The
discussions about integrated planning processes, the
institutionalization of administration models, and the
global thematic of the urban mobility and the proposal
of the Subway in Curitiba were countless. It was an
activity of wide relationship and interaction between
traditions technicians, schools and different specialties.
The hours undertaken in its accomplishment were
rewarded in the final presentation of the seminar that
gathered the reflections and proposals of the three
teams formed among the participants. The public
interested was present and took part actively, with
many questions. At the same time, it was with
certainly that the foreign participants approached and
exposed the analysis of the transportation of Curitiba,
taking it, momentarily, as their own city.
NEW COURSES

NOVOS CURSOS
The International Course in Urban Administration
Practices was the second of a series of five courses
to be organized by IPPUC, by their partnership means
of the covenant with JICA and ABC. The participation
of teachers of the Engineering, Architecture and Urban
Planning departments of the universities - UFPR, PUCPR, UNICENP and Tuiuti  represented an even bigger
interaction with IPPUC, allowing a wide discussion
of themes related to the cities planning and
administration, like mobility and public transportation.

O Curso Internacional em Práticas de Gestão Urbana
foi o segundo de uma série de cinco a serem
organizados pelo IPPUC, por meio do convênio com
a JICA e a ABC. A participação dos professores dos
departamentos de Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo das universidades  UFPR, PUC-PR,
UNICENP e Tuiuti  representou interação ainda
maior com o IPPUC, permitindo uma ampla discussão
de temas afetos ao planejamento e à gestão de cidades,
como mobilidade e transporte público.
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Essa experiência em muito contribuiu para dar ainda
mais visibilidade à cidade de Curitiba, demonstrando
o sucesso de algumas de suas políticas de mobilidade
urbana. Não menos importante foi a demonstração
da capacidade produtiva do IPPUC, que abre suas
portas e se habilita cada vez mais na organização de
eventos dessa natureza. Os diversos participantes
estrangeiros tornaram esse aprendizado uma nova
referência e, conseqüentemente, levarão esta
mensagem para seus organismos de origem. Já
recebemos propostas de parceria e convites para
participar de eventos técnicos em outros países, entre
eles, Cuba, onde foi realizada a Agenda 21 em
fevereiro de 2008. A cidade de Curitiba, a Prefeitura
Municipal e as instituições do poder público local
reforçam, com o curso e seus resultados, a imagem
institucional que é inerente ao processo integrado de
planejamento e gestão urbana dessa metrópole.

This experience contributed a lot to give even more
visibility to the city of Curitiba, demonstrating the
success of some of its urban mobility politics. Not
less important was the demonstration of the
productive capacity of IPPUC that opens its doors
and enables itself more and more in the organization
of these nature events. The several foreign participants
made that learning a new reference and, consequently,
will carry off this message for their origin organisms.
We already received partnership proposals and
invitations to take part in technical events in other
countries, among them, Cuba, where was held the
Agenda 21 in February 2008. The city of Curitiba, the
Municipality and the local public power institutions
reinforce, with the course and its results, the
institutional image that is inherent to the integrated
process of planning and urban administration of this
metropolis.
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Quando se confrontam os feitos práticos de Curitiba
com a teoria e os métodos mais avançados, sobressai
imediatamente o investimento coletivo ininterrupto
que a população e os seus dirigentes fizeram para
alcançar o atual estágio. Investimento esse do qual o
IPPUC é causa e efeito ao mesmo tempo.

When we confront the practical deeds of Curitiba with
the theory and the most advanced methods, it
immediately excels the uninterrupted collective
investment that the population and its managers did
to reach the current stage. IPPUC is at the same time
cause and effect of such investment.

Se, para muitos, Curitiba ensina, a cidade também
aprende, na via de duas mãos que deve caracterizar
um encontro do porte do realizado. E foi o que
aconteceu, com exposições sobre a vida de outras
sociedades, em realidades diversas e com seus
obstáculos.

If, for many, Curitiba teaches, the city also learns, in
a way of two directions that should characterize a
meeting like the one that was accomplished. And this
was what happened, with exhibitions about the life
of other societies, in several realities and with their
obstacles.

Desse produtivo embate de idéias ficou a noção de
que as distâncias entre os povos dos aglomerados
urbanos do Planeta podem ser vencidas por uma
ponte, sustentada sobre os pilares da cooperação e
da solidariedade. Não foi outro o propósito do curso,
que mal se concluiu e já demanda um novo esforço
de todos: organizar o próximo, para agosto de 2008,
sobre a temática ambiental urbana.

Form this productive ideas encounter remained the
notion that the distances among the urban
agglomerate people of the Planet can be overcome
by a bridge, sustained on the cooperation and
solidarity pillars. The course intention was not other;
it is just finished, and already demands a new effort
from everyone: to organize the next one, for August
2008, about the urban environmental thematic.

Neste ano de 2008 comemorase o centenário da chegada
dos primeiros imigrantes
japoneses ao Brasil. Uma
trajetória que deixa para a
história do país um imenso
legado de adaptação aos
novos desafios, permitindo a
interação das culturas que moldaram uma nova nação.

In this year of 2008, we
celebrate a centenary from the
first Japanese immigrants
arrival in Brazil. A trajectory
that leaves to the countrys
history an immense legacy of
adaptation to new challenges,
allowing the interaction of
cultures that molded a new nation.

A presença dos imigrantes e seus descendentes ensejou
programas de cooperação em áreas econômicas e tecnológicas
entre os dois países.

The presence of immigrants and their descendants made the
cooperation programs possible between both countries in the
economic and technological areas.

A JICA como Agência de Cooperação está inserida nesta política
de intercâmbio de conhecimentos técnicos. E o IPPUC tornouse um parceiro da Agência, ampliando o alcance do objetivo de
levar os avanços técnicos aos demais países em
desenvolvimento.

JICA, as a Cooperation Agency, is inserted in this policy of
exchanging technical knowledge. And IPPUC became a partner
from the Agency, increasing the reach for the goal of taking the
technical advances to other developing countries.
In the occasion of the commemorations scheduled in Curitiba
due to the Japanese immigration Centenary in Brazil, we register
our success aspirations in transmitting knowledge and
producing friendly coexistence policies among people.

No ensejo das comemorações programadas em Curitiba pelo
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, registramos nossas
aspirações de êxito em transmitir conhecimentos e produzir
políticas de boa convivência entre os povos.
Saburo Ito / Engenheiro

Saburo Ito / Engineer
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100 YEARS OF THE JAPANESE
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SABURO ITO
Em 1971, conciliando seu
tempo como funcionário da Prefeitura de
Curitiba, no Departamento de Urbanismo e a
UFPR, formou-se engenheiro Civil. Trabalhou na
Copel, retornando à Prefeitura em 1977, na
Diretoria de Galerias e Cursos DÁgua da SMOP
 Secretaria Municipal de Obras Públicas. Na
gestão do ex-prefeito Rafael Greca, Saburo Ito
foi Superintendente da SMOP. Em 1997, a convite do então
Secretário Estadual de Obras Públicas, Augusto Canto Neto,
com quem trabalhara na SMOP, assumiu a diretoria geral da
SEOP. De 1997 a 2002, Saburo Ito dirigiu o DECOM  Depto.
de Construção e Manutenção de Obras do Estado  no período
de 1997 a 2002, gestão Jaime Lerner. Em 2005 assumiu o cargo
de Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Curitiba da
Saúde  ICS. Desde o início de 2007, responde pela Assessoria
Técnica da Presidência do IPPUC.

SABURO ITO In 1971, combining his time
as an employee from the Municipality of
Curitiba, at the Urbanism Department, and at
the UFPR, he graduated as a Civil Engineer. He
worked at Copel, returning to the Municipal
Government in 1977, to the SMOP Board of
Galleries and Water Courses  SMOP:
Municipal Secretariat for Public Works. During
the former mayor Rafael Grecas term, Saburo Ito was the
Superintendent at SMOP. In 1997, accepting the invitation from
the then State Secretariat for Public Works, Augusto Canto Neto,
with whom he had worked at SMOP, he took the position of
SEOP (State Secretariat for Public Works) General Director.
From 1997 to 2002, Saburo Ito directed DECOM  State Works
Department of Construction and Maintenance, during Jaime
Lerners term. In 2005, he took the position of Administrative
and Financial Director of the Curitiba Institute of Health - ICS.
Since the beginning of 2007, he has been responsible for the
Technical Advisory of IPPUCs Presidency.

DÉBORA CIOCIOLA
Arquiteta e urbanista,
formada pela Universidade Federal de Minas
Gerais. Em Lavras, sul de Minas Gerais, sua terra
natal, seu escritório funcionou até 2003, quando
mudou-se para Curitiba para assumir no IPPUC,
mediante concurso público. Fez mestrado em Lazer
e Turismo, na Holanda. Já residiu na França e
Estados Unidos. Nos meses de junho e julho deste
ano, no Japão, faz curso com ênfase em Land
Readjustment, um instrumento de planejamento urbano que
possibilita reajuste de áreas para se obter melhorias comuns.

DÉBORA CIOCIOLA Architect and Urbanist,
graduated from the Federal University of Minas
Gerais. In Lavras, south of Minas Gerais (her
homeland) her office operated until 2003, when
she moved to Curitiba to take her position at IPPUC,
through public exam. She took a masters degree in
Leisure and Tourism in the Netherlands. She has
already lived in France and in the United States. In
June and July 2008, in Japan, she took a course
with emphasis on Land Readjustment, an instrument of urban
planning that allows adjustment of areas to achieve common
improvements.

REGINALDO LUIZ REINERT
Arquiteto e
Urbanista, especializado em Levantamento de
Informações para Planejamento Urbano. É
professor da PUC/PR e consultor em
Planejamento Urbano. Seus trabalhos estão
espalhados pelo mundo: das províncias de
Angola  Mabanza Congo, Soyo, Nzeto,
Luanda, Cabinda  até Acaba, no Líbano e Saigon
no Vietnam, passando por Chaloma em Honduras e a Cidade de
Dili, no Timor Leste. Uma centena de cidades de quase todos os
estados brasileiros tem a marca de Reginaldo. Ganhou,
literalmente, uma dúzia de concursos nacionais e estaduais de
arquitetura. Mas seus olhos brilham mesmo ao falar de seus
alunos, até quando reclama um pouco das dificuldades. E eles
devolvem a atenção ao homenageá-lo quase todos os anos, no
dia da formatura.

REGINALDO LUIZ REINERT Architect and
Urbanist, specialized in Survey of Information
for Urban Planning. He is a professor at PUC /
PR, and an Urban Planning consultant. His works
are spread throughout the world: from the
provinces of Angola - Mabanza Congo, Soyo,
Nzeto, Luanda, Cabinda - to Acaba, in Lebanon
and Saigon in Vietnam, through Chaloma in
Honduras, and the city of Dili in East Timor. A hundred cities in
almost all Brazilian states have Reginaldos mark. He has literally
won a dozen state and national competitions in architecture. But
his eyes really shine when he talks about his students, even
when he complains a little bit about the difficulties. Then, they
pay him back on graduations day, since almost every year he is
honored.
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MARA CILESE DA CRUZ DECONTO
LEAL Pesquisadora, trabalha no setor de
pesquisas do IPPUC. Funcionária de carreira
há 26 anos. Gosta de bordar, confeccionando
tapetes, mas sem fins lucrativos. Como hobby
pratica esportes, fazendo trilhas nos fins de
semana. Faz parte de um grupo de 14 colegas
do IPPUC nesta modalidade.

MARA CILESE DA CRUZ DECONTO
LEAL
As a researcher, she works at the
IPPUC Research Department. She has been a
public servant for 26 years. She also likes
embroidering and manufacturing carpets, but
those are nonprofit activities. As a hobby she
practices sports, going tracking on the
weekends. She is part of a group of 14 IPPUC
colleagues at this modality.

SERGIO RUI MATHEUS RIZZARDO
Secretário Municipal do Planejamento da
Prefeitura de Curitiba  SEPLAN. Graduado
em Arquitetura e Urbanismo pela UFPR, com
especialização em Gestão do Meio Ambiente
pela PUC-PR e pela Université de Techonologie
de Compiège (UTC/França). Em 1990,
ingressou no serviço público, por meio de
concurso como arquiteto do IPPUC,
participando de importantes projetos e propostas urbanas,
principalmente de 1991 a 1996, na área de transporte urbano.
Como assessor do Grupo de Apoio ao Prefeito (2001),
coordenou o plano de governo: Linhão do Turismo (implantação
do Parque Atuba/2003) e revitalização da Av. Manoel Ribas,
bairro de Santa Felicidade (2004), entre outros.

SERGIO RUI MATHEUS RIZZARDO
He
is the Municipal Secretary for Planning in
Curitibas Municipal government  SEPLAN.
He has graduated in Architecture and Urbanism
at UFPR, later becoming specialized in
Environment Management at PUC-PR and the
University of Technologie of Compiège (UTC /
France). In 1990, he joined the public service
through public exam as an architect of IPPUC,
participating in major urban projects and proposals, mainly
from 1991 to 1996, in the area of Urban Transportation. As an
advisor of the Support Group to the Mayor (2001), he
coordinated the government plan: Tourism Line (implementation
of Atuba Park/2003), and the revitalization of Manoel Ribas
Avenue, in Santa Felicidade District (2004), among others.

IVO HEY ANDRZEJEWSKI é de família
paranaense de imigrantes europeus da época
do início do Império (1822-Reino Unido).
Curitibano, formou-se engenheiro civil em
1983, pela UFPR. Por quatro anos trabalhou
como engenheiro de obras em execução de
rodovias na região sul do Brasil: no Paraná
(região de Cel. Vivida e Foz do Iguaçu), Santa
Catarina (região da serra do Rio Itajaí) e Rio Grande do Sul
(região das Missões). Em 1988 retornando à Curitiba, começou
a trabalhar na SMOP. Em 1988 e 1989, contratado pelo IPPUC
para implantação do Projeto Cura II de anti-pó e pavimentação
asfáltica da PMC. Em 1989 foi chamado por concurso público,
na Secretaria de Urbanismo, setor de verificação de projetos 
UCE. Em 1992 começou no IPPUC trabalhando em análise da
ocupação. Atualmente, com loteamentos e conjuntos
habitacionais. Ivo tem conhecimento prático na área de
agricultura, veterinária e conservação ambiental.

IVO HEY ANDRZEJEWSKI is from an
immigrant family that came to Paraná State. His
family immigrated from Europe in the beginning
of 1822 (from the United Kingdom). Born in
Curitiba, he graduated from UFPR in Civil
Engineering in 1983. During four years he
worked as a Construction Engineer in the
accomplishment of roads in the South Region
of Brazil: in Paraná (Cel. Vivida, and Foz do Iguaçu areas), Santa
Catarina (Itajaí River area), and Rio Grande do Sul (Missões
area). In 1988 he moved back to Curitiba, and started working
at SMOP. In 1988 and 1989, he was hired by IPPUC to implement
the Cura II Project of anti-dust pavement (superficial asphaltic
coating) and asphaltic paving of Curitiba. In 1989 he took a
position at the Urbanism Secretariat, through public exam, at
the Projects Inspection Department  UCE. In 1992, he started
working at IPPUC in the analysis of occupation. Nowadays, he
works with land division into lots and affordable housing
projects. Ivo has practical knowledge in the area of agriculture,
veterinary, and environmental conservation.

MAURO CORCOVADO 61 anos, nascido
em São Manoel (SP), casado com Sibila de Lima
Corcovado, casal de filhos, Márcio e Michele,
trabalha no setor de Manutenção do IPPUC,
desde 1980, admitido na gestão do arquiteto
Carlos Eduardo Ceneviva. Antes, trabalhou na
Tramos Engenharia e Telepar. Sempre amigo e
prestativo, Mauro tem a simpatia e respeito de
seus colegas de trabalho.

MAURO CORCOVADO
Hes 61 years
old, and was born in São Manoel (SP), married
to Sibila de Lima Corcovado. They have two
children, Márcio and Michele. He has worked
at IPPUCs Maintenance Department since
1980, and was hired during the architect Carlos
Eduardo Cenevivas term. Before that, he worked
at Tramos Engenharia and Telepar. He has
always been helpful, friendly, and got his coworkers respect,
and sympathy.
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Liana Vallicelli / Arquiteta / Architect
Priscila Tiboni / Arquiteta / Architect

Nos cinco primeiros meses de 2008 o IPPUC recebeu
800 visitantes, 475 brasileiros e 325 de outros países.
During the first five months of 2008, IPPUC has
De janeiro a março deste ano, o número de visitantes
received 800 visitors, 475 Brazilians and 325 from
estrangeiros mereceu destaque pelo aumento em
other countries. From January to March of this year,
relação ao mesmo período do ano passado,
the number of foreign visitors has increased
representando 66% dos visitantes (entre autoridades,
comparing to the same period of last year,
representing 66% of the visits (among authorities,
técnicos e setor acadêmico), enquanto em 2007
technicians and the academic sector), while in 2007
totalizaram 43% das visitas técnicas. No entanto, esta
they totalized 43% of the technical visits. However,
tendência foi revertida a partir de abril, fazendo com
this tendency was reverted in April,
que as solicitações de atendimento
changing the requests from
a grupos nacionais até o final de
Nos cinco primeiros
missions composed by national
maio representassem 60% do total
meses de 2008 o IPPUC
groups until the end of May to
(em 2007 eram 42%).
recebeu 800 visitantes,
represent 60% of the total (in 2007
475 brasileiros e 325 de
they were 42%).
O maior destaque é o crescimento
outros países.
do número de solicitações de
The most outstanding change is the
universidades  nacionais e
In the first five month of
increase in the number of requests
estrangeiras , tanto por alunos
2008 IPPUC received 800
from universities  national and
como por professores e
visitors, 475 Brazilians
foreign, not only from students but
pesquisadores. Somente no mês
and 325 of other
also teachers and researchers. Only
de março este público representou
countries.
in May this public represented 82%
82% do total de visitantes (154
of the total number of visitors (154 students and
estudantes e pesquisadores); em fevereiro foram 55%
researchers); in February they were 55% and in January
e em janeiro apenas 5% do público total recebido no
only 5% of the total public of visitors to IPPUC.
IPPUC.
The largest demand, in this year of 2008, has been
from Brazilian universities, followed by North
American and Japanese.

A maior procura neste ano de 2008 tem sido por
universidades brasileiras, seguidas por norteamericanas e japonesas.
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Para os próximos meses temos solicitações de
universidades do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo e Universidades da Flórida e
Carolina do Norte (Estados Unidos). São, na grande
maioria, estudantes de Arquitetura e Urbanismo, mas
o interesse também é de estudantes dos cursos de
Biologia, Geografia e pós-graduação em planejamento
urbano.

For the next months we have universities requests
from Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo (Brazil) and from Florida and North Carolina
Universities (United States). They are, mostly,
students of Architecture and City Planning, but the
interest is also of (undergraduate) students from the
courses of Biology, Geography and graduates in
Urban Planning.

VISITAS

VISITS

Em janeiro, o IPPUC recebeu a visita de 14
autoridades de diversas cidades de Portugal, incluindo
os prefeitos de Montemor-o-Velho e Penacova (dia
21/01).

In January, IPPUC received the visits of 14 authorities
from several cities in Portugal, including the mayors
of Montemor-o-Velho and Penacova (the day of 01/
21).

Em fevereiro (26), o presidente do IPPUC, Augusto
Canto Neto, recebeu a visita do vice-prefeito de Amã
(Jordânia), Sr. Ammar Gharaybet, que manifestou
amplo interesse no processo de planejamento de
Curitiba, especialmente nas questões de zoneamento,
habitação popular e transporte público.

In February (26), IPPUCs president, Augusto Canto
Neto, received the visit of the Vice-President of
Amman (Jordan), Mr. Ammar Gharaybet who showed
a big interest in Curitibas planning process, especially
in the matters of zoning, affordable housing and public
transportation.

Estou impressionado com a habilidade dos
técnicos da prefeitura de Curitiba em
desenvolver um planejamento integrado e
garantir sua continuidade.

Im impressed with the capabilities of
technicians from the Municipality of Curitiba
to develop an integrated planning and to
guarantee its continuity.

Ammar Gharaybet (vice-prefeito de Amã, Jordânia).

Ammar Gharaybet (vice-president of Amman, Jordan).

Origem das delegações em visita técnica ao IPPUC
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Origin of delegations in thecnical visit to IPPUC

COOPERAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL COOPERATION

De 15 a 22 de dezembro de 2007, atendendo à
solicitação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
para desenvolver cooperação técnica com a prefeitura
de Manágua (Nicarágua), foi realizada uma missão
de prospecção a essa Prefeitura.

From December 15th to 22nd, 2007, attending to the
request of ABC (Brazilian Agency of Cooperation) to
develop technical cooperation with the Municipality
of Managua (Nicaragua), a prospecting mission to
this City was accomplished.

A cooperação tem como temas a serem tratados o
transporte de massa e o endereçamento de ruas.
Nesta primeira missão, a engenheira civil Leila Beatriz
Mancia Taouil (IPPUC) e a arquiteta Anive Alcantara
Soares (URBS) participaram de reuniões com técnicos
do Instituto Regulador de Transporte do Município
de Manágua (IRTRAMMA). A engenheira cartógrafa
Elza Kruchelski (Secretaria Municipal de Urbanismo)
promoveu reuniões com técnicos da Dirección de
Catastro Municipal, Dirección de Urbanismo e
Dirección de Cooperación Externa, todos órgãos da
Prefeitura de Manágua, na área de identificação viária
e endereçamento de ruas.

The cooperation has, as topics to be settled, the mass
transportation and the streets address. In this first
mission, the civil engineer Leila Beatriz Mancia Taouil
(IPPUC) and the architect Anive Alcantara Soares
(URBS) participated in meetings with technicians from
IRTRAMMA (Managua Transportation Regulatory
Institute). The cartographer engineer Elza Kruchelski
(Municipal Secretary of Urbanism) promoted meetings
with technicians from the Dirección de Catastro
Municipal, Dirección de Urbanismo and Dirección
de Cooperación Externa, all organizations from the
Municipality of Managua, regarding the transport
identification area and street address.

Estão em andamento as discussões para cooperação
técnica com o instituto de planejamento da cidade de
Saint Etienne e com Lyon, na França; também com
as cidades de Rosário, Argentina, e Santa Cruz de La
Sierra, Bolívia.

Discussions are under process to promote technical
cooperation with the city planning institute of Saint
Etienne and with Lyon, in France; also with the cities
of Rosário, Argentina, and Santa Cruz de La Sierra,
Bolivia.

Manágua, Nicarágua
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

PARTICIPATION IN EXTERNAL EVENTS

O IPPUC esteve representado em três grandes
eventos em 2008, com apresentações de nosso corpo
técnico.

IPPUC has been represented in three great events in
2008, with presentations of our technical body.
On the days of 01/31 and 02/01, on invitation of
HABITAT (United Nations Human Settlements
Program), in Bayamo, Cuba, the architect Célia Bim
 Development Director  presented the experience
of the urban planning integration with the public
transportation.

Dias 31/01 e 01/02, a convite do HABITAT (Programa
das Nações Unidas para Assentamentos Humanos),
em Bayamo, Cuba, a arquiteta Célia Bim 
Supervisora de Planejamento  apresentou a
experiência da integração do planejamento urbano com
o transporte público.

On the days of 03/17 and 03/18, the urban planning
process of Curitiba was presented by the architect
Liana Vallicelli  Foreign Affairs Advisory , on
invitation of CIFAL Findhorn, at an event that focused
on the urban regeneration and climate changes, in
Dundee, Scotland.

Dias 17 e 18/03, o processo de planejamento urbano
de Curitiba foi apresentado pela arquiteta Liana
Vallicelli  Assessoria de Relações Externas , a
convite do CIFAL Findhorn, em um evento que focou
na regeneração urbana e mudanças climáticas, em
Dundee, Escócia.
A Prefeitura de Curitiba e o IPPUC também fizeram
parte da programação da Conferência Mundial sobre
o Desenvolvimento de Cidades, de 13 a 16 de
fevereiro de 2008, em Porto Alegre. A Conferência,
que reuniu mais de 5000 pessoas, ofereceu cerca de
280 atividades, entre oficinas, palestras e mini cursos.

The Municipality of Curitiba and IPPUC also took
part in the program of the World Conference on
Development of Cities, from February 13th to 16th,
2008, in Porto Alegre (Brazil). The conference, that
gathered more than 5000 people, offered about 280
activities among workshops, lectures and minicourses.

Dia 13/02 o presidente do IMAP, Carlos Homero
Giacomini, falou sobre Indicadores de
Desenvolvimento da Gestão Pública. Dia 14/02 o
presidente do IPPUC, Augusto Canto Neto,
apresentou a Regional Desejada: Gestão
Democrática e Desenvolvimento Local em Curitiba,
que despertou muito interesse e elogios em Porto
Alegre.

On the day of 02/13 the president of IMAP, Carlos
Homero Giacomini, spoke about Development of
Public Management Indicators. On the day of 02/
14 the president of IPPUC, Augusto Canto Neto,
presented the Wished Sectional: Democratic
Management and Local Development in Curitiba, that
aroused a lot of interest and recognition in Porto
Alegre.
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Workshop CIFAL Curitiba — agosto/2007 / august 2007

Workshop CIFAL Curitiba — abril/2008 / april 2008

CIFAL

CIFAL

O Centro Internacional para Formação de Autoridades
Locais  CIFAL  é um programa do UNITAR com
12 sedes distribuídas no mundo. Curitiba é a sede
para a América Latina, Caribe e África de língua
portuguesa.

The International Center for Training of Local
Authorities  CIFAL  is a program of UNITAR with
12 branches distributed around the world. Curitiba
is the headquarters for the Latin America, Caribbean
and Portuguese speaking African countries.

O CIFAL Curitiba há cinco anos vem promovendo a
troca de experiências e capacitação entre prefeitos,
secretários e diretores municipais. Em 2007, o IPPUC,
através de seu presidente, Augusto Canto Neto,
assumiu a presidência do Conselho Gestor do CIFAL
e a Coordenação técnica ficou a cargo da Assessoria
de Relações Externas do Instituto. No ano passado
foram realizados três workshops:

In five years, CIFAL Curitiba has been promoting the
exchange of experience and capacity building among
city mayors, secretariats and directors. In 2007,
IPPUC, through its president Augusto Canto Neto,
took the presidency of the Management Council of
CIFAL and the technical Coordination has been in
charge of the Foreign Affairs Advisory of the Institute.
The three workshops that took place in Curitiba, in
2007, were:

28 a 30 de março
Gestão Integrada de Resíduos Tóxicos em Áreas
Urbanas e Desenvolvimento de Parcerias Públicoprivadas. 87 participantes de 12 países.

March 28 to 30
Integrated Management of Hazardous Waste in
Urban Areas and Public-private Partnership
Development. 87 participants from 12 countries.

22 a 24 de agosto
Áreas de Risco: Ações Integradas para a Inclusão
Social. 87 participantes de 10 países.

August 22 to 24
Risk Areas: Integrated Actions for Social Inclusion.
87 participants from 10 countries.

28 a 30 de novembro
Gestão de vias públicas, parques e praças: O desafio
da Manutenção Urbana. 109 participantes de 09
países.

November 28 to 30
Management of Public Roads, Parks and Public
Squares: The challenge of Urban Maintenance. 109
participants from 09 countries.
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O último Workshop do CIFAL Curitiba foi realizado
de 14 a 16 de abril de 2008, em parceria com o CIFAL
Bilbao e tratou o tema da Cidade da Informação: O
Governo Eletrônico e seus Desafios. Foram 87
participantes de 6 países.

The last Workshop of CIFAL Curitiba took place from
April 14th to 16th, 2008, in partnership with CIFAL
Bilbao and settled the topic of Information City: The
Electronic Government and its Challenges. There
were 87 participants from 6 countries.

Palestrantes apresentaram as experiências de Curitiba,
São Paulo, Belo Horizonte, Bilbao (Espanha), Buenos
Aires e Rosário (Argentina), Medellín, Barranquilla e
Bogotá (Colômbia), San José (Costa Rica) e
Montevidéu (Uruguai).

The speakers presented the experiences of Curitiba,
São Paulo, Belo Horizonte (Brazil), Bilbao (Spain),
Buenos Aires and Rosário (Argentina), Medellín,
Barranquilla and Bogotá (Colombia), San José (Costa
Rica) and Montevidéu (Uruguay).

A agenda para 2008 inclui um workshop em parceria
com a prefeitura de Montevidéu, em novembro sobre
a Governos Locais e os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.

The agenda for 2008 includes a workshop in
partnership with the Municipality of Montevideo, in
November, about Local Management and the
Millennium Development Goals.

Os diretores dos centros CIFAL reuniram-se no mês
de maio em Atlanta, Estados Unidos, com o Diretor
Executivo do UNITAR, Sr. Carlos Lopes, para discutir
as novas diretrizes de funcionamento do programa.
Esta reunião, além de ter possibilitado um rico
intercâmbio de experiências entre os diversos centros
CIFAL, contou com as honrosas participações da
prefeita de Atlanta, Sra. Shirley Franklin e do Secretário
Geral da ONU, Sr. Ban Ki-Moon.

The directors of the CIFAL centers gathered in May,
in Atlanta, United States, with the Executive Director
of the UNITAR, Mr. Carlos Lopes, to discuss the new
operational guidelines for the program. This meeting,
besides having enabled a rich exchange of experiences
among several CIFAL centers, counted with the
honorable participation of the Mayor of Atlanta, Mrs.
Shirley Franklin and the UN Secretary-General, Mr.
Ban Ki-moon.

Através do CIFAL Curitiba cerca de 1000 autoridades
locais e técnicos municipais foram capacitados. Mais
informações através do site www.cifalcuritiba.org.br

Through CIFAL Curitiba has trained about 1000 local
authorities and city technicians. Additional information
can be found on the website www.cifalcuritiba.org.br

As autoridades municipais são
parceiras essenciais da comunidade
internacional na abordagem dos
desafios globais. Afinal, são as
autoridades locais que estão em
contato mais direto com as
necessidades diárias e aspirações das
pessoas do mundo. (...) Refletindo
esta tendência, o UNITAR e seus
parceiros também decidiram
expandir suas atividades de
treinamento de autoridades locais. A rede CIFAL
é uma referência para essa parceria.

The municipal authorities are
essential partnerships of the
international community in the
approach
of
the
global
challenges. After all, it is the local
authorities that are in more direct
contact with the daily needs and
aspirations of the people in the
world
(...) Reflecting this
tendency, UNITAR and its
partners also decide expand its
training activities of local
authorities. The CIFAL system is a reference
to this partnership.

Ban Ki-Moon, Secretário Geral da ONU.
Reunião dos Diretores dos Centros CIFAL. Atlanta, Maio
de 2008.
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Ban Ki-Moon, General Secretary of ONU.
CIFAL Steering Committee. Atlanta, May 2008.
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