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Olá!

Este Relatório de Gestão é o documento que apresenta os avan-
ços conquistados no Paraná nos últimos sete anos, rumo a um 
estado com mais igualdade e progresso para todos. 

Mais do que resultados, é um legado para a assistência social e 
um avanço para a proteção integral no Brasil. É esse diferencial 
que permite às pessoas enfrentarem os desafios e vencerem to-
das as dificuldades.

Hoje o Paraná é referência nacional nas políticas de assistência 
social e garantia de direitos. Isso é fruto de uma gestão com es-
tratégias sólidas e planejadas que ultrapassam as ações pontu-
ais e segmentadas desenvolvidas até então.  

O sonho de um Paraná com mais igualdade já vinha sendo plane-
jado há muito tempo. Com a implantação da Secretaria de Esta-
do da Família e Desenvolvimento Social, criamos condições para 
atender as pessoas com respeito e qualidade. 

O primeiro passo foi buscar entender a realidade das famílias, nos 
399 municípios. Com ações descentralizadas, construímos uma 
relação de parceria e diálogo com gestores municipais, conselhos, 
organizações da sociedade civil, com as próprias equipes da rede 
socioassistencial e todos aqueles que trabalham para a proteção 
integral das famílias paranaenses.  

Há muito o que comemorar, há ainda mais a ser feito. Desafios no-
vos aparecem todos os dias e exigem a nossa superação, pois 
nenhum reconhecimento nacional ou internacional é maior do que 
ver uma família emancipada, escrevendo uma nova história. 

Obrigada!

Fernanda Bernardi Vieira Richa
Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social



Imaginar um mundo onde as pessoas tenham 

as garantias mínimas de qualidade de vida é 

pouco. É preciso ir além. Planejar e executar 

com dedicação as ações que possam promover 

a mudança. 

No Paraná, a busca por uma sociedade mais justa 

e igualitária perpassa pela participação social e 

pelo aprimoramento da gestão das políticas de 

assistência social e de garantia de direitos. 

Ela é dinâmica, construída com ações que 

se modificam o tempo todo e que estão em 

constante aperfeiçoamento. Mudar, aprimorar e 

atualizar são iniciativas que nortearam as ações 

para promover uma vida melhor para todos os 

paranaenses.   

Não é só o que você faz
É como você fazGESTÃO



Não é só o que você faz
É como você faz
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CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

No Paraná, 2011 é considerado um marco para a assistência 

social. 

Nesse ano, a área começou a se consolidar como política 

pública, com a criação da Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social (Seds).

Até então, desde 2003, o atendimento às famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade social era coordenado pelo 

Departamento do Núcleo de Assistência Social, da Secretaria 

do Trabalho, Emprego e Promoção Social (Setp).

As ações eram restritas aos programas sociais voltados à 

população de baixa renda. Executadas com recursos federais 

e municipais limitados, não alcançavam todos os municípios, 

tampouco chegavam às famílias que mais precisavam do 

apoio do poder público.

A criação da Seds deu novo rumo à gestão da assistência 

social no Paraná. Com planejamento, capacitação e 

dedicação, gradativamente os programas, projetos, serviços 

e benefícios que formam o Sistema Único de Assistência 

Social (Suas) começaram a ser implantados e desenvolvidos 

em todo o Estado.

DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES

A população paranaense é formada por famílias de 

diferentes origens, culturas e realidades socioeconômicas. 

No campo ou nas cidades, cada uma tem suas características 

e necessidades, sonhos e expectativas.

Para entender melhor essa diversidade, basta observar a 

distribuição da população. São 312 municípios com até 20 

mil habitantes, aproximadamente 25% da população. A 

maioria tem características rurais. 

Tudo isso faz da organização dos serviços públicos um 

grande desafio. Para enfrentá-lo, a Seds instalou um novo 

modelo de gestão, descentralizada.

Uma das primeiras medidas foi a implantação de 22 

escritórios regionais. Cada sede conta com equipes 

técnicas que conhecem de perto a realidade de cada 

município, prestam apoio técnico e auxiliam os gestores em 

todas as questões de competência da Secretaria da Família.
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Todos os municípios 
do Estado atendidos 
pelas equipes dos 22 
escritórios regionais.
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A FAMÍLIA NO FOCO

Desde 2011, o Governo do Paraná colocou o núcleo 
familiar no foco de sua atuação. Em 2012, lançou 

o programa Família Paranaense como principal 

estratégia para erradicação da pobreza e redução das 

desigualdades sociais. 

Os grandes diferenciais do programa são o 
atendimento planejado, o acompanhamento 
contínuo e a intersetorialidade para a emancipação 
e promoção social de toda a família.

O Família Paranaense chegou a todos os municípios 

do Estado e hoje figura entre os principais programas 
sociais do país.  

BENEFÍCIOS
DIRETOS

*  Programa Luz Fraterna, benefício Renda Família Paranaense, Renda Agricultor 
Familiar, Passe Livre, Acompanhamento Familiar, Bolsa Agentes de Cidadania. 

 famílias

 pessoas 

  investidos
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ATENDIMENTO FAMILIAR INTEGRAL

As políticas de assistência social e de garantia de 

direitos foram reunidas para formar uma grande rede de 
proteção social, capaz de oferecer atendimento integral 

às famílias. 

Com a implantação da Superintendência de Garantia de 

Direitos, foram instituídas coordenações específicas 
para políticas de pessoas com deficiência, pessoas 
idosas e mulheres, além de crianças e adolescentes. 

Assim, ao mesmo tempo em que a assistência social 

cuida das famílias como um todo, também atende cada 
membro de forma individualizada, conforme suas 

necessidades.  

16
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UM NOVO ÍNDICE ANALISA A VULNERABILIDADE

Para identificar as famílias e municípios que deveriam ser 

priorizados nas ações de assistência social, a Secretaria 

da Família, em parceria com o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), criou o 
Índice de Vulnerabilidade das Famílias (IVF-PR). 

A ferramenta identifica e mensura o grau de necessidades 
de uma família, a partir de informações do Cadastro Único 

dos Programas Sociais, sendo usada para selecionar 
aquelas que serão incluídas prioritariamente no programa 
Família Paranaense, além de auxiliar na definição e 

direcionamento dos repasses de recursos aos municípios.

O cálculo leva em consideração indicadores importantes da 
situação familiar que ultrapassam o critério da insuficiência 

de renda. 

sendo que quanto mais próximo de 1,  
mais a família está socialmente vulnerável.

Adequação
do domicílio

Perfil e 
composição 

familiar

Acesso 
ao trabalho 

e renda

Condições de 
escolaridade

ABC
1+2

distribuídos em quatro dimensões. 

0 1
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FUNDO A FUNDO: UMA REVOLUÇÃO

O Suas determina atribuições específicas à União, aos estados 
e aos municípios para a proteção das famílias. Porém, para terem 
resultados, as ações precisam ser articuladas entre as esferas de 
governo.

Para que o apoio financeiro oferecido pelo Estado chegasse mais 
rápido aos municípios, em 2013 a Secretaria da Família regulamentou 
a lei que permite transferências direta de recursos do Fundo Estadual 
de Assistência Social (Feas) para os fundos municipais de assistência 
social. 

A medida legal foi fundamental para se estabelecer a nova relação 
entre Estado e municípios. Até então, os recursos podiam levar meses 
para serem liberados, por conta da burocracia.

Também há maior autonomia do gestor municipal na utilização dos 
recursos, sempre com acompanhamento e fiscalização dos respectivos 
conselhos de direitos.

SISTEMAS INÉDITOS GERAM AGILIDADE

A transparência e a agilidade no atendimento a crianças e adolescentes 
e a pessoas idosas foram asseguradas pelo Governo do Paraná com a 
sanção das leis 19.173 e 19.252, de 2017. 

Com elas, foram criados os sistemas estaduais das políticas da criança 
e do adolescente e da pessoa idosa que agilizam a forma de repasse 
de recursos estaduais para atendimento a esses públicos.

A nova legislação regulamenta a transferência de recursos para os 
municípios, que fica mais rápida e menos burocrática. Agora, os 
recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) e do 
Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (Fipar) podem ser transferidos 
diretamente para os fundos municipais, sem a necessidade de 
convênios.

repassados (2011 a 2017) 
para municípios 
de pequeno porte 

R$ 15
MILHÕES 

R$ 113
MILHÕES 

Quase
8 vezes 

mais 
repasses 

aos 
municípios
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UM COMPLEMENTO: RENDA FAMÍLIA PARANAENSE

Também foi criado o benefício Renda Família Paranaense. Concedido 
às famílias que já têm o benefício federal, o Bolsa Família, mas ainda 
assim continuam a viver em situação de extrema pobreza. 

Com essa transferência de renda, o governo eleva a linha de extrema 
pobreza no Estado de R$ 85 (usada pelo governo federal) para R$ 95 
per capita. 

Até abril de 2018, mais de 310 mil famílias já haviam recebido ao 
menos uma vez esta transferência de renda um investimento que 
ultrapassava R$ 150 milhões, desde 2013.

NOVIDADE: FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

Um poderoso instrumento de promoção social, que fortaleceu os 
recursos investidos na redução da desigualdade social, é o Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza, criado pelo Governo do Estado, em 2015.  

Foi instituída uma reserva de aproximadamente R$ 325 milhões por 
ano para ações de construção de moradias, programas de combate às 
desigualdades sociais, proteção de direitos e qualificação profissional. 

O fundo é constituído por recursos oriundos do acréscimo de dois 
pontos percentuais nas alíquotas do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação de produtos 
considerados supérfluos. 

Os dois pontos percentuais são depois deduzidos, de forma a não 
ocorrer aumento na carga tributária para o contribuinte, e ficam 
disponíveis para serem vinculados ao fundo. A criação do fundo atende 
a uma obrigação constitucional e tem a finalidade de promover medidas 
destinadas à redução da pobreza. 

No Paraná, esses recursos viabilizam o cofinanciamento estadual e 
compõem os fundos estaduais de Assistência Social e da Criança e do 
Adolescente. 

20



2121



22

OUTRA NOVIDADE: PISOS CONTINUADOS

A criação do Piso Paranaense de Assistência Social 
garantiu aos municípios com baixos índices de 
desenvolvimento os recursos necessários para 
investimento na política de assistência social.  

O piso é uma transferência do Estado para a 
manuntenção dos serviços de proteção social 
nos municípios. O dinheiro ajuda a melhorar o 
atendimento à população que vive em situação de 
risco e auxilia na manutenção dos equipamentos de 
assistência social.

O primeiro piso, no valor de R$ 6,25 mil por mês, 
foi criado para cidades com até 20 mil habitantes. 
Inicialmente, 86 municípios eram contemplados 
com o repasse. Depois o atendimento dobrou, e 
a Secretaria da Família passou a financiar 172 
municípios.  

Em 2015, outros pisos foram implantados, desta vez 
para financiar serviços para pessoas e famílias que 
tiveram seus direitos ameçados ou violados.   

1% DO IMPOSTO PARA A GARANTIA DE DIREITOS  

Desde 2011, o Governo do Paraná trabalha para que as 
ações em benefício da sociedade se tornem políticas 
de Estado e não apenas políticas de governo. 

Em 2015, por exemplo, o Governo do Estado 
determinou que todas as empresas estatais 
destinassem 1% do valor devido do Imposto de Renda 
ao Fundo Estadual dos Direitos do Idoso (Fipar) e ao 
Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA). 
A medida reforçou o saldo dos fundos estaduais, 
ampliando os investimentos nas áreas. 

CPF NA NOTA AJUDA AS ENTIDADES SOCIAIS

As entidades sociais também contam com um 
recurso extra do programa Nota Paraná para ampliar 
as receitas e manter o atendimento. 

As organizações da sociedade civil agora têm o 
direito de serem beneficiárias dos créditos dos 
contribuintes do programa. Desde 2016, 1.182 
instituições de assistência social foram beneficiadas 
com um total de R$ 78 milhões. Além da assistência 
social, esses recursos também foram usados 
nas áreas da saúde, desporto, cultura e defesa e 
proteção animal. 

CRAS EM 100% DOS MUNICÍPIOS

Os Centros de Referência de Assistência Social 
(Cras) são a porta de entrada para o atendimento na 
área da assistência social. Por isso, a estruturação e 
ampliação dessa rede de atendimento é fundamental 
para que todas as famílias tenham acesso aos 
serviços públicos.  

No Paraná, os Cras estão implantados em 100% dos 
municípios, possibilitando o contato de todos os 
cidadãos com a proteção social. Nos Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social 
(Creas), ou nos espaços municipais que prestam 
serviços de proteção social especial, são atendidas 
pessoas e famílias que tiveram seus direitos 
violados e que precisam de apoio e acompanhamento. 

Com a expansão do cofinanciamento para serviços 
de proteção social especial, a Seds garantiu 
recursos aos municípios para o atendimento de 
crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas 
com deficiência, população em situação de rua e 
adultos desabrigados.  
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51 Cras 
entregues 
em sete anos
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TUDO ISSO DEU MUITO RESULTADO

Em sete anos, foi mais de R$ 1,4 bilhão aplicado na proteção 
social e garantia de direitos das famílias. São investimentos 
em programas, projetos, serviços, benefícios e fortalecimento 
da gestão, além da ampliação e reforma dos equipamentos 
públicos. E os resultados estão aí.

Hoje, o Paraná está entre as maiores redes de proteção social 
do país. É o segundo Estado com a menor desigualdade social 
do Brasil (Ipea/IBGE 2014) e também o que mais reduziu 
o número de pessoas extremamente pobres no Sul e no 
Sudeste, de 2009 a 2014 (Ipea/2014). 

E a população mais pobre aumentou a sua participação na 
renda total do Estado (Ipardes). 

REDUÇÃO DA 
EXTREMA 
POBREZA

Brasil

39%

Paraná

57,4%

fonte: Ipea/2014
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JUNTO COM O BID

As ações do Família Paranaense ganharam credibilidade 
e conquistaram o apoio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 

Em 2014, o Governo do Estado firmou contrato com a 
instituição e recebeu financiamento para o programa. 

O financiamento é de US$ 100 milhões, sendo 60% de recursos 
do banco e 40% de contrapartida do governo estadual.

As ações incluem construção de equipamentos públicos 
e moradias, incentivos para agricultura familiar, geração 
de renda, qualificação profissional, promoção da saúde, 
educação e repasse de recursos aos municípios.  

O BID também financia o programa Paraná Seguro, que 
prevê ações para redução da criminalidade e da violência, 
desenvolvidas pelas secretarias estaduais da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária (Sesp); da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos (Seju)  e da Secretaria da Família. 

ALINHADA COM A ONU

O Paraná foi o primeiro estado a aderir às metas globais 
definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 

Trata-se de uma ação mundial coordenada entre os governos, 
empresas, universidades e sociedade civil para alcançar 
17 grandes objetivos e suas 169 metas. As ações da Seds 
são alinhadas com os objetivos mundiais de erradicar a 
pobreza e promover vida digna para todos, por meio do 
desenvolvimento sustentável.

O Família Paranaense 
foi apresentado em 
evento internacional 
organizado pelo 
BID, em conjunto 
com o Ministério de 
Desenvolvimento e 
Inclusão Social do 
Peru (out/2014). 

As ações da Seds foram destaque na cúpula da Organização 
Mundial da Família (dez/2016) e na 55º sessão da Comissão de 
Desenvolvimento Social da ONU (fev/2017). 
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2011
Criação da Secretaria 
de Estado da Família e 
Desenvolvimento Social, 
que uniu as políticas 
de assistência social e 
políticas voltadas para a 
criança e o adolescente

Implantação de 22 
escritórios regionais
 
Fortalecimento
do Sistema 
Socioeducativo  

2013
Implantação da modalidade 
Fundo a Fundo no Suas

Criação do Piso Paranaense 
de Assistência Social para 
86 municípios

Implantação do benefício 
Renda Família Paranaense

Programa de Residência 
Técnica do Suas

Lançamento do Plano 
Decenal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Início do repasse de 
incentivo aos munícipios 
prioritários do programa 
Família Paranaense

2012 
Criação do Índice de 
Vulnerabilidade das 
Famílias (IVF-PR)

Criação do programa 
Família Paranaense, 
com 30 municípios 
prioritários
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2015
A Seds assume as políticas 
de garantia de direitos 
do idoso, da mulher e da 
pessoa com deficiência
 
Governo do Estado cria o 
Fundo Estadual de Combate 
á Pobreza 

Lançamento Estatuto da 
Pessoa com Deficiência

Criação de pisos para 
serviços de proteção social 
especial 

2016 
Expansão do Piso 
Paranaense de Assistência 
Social para mais 86 
municípios, totalizando 172 
 
Lançamento do Plano 
Decenal da Assistência 
Social

O Paraná adota as metas 
globais definidas pela ONU 
para o desenvolvimento 
sustentável, que incluem a 
erradicação da pobreza

2017 
Governo do Estado firma 
contrato com o BID para 
ações do programa Paraná 
Seguro

Início do repasse de 
incentivo aos munícipios 
de adesão espontânea 
do programa Família 
Paranaense

Criação do Sistema Estadual 
da Política de Direitos da 
Criança e do Adolescente e 
da Pessoa Idosa

Implantação do 
Botão do Pânico

2014 
Governo do Estado 
firma contrato 
com o BID, para 
financiamento de ações 
do programa Família 
Paranaense 

Lançamento do 
Plano Decenal da 
Socioeducação



Na família ocorrem as primeiras relações humanas. É 

esse o ambiente responsável pelo desenvolvimento 

saudável e também um grande aliado para a 

superação de fragilidades. A convivência é uma 

poderosa ferramenta que precisa ser fortalecida. É por 

isso que cada família deve ser compreendida a partir 

de seus valores, costumes e sua heterogeneidade.

Saindo do senso comum que leva a concepção 

de família para um discurso tradicionalista 

e conservador, uma estratégia moderna da 

assistência social vê este núcleo como o principal 

alvo de desenvolvimento de políticas públicas que 

levam ao efetivo desenvolvimento social. 

A perspectiva de cuidar das vulnerabilidades e 

riscos sociais por meio de ações que contemplem 

a família tem ganhado força e reconhecimento de 

instituições internacionais e, no Paraná, construiu-

se uma metodologia eficaz para esta abordagem. 

É aqui que as
transformações
acontecemFAMÍLIA
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PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE: UM MARCO

Hoje, a família é um dos focos de atuação das 

políticas públicas e, para o Governo do Paraná, é o 

eixo principal de atuação. Por isso, a maior estratégia 

para a redução da pobreza no Estado foi lançada em 

2012, por meio do programa Família Paranaense. 

O programa, coordenado pela Secretaria da Família, 

em parceria com outras 19 secretarias e empresas 

da administração pública, está ancorado na união 

com os municípios. Com o trabalho conjunto com 

as prefeituras constitui-se uma rede de serviços e 

oportunidades a serem oferecidas às famílias. 

A meta era atingir 200 mil famílias até 2018, mas as 

expectativas foram superadas e, em maio de 2018, 

o atendimento chegou a 334 mil famílias. 

Todos os municípios paranaenses são beneficados 

pelo programa, que prevê acompanhamento às 

famílias em situação de vulnerabilidade social 

e transferência de renda àquelas que vivem em 

extrema pobreza. 

Com o Família Paranaense, o Paraná trouxe um 

novo olhar e uma nova estratégia de atuação que 

não segmenta as políticas de desenvolvimento 

social, mas integra todas elas a fim de promover a 

emancipação das pessoas. 

AUMENTO DE

no número de
crianças e adolescentes

na escola

com banheiro no domicílio

nos índices de
trabalho infantil

AUMENTO DE
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CRIA-SE UMA REDE DE PROTEÇÃO

O Família Paranaense estabeleceu uma rede de proteção com 

ações intersetoriais, para garantir acesso aos programas 

sociais. O planejamento é feito de acordo com as necessidades 

da família e especificidades do território onde residem.

As equipes cadastram no Cras as famílias em situação de 

vulnerabilidade social, decorrente de diversos fatores, como 

pobreza e falta de acesso a serviços públicos. Com a apuração dos 

dados, verifica-se quais delas precisam de acompanhamento 

familiar. 

As famílias selecionadas com base no Índice de Vulnerabilidade 

das Famílias do Paraná (IVF-PR) são acompanhadas por dois 

anos, com acesso prioritário a serviços e ações.

AO LADO DOS MUNICÍPIOS

Conhecer as necessidades reais das cidades é fundamental 

para garantir o pleno desenvolvimento econômico e social 

do Estado. É essa diferença que faz desta gestão um governo 

municipalista. De forma descentralizada e participativa, o 

Paraná oferece serviços, programas, projetos e benefícios que 

atendem os indivíduos e as famílias em todos os municípios. 

No programa Família Paranaense para chegar ao interior do 

Estado, a parceria com os municípios é indispensável. Além 

dos 156 municípios prioritários, aqueles com menores Índices 

de Desenvolvimento Humano (IDH), os municípios que aderem 

espontaneamente ao programa, se comprometendo a incluir 

e acompanhar um determinado número de famílias, também 

recebem apoio técnico e financeiro do Estado. 

monitoradas tiveram impacto positivo 
nos índices de vulnerabilidade social 

(2013 a 2017)
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ACOMPANHAMENTO FAMILIAR

O diálogo constante e o contato direto com as famílias são as 
bases da metodologia de acompanhamento familiar, criada 

pelo programa Família Paranaense. Composta por quatro 

etapas, com objetivos e conteúdos definidos para cada uma, 

o acompanhamento tem a capacidade de potencializar os 
recursos de cada núcleo familiar. 

As quatro etapas da metodologia possuem um cronograma 

predefinido, no processo que conta com, aproximadamente, 14 

encontros, ao longo de dois anos. Nesse período, um técnico 
acompanha e identifica as potencialidades da família e recursos 

existentes, para que decidam em conjunto estratégias para 

aproveitar oportunidades e sair da vulnerabilidade. Em paralelo, 
as equipes recebem capacitações contínuas, para identificar 
novas demandas das regiões atendidas.  

VAI ONDE A FAMÍLIA ESTÁ

A necessidade de levar o trabalho da assistência social até os 

lugares mais distantes e sem infraestrutura fez o Governo do 
Estado implantar unidades volantes do Família Paranaense. 
Desse modo, os municípios puderam levar proteção social a 
quem reside em áreas afastadas dos centros urbanos e em 
comunidades tradicionais. 
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Com furgões adaptados, foi possível melhorar o acesso da população 

a serviços, programas e benefícios e aprimorar o atendimento nas 

comunidades indígenas e quilombolas. Dessa forma, ampliou-se o 
número de pessoas no acompanhamento familiar. 
 

TAMBÉM PELO MAR

O atendimento também chega pelo mar. No litoral do Estado, o barco 

usado pela equipe do Família Paranaense é o principal meio de 

transporte para chegar às 27 ilhas que pertencem ao município de 

Guaraqueçaba.
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INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE

Uma das primeiras medidas do programa 

para cofinanciar as ações nos 156 municípios 

prioritários foi o Incentivo Família Paranaense, 

lançado em 2013. Mais tarde, em 2017, o 

benefício foi estendido aos municípios de 

adesão espontânea. 

O Estado também investiu no aprimoramento 

das equipes, por meio da capacitação dos 

trabalhadores, e na construção de novos 

Cras. Esses exemplos mostram que, apesar 

dos grandes desafios, o Governo do Paraná 

aprimorou o Suas nos 399 municípios.
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RENDA AGRICULTOR FAMILIAR

O Governo do Paraná leva a proposta de melhoria da qualidade de 

vida também para quem vive no campo. Foi pensando nos pequenos 

agricultores que foi lançado o Renda Agricultor Familiar, vinculado ao 

Família Paranaense. 

As famílias selecionadas recebem apoio financeiro de até R$ 3 mil, 

dependendo da renda familiar, para investir no projeto definido pela 

família e técnicos da Emater. 

Os projetos contemplam melhoria da qualidade da água e do saneamento 

e também da produção de alimentos, tanto para o autoconsumo quanto 

para a geração de renda.

As famílias são acompanhadas e orientadas desde a elaboração até 

a implantação do projeto. Alguns dos exemplos de atividades são 

pequenas reformas que melhoram o saneamento básico e protegem 

nascentes ou compra de sementes, insumos e equipamentos para 

financiar despesas de produção. 

A estimativa é 
investir
R$ 16 milhões e 
atender, até 2019, 
5,6 mil famílias 
dos 156 municípios 
prioritários do 
Família Paranaense. 
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NAS COMUNIDADES FAXINALENSES, 
QUILOMBOLAS, INDÍGENAS...

O benefício chega também às populações 

indígenas, quilombolas e faxinalenses. 

São agricultores que, mesmo com suas 

pequenas parcelas de terras, têm baixa 

inserção produtiva e escassa integração 

com o mercado. 

Organizar o plantio para colher um 

futuro melhor foi o que a tribo Tekohá-

Mirim conquistou. As famílias indígenas 

da região de Guaíra, Oeste do Paraná, 

conseguiram plantar mais e passaram 

a se alimentar com mais qualidade. O 

excedente dos grãos colhidos é vendido e 

auxilia na renda de toda a população.

Antes não havia dinheiro para a compra 

de sementes. Agora há uma horta coletiva 

com 35 mil pés de mandioca que beneficia 

a todos. 
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MORADIA COMO BASE PARA OUTRAS CONQUISTAS

A habitação digna oferece qualidade de vida às famílias e é 

componente importante para o desenvolvimento social. O 

programa Família Paranaense colocou como desafio ir além 

disso, oferecendo regularização fundiária de áreas ocupadas, 

construção ou melhoria de unidades habitacionais e 

implementação de infraestrutura urbana e social. 

A previsão é que o benefício chegue a mais de mil famílias que 

ocupam áreas de proteção ambiental ou de risco. É o acesso 

a infraestrutura adequada e a conquista do sonho da casa 

própria.

As ações de habitação do Família Paranaense foram divididas 

em duas etapas: Requalificação Urbana e Redução do Deficit 

Habitacional. 

A primeira teve início em 2012, com a identificação de áreas 

com ocupação irregular e condições precárias. Em 2016, regiões 

com alto índice de deficit habitacional, com grande número 

de domicílios em áreas de ocupação irregular, receberam 

prioridade. 

HABITAÇÃO
Investimento previsto de milhões

beneficiadas



46

ENERGIA COMO BENEFÍCIO SOCIAL

As famílias de baixa renda contam com auxílio extra. O 

subsídio estadual de energia elétrica isenta do pagamento 

da fatura as famílias beneficiadas pela tarifa social e que 

têm consumo de energia mensal igual ou inferior a 120 kWh. 

Com isso, os beneficiários podem usar os recursos que 

não foram gastos com o pagamento da fatura em outras 

prioridades. Desde 2011, foram beneficiadas mais de 780 

mil unidades consumidoras. 

PARANÁ JURO ZERO PARA A FAMÍLIA EMPREENDER 

A mudança de vida das famílias também está relacionada 

às ações que geram emprego e renda. Pensando nisso, foi 

lançada a linha de crédito Paraná Juro Zero, ofertada pela 

Fomento Paraná, em parceria com a Secretaria da Família. 

Essa modalidade não gera cobrança de juros para as famílias 

atendidas pelo programa Família Paranaense que queiram 

montar ou ampliar o próprio negócio. 

Essa é uma oportunidade para que as famílias 

empreendedoras conquistem independência financeira e 

reescrevam a sua história de vida. Desde que foi lançada, 

em 2013, a linha de crédito já repassou R$ 642,3 mil às 

famílias. O valor dos financiamentos pode variar de R$ 300 

a R$ 4 mil.

EMANCIPAÇÃO PELO TRABALHO

O Família Paranaense oferta cursos de qualificação 

profissional conforme o perfil da região e a necessidade 

do mercado de trabalho. Inicialmente, foram ofertadas 

2.880 vagas para 40 municípios com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

Todos os cursos têm o módulo “Formação Cidadã” e abordam 

relações interpessoais, ética, qualidade, prevenção e 

segurança no trabalho, etiqueta pessoal e profissional e 

características empreendedoras.
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NOS 381, DOS 399 
MUNICÍPIOS
DO ESTADO, 
AS FAMÍLIAS 
APRESENTARAM 
MELHORIA NAS 
CONDIÇÕES MÉDIAS DE 
VIDA, DE ESCOLARIDADE 
E DE ACESSO AO 
TRABALHO E RENDA

95% DOS 
MUNICÍPIOS 
PARANAENSES 
REDUZIRAM 
O ÍNDICE DE 
VULNERABILIDADE 
DAS FAMÍLIAS DO 
PARANÁ (IVF-PR)
* de 2013 a 2017

*segundo estudo do IVF-PR
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No Paraná, iniciativas e programas direcionados à proteção 
das famílias e ao seu fortalecimento estão ganhando o 
reconhecimento na área de assistência social e garantia 
de direitos.  

Essas ações conseguem alcançar todas as localidades e 
dar acesso aos direitos básicos. E vão ainda além, pois 
identificam os pontos frágeis e que precisam de atenção 
especial. 

Ao mesmo tempo em que é possível reconhecer o grande 
poder transformador de uma família, também é necessário 
reconhecer quando este ambiente deixa de ser protetor e 
se torna um local de risco.

Crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e com 
deficiência são quase sempre os que mais sofrem com a 
falta de estrutura familiar e a pobreza. Afinal, é na família 
que acontece o primeiro contato do ser humano com o mundo 
e é ela que irá moldar as primeiras características da 
criança. Nesse sentido, cabe também à família enfrentar as 
diferentes e adversas situações da vida, como exploração, 
ameaças, preconceitos e demais vulnerabilidades.

Para que isso possa ser realidade, o amparo das políticas 
sociais é fundamental. Assim, a Secretaria de Estado 
da Família e Desenvolvimento Social viu a necessidade 
de integrar a sua atuação na assistência social com as 
políticas de garantia de direitos, que abraçam os elos 
mais vulneráveis.  

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

Proteção integral e 
garantia de direitos 
para todos 
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CRIANÇA E ADOLESCENTE: PRIMEIRO PLANO DECENAL DO PAÍS

Toda criança tem direito a ser feliz. É o que estabelece o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Nessa fase da vida, o papel da família é 

fundamental para a efetivação de afetos. 

Quando a família não protege a infância, cabe ao estado e à sociedade 

atuarem para o cumprimento dos direitos assegurados pela 

Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Crianças e adolescentes, pela legislação, devem ser protegidos 

de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Em 2013, o Paraná foi o primeiro estado do país a publicar o 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com 

esse documento, estabeleceu, metas e prazos a cumprir, dentro da 

política da criança e do adolescente, ao longo de dez anos. 

Hoje, a política da criança e do adolescente no Paraná está 

consolidada, graças aos crescentes investimentos e à atuação em 

conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Cedca). 

do Fundo Estadual 
para a Infância e 
Adolescência – (FIA)
investidos R$19,7 

MILHÕES

R$ 58,9
MILHÕES 

Compare a evolução*
* Recursos pagos
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APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES

Entre as medidas implementadas pelo governo estadual para 

proteger a infância e adolescência, está a melhoria das condições 
de trabalho dos conselheiros tutelares. 
 

De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Conanda), as prefeituras são responsáveis pela 
implantação, manutenção e funcionamento dos conselhos 

tutelares.

Mesmo sem a obrigação legal, por duas vezes o Governo do Paraná 

cofinanciou a estruturação dos conselhos tutelares, liberando 

recursos para a compra de computadores, impressoras e veículos. 

O investimento chega a R$ 35 milhões. Além disso, 29 municípios 
receberão novas sedes.   

No Paraná, são mais de dois mil conselheiros, que trabalham em 

424 conselhos tutelares, presentes nos 399 municípios do Estado. 

Eles atendem queixas diversas, que vão desde negligência, até 

casos de agressão, abuso e violência sexual. 

CENTROS DA JUVENTUDE COMO PONTO DE APOIO

Espaços específicos para convivência, atividades esportivas, de 

cultura, lazer e qualificação profissional. São assim os Centros da 

Juventude, criados pelo Governo do Estado para afastar adolescentes 
e jovens de situações de exposição ao risco e vulnerabilidade social.

Os locais funcionam em tempo integral e são equipados com quadra 

poliesportiva, piscina semiolímpica, pista de skate, laboratório de 

informática, biblioteca, salas de dança e multiuso, rádio/estúdio de 

gravação e teatro de arena. 
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Ali, também é desenvolvido o projeto Agentes de Cidadania, que 

oferece uma bolsa-auxílio de R$ 210 a adolescentes e jovens. 

Para participar da ação eles devem desenvolver um projeto de 

cidadania, que será aplicado nas comunidades onde o Centro da 
Juventude está instalado. 

26 Centros da Juventude entregues

Mais de 8 mil bolsas Agentes de 
Cidadania concedidas até maio de 2018
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PARA CRESCER EM FAMÍLIA

Oferecer mais proteção e cuidado às crianças e 

adolescentes com direitos ameaçados ou violados 

foi uma das metas assumidas e cumpridas pela 

Secretaria da Família.

Para isso, além da capacitação das equipes, houve 

ampliação de repasses para os municípios investirem 

neste serviço, por meio do programa Crescer em 

Família. 

Os recursos permitem que casas-lares, unidades 

de acolhimento institucional, repúblicas e famílias 

acolhedoras garantam a proteção integral de crianças 

e adolescentes. 

O serviço oferece moradia provisória, até que o acolhido 

possa retornar à família de origem, ser encaminhado 

para família substituta ou alcance autonomia.

Investidos
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OPORTUNIDADE PARA RECOMEÇAR                                  

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e 

suas famílias são acompanhados por programas específicos 

desenvolvidos pela Secretaria da Família e executados 

pelos municípios. 

O programa estadual Liberdade Cidadã prevê o 

acompanhamento dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, sem internação. Eles são encaminhados 

para inclusão em programas sociais ou em outras políticas 

públicas, como educação, saúde, cursos de qualificação, 

programas de aprendizagem e inclusão no mundo de 

trabalho, conforme a legislação. 

Com o recurso repassado pelo Estado, os municípios podem 

ofertar qualificação profissional e apoio psicopedagógico aos 

adolescentes, atividades de esporte, cultura e lazer, além de 

ações para promoção social das famílias. 

Já pela modalidade de Atenção às Famílias dos Adolescentes 

Internados por Medida Socioeducativa (Afai), que faz parte do 

programa Família Paranaense, são acompanhadas as famílias, 

durante o período de cumprimento de medida socioeducativa. 

NOVAS UNIDADES DO NUCRIA E CENSES

O Governo do Estado investiu recursos do Fundo Estadual para 

a Infância e Adolescência (FIA) na reforma e construção de 

unidades do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(Nucria) e dos Centros de Socioeducação (Cense). 

O Nucria tem importante papel nas investigações relacionadas 

à violação de direitos de crianças e adolescentes.

Os Censes são espaços de atendimento aos adolescentes em 

cumprimento de medida judicial. Nas unidades eles recebem 

educação, atendimento multiprofissional e acompanhamento 

para garantir a sua reinserção social.
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ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA

Crianças e adolescentes com deficiência recebem atenção 

especial da Secretaria da Família, com investimentos e ações 

que garantem a inclusão e o desenvolvimento pleno. 

 

Desde 2011, prefeituras e entidades sociais que atendem 

esse público recebem recursos específicos para manutenção 

e qualificação do atendimento. Dentre as entidades 

beneficiadas,  estão Apaes e entidades similares de todo o 

Estado. 

E PARA TODA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A política de garantia de direitos da pessoa com deficiência 

defende a obrigatoriedade do poder público em suprimir 

as barreiras sociais existentes, a fim de proporcionar as 

mesmas experiências a todas as pessoas. A garantia da 

cidadania e da dignidade também são marcas deste governo. 

Para que a inclusão seja uma realidade, a rede de 

atendimento conta com a participação de secretarias e 

órgãos estaduais, municípios e organizações da sociedade 

civil. Juntos, desenvolvem ações articuladas e integradas 

e que contribuem para o bem-estar social e econômico das 

pessoas com deficiência. 

Em 2015, o Paraná deu um grande passo com o lançamento 

do Estatuto Estadual da Pessoa com Deficiência. O 

documento foi publicado antes da Lei Brasileira de Inclusão, 

que só entraria em vigor um ano depois. 

Os programas, benefícios e serviços incluem desde 

o acolhimento institucional às pessoas que estão em 

condição de dependência até a inclusão no mercado de 

trabalho, profissionalização e promoção social aquelas 

que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social e 

precisam do apoio do poder público.

O Paraná saiu na frente ao regulamentar, em 2015, a 

redução da jornada de trabalho de servidores estaduais 

responsáveis por pessoas com deficiência. O Estado foi 

um dos primeiros, no Brasil, a conceder esse benefício, 

previamente estabelecido no estatuto estadual. 
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PRAIA ACESSÍVEL COM CADEIRAS ANFÍBIAS

O projeto Praia Acessível garante a pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida o acesso a 

atividades de lazer de forma segura e digna. Cadeiras 

anfíbias permitem que o usuário entre no mar ou em 

rios a uma profundidade segura, acompanhado de 

uma equipe treinada para o atendimento especial. 

Lançado como projeto-piloto durante a temporada 

de verão de 2016-2017, em dois meses, o projeto 

atendeu cerca de 500 pessoas, em três pontos do 

litoral. O programa Verão Paraná 2017-2018 ampliou 

o Praia Acessível para nove pontos do litoral e para 

a praia artificial de Santa Helena, no Lago de Itaipu, 

na Região Oeste. Foram mais de mil atendimentos.

VEÍCULOS ADAPTADOS EM 100 MUNICÍPIOS 

O direito à acessibilidade e à mobilidade de pessoas 

com deficiência foi garantido no Paraná. O Governo 

do Estado disponibilizou R$ 24 milhões para compra 

de veículos adaptados para transporte de pessoas 

com deficiência.

Dessa forma, adultos, crianças ou adolescentes 

com deficiência, têm acesso a serviços públicos 

e à rede socioassistencial, respeitando a sua 

individualidade. É o caso de usuários de cadeiras de 

roda e pessoas com baixa mobilidade ou deficiência 

intelectual.
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REDE DE 
ATENDIMENTO

À MULHER 

13
Unidades de 
Acolhimento 

20
Cram

1
Casa da Mulher 

Brasileira 

181
Creas
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PELOS DIREITOS DA MULHER

Promover a igualdade de direitos é também articular a 
efetividade das políticas para as mulheres. A Secretaria 
da Família coordena ações voltadas para a proteção social 
das mulheres e suas famílias, prevenção das situações de 
violência, pronto atendimento e acolhimento em casos de 
ameaça e violação de direitos. 

O atendimento é feito por meio de ações articuladas que 
envolvem as secretarias estaduais da Saúde; Educação; 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e Segurança Pública 
e Administração Penitenciária, além de órgãos do poder ju-
diciário e municípios. 

ATENDIMENTO ESPECIAL PARA ELA

A Secretaria da Família trabalha para fortalecer a rede de 
atendimento à mulher em situação de violência. Uma das 
ações é fomentar e apoiar tecnicamente os municípios 
para a criação de Centros de Referência de Atendimento à 
Mulher (Cram). 

Nas cidades que não contam com o Cram, mulheres em si-
tuação de violência ou ameaçadas podem procurar os Cen-
tros de Referência Especializados de Assistência Social 
(Creas). 

Em Curitiba, o Governo do Paraná integra a estrutura da 
Casa da Mulher Brasileira. No local, estão concentrados os 
principais serviços especializados e multidisciplinares de 
atendimento às mulheres em situação de violência, como 
juizado especializado, Defensoria Pública, Ministério Públi-
co, além de uma equipe técnica da Secretaria da Família. 
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Paraná foi o 20 

estado que mais 
reduziu a morte 

de mulheres
REDUÇÃO DE 

31,2% 190 POSIÇÃO 

30 POSIÇÃO
 

Posição no
Mapa da 

Violência
*Casos de feminicídio

Redução no
Atlas da

Violência
*Número de mortes de 

mulheres

Fonte: Atlas da Violência 2018 / Ipea

338

238

PRIMEIRO ESTADO A IMPLANTAR
O BOTÃO DO PÂNICO 

O Paraná é o primeiro governo estadual do 
país a implantar o dispositivo de seguran-
ça preventivo, chamado de Botão do Pânico, 
como forma de garantir a proteção de mu-
lheres em situação de risco e que estão em 
medida protetiva judicial.

As cidades benefi ciadas foram selecio-
nadas conforme critérios técnicos. Além 
de possuir alto índice de violência contra 
a mulher, devem ter Guarda Municipal em 
funcionamento, equipe socioassistencial e 
do judiciário atuantes e Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher.

A ação recebeu reforço com o lançamento 
da campanha “Você pode Mais”, que aborda 
direitos, autoestima e liberdade das mulhe-
res. É uma forma de mostrar que pequenos 
gestos ou palavras podem se caracterizar 
como violência.  
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Mais de
200 projetos
aprovados e

R$ 15 milhões
para municípios

e entidades

GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Promover a autonomia, a integração e a participação efetiva da população idosa na vida 
em sociedade também é um marco deste governo. 

Pela primeira vez, o Paraná reservou recursos para o cofinanciamento de projetos 
voltados exclusivamente para as pessoas com mais de 60 anos. Municípios e entidades 
sociais poderão contar com recursos estaduais para desenvolver projetos nas áreas de 
assistência social, saúde, educação, trabalho, cultura, esporte e lazer, além de comunicação 
e qualificação profissional. 

A medida assegura o desenvolvimento de ações para melhorar a qualidade de vida dos 
idosos, tanto dos que vivem em situação de vulnerabilidade social, como daqueles que 
desejam desenvolver seus talentos e habilidades.
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OS DIREITOS DA POPULAÇÃO DE RUA 

O Paraná tem 21 Centros de Referência Especializados para 
População em Situação de Rua (Centro Pop) para atender a 
pessoas adultas que vivem nessa situação. 

São pessoas em situação de rua ou que sobrevivem nela. 
Além da abordagem social, as unidades oferecem cuidados de 
higiene, alimentação, abrigo e atendimento de saúde.
 
As pessoas acolhidas são entrevistadas, cadastradas e 
encaminhadas para a rede de proteção social, onde podem 
ter acesso a benefícios sociais, programas de transferência de 
renda, documentação e atendimento nas políticas públicas.

Desde 2015, a Secretaria da Família repassa recursos para 
os municípios fortalecerem o acolhimento e o serviço de 
abordagem social. 

PARCERIAS QUE DÃO RESULTADO

A parceria com as organizações da sociedade civil é fundamental 
para garantir atendimento mais amplo ao público que mais 
precisa da garantia de direitos. 

Desde 2011, a Secretaria da Família vem fortalecendo essa 
parceria, ampliando os repasses de recursos e o apoio técnico 
às entidades sociais. 

De 2011 a 2017, a Secretaria da Família formalizou 728 parcerias 
com entidades sociais. Até o fim de 2018, mais 366 parcerias 
serão formalizadas.
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PERTO DE ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL, DIZ OIT

Os avanços na proteção à criança e ao adolescente no Paraná 

são confirmados em relatórios emitidos por instituições com 
credibilidade reconhecida.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) anunciou que o 
Paraná está próximo de erradicar o trabalho infantil, na faixa 

etária de 5 a 9 anos.

O Paraná reduziu em 58% o número de crianças e adolescentes, 
de 5 a 14 anos, exercendo alguma atividade remunerada, 
enquanto, no Brasil, a redução foi de 43,5%. O resultado foi 

levantado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/

IBGE), considerando o período de 2011 a 2015.

UM DOS MELHORES ESTADOS PARA A INFÂNCIA, DIZ ABRINQ 

De acordo com o relatório elaborado pela Fundação Abrinq, em 

2017, o Paraná também se destacou entre os melhores estados 
para se viver a infância e a adolescência. 

Além disso, figurou entre os cinco estados que mais reduziram o 
percentual da população geral e das pessoas de zero a 14 anos 
em situação de pobreza. 

O estudo compara a situação da infância no Brasil com as metas 
assumidas pelo país junto à Organização das Nações Unidas 

(ONU).
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A Seds usa todos os instrumentos de gestão 

para conquistar resultados. Tudo começa com o 

planejamento das ações, a partir da análise de 

cada território e de cada necessidade.

Essa ação local, que culmina no planejamento para 

cada família e cada indivídio, é compartihada com 

os municípios, aos quais o Estado ajuda com a 

implantação de sistemas, ações de capacitação e 

atualização permanente.

Muitas ações são embasadas na realidade local 

para a construção do planejamento global, como 

comprovam os vários planos elaborados.

Além de estabelecer um novo modelo de gestão 

estratégica para a assistência social e garantia 

de direitos, a Secretaria da Família estabeleceu 

parâmetros para direcionar ações futuras nessas 

áreas e, assim, garantir os avanços para população.

Um passo à frente
na gestão

PLANEJAMENTO 
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Um passo à frente
na gestão
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REFERÊNCIA EM PLANOS ESTADUAIS E DECENAIS

Os planos estaduais são documentos que traçam objetivos, 

ações e metas para os próximos quatro ou dez anos, para que 

haja continuidade no atendimento de qualidade à população. 

Primeiro Estado a publicar o Plano 
Decenal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Primeiro Estado a publicar o Plano 
Decenal de Assistência Social. 

Plano Decenal de Atendimento 
Socioeducativo do Estado do Paraná.

Plano Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Plano Estadual da Assistência Social. 

CONTROLE SOCIAL EFETIVO

No Paraná, a gestão pública conta com a participação de toda 

a sociedade. Nessa parceria, os cidadãos têm o direito de 

fazer parte do processo de formulação e fiscalização das 

políticas públicas. Chamada de controle social, a participação 

da sociedade na gestão pública é uma forma de exercício 

da cidadania, que pode ocorrer por meio da atuação dos 

conselhos de direitos e dos conselhos de políticas.  

Os conselhos são órgãos colegiados que, além de acompanhar 

a elaboração e a execução das políticas públicas e a gestão 

de recursos, fiscalizam e avaliam as ações do poder público. 

São compostos de forma paritária - mesmo número de 

integrantes - por representantes do Governo do Estado e da 

sociedade civil.
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CONSELHOS COM ATUAÇÃO PLENA

A  Secretaria da Família fortaleceu os cinco conselhos estaduais que mantém 
em sua estrutura. 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Conselho dos Direitos da Mulher
Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Conselho dos Direitos do Idoso
Conselho de Assistência Social

Junto com os conselhos, as conferências também são instrumentos de 
participação e controle social. De 2011 a 2015, 14 conferências estaduais 
reuniram cerca de sete mil participantes para debater as políticas da 
assistência social, da criança e do adolescente, da mulher, do idoso e da 
pessoa com deficiência. 

AVANÇOS NOS 
MUNICÍPIOS, 

COM APOIO 
DA SEDS

2010 - 8
2018 - 86

Conselhos municipais dos 
direitos da mulher 

2014 - 22
2018 - 98

Conselhos municipais dos 
direitos da pessoa com 
deficiência 

2014 - 168
2018 - 372

Conselhos municipais dos 
direitos da
pessoa idosa

100% DOS 
MUNICÍPIOS 
possuem conselhos 
municipais dos 
direitos da criança
e do adolescente e de 
assistência social
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CAPACITAÇÃO DOS AGENTES. SEMPRE

A qualificação dos trabalhadores do Suas e da política de 
garantia de direitos é algo constante e que assegura a melhoria 
de serviços, além de resultados. 

Para isso, a Secretaria da Família investe na capacitação 
contínuada, promovendo cursos de diferentes temáticas. 

O público-alvo são gestores, equipes técnicas estadual e 
municipais, profissionais de organizações da sociedade civil, 
conselheiros tutelares, conselheiros de assistência social e de 
direitos.  

Aos cursos presenciais, somam-se as capacitações 
transmitidas por vídeo e webconferência. Além de ampliar o 
acesso às equipes de regiões mais distantes, viabiliza melhor 
a disseminação das informações. 

RESIDÊNCIA TÉCNICA: MAIS UM PROGRAMA INOVADOR 

O Paraná implantou uma nova modalidade de Residência 
Técnica, pioneira no país. Os alunos-residentes do programa são 
profissionais graduados em várias áreas que participam, por 
dois anos, do curso gratuito de especialização em Gestão Pública 
com Ênfase no Suas. Desde 2013 participaram do programa 107 
profissionais.

Durante o curso, que tem duração de dois anos, os alunos-
residentes desenvolvem seis horas diárias de atividades 

práticas em diversos setores da Secretaria da Família e secretarias 
parceiras, recebendo uma bolsa-auxílio de R$ 1.900 mensais.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Seds desenvolveu ferramentas que ampliam o trabalho dos 
técnicos facilitam o atendimento das famílias que estão em 
situação de vulnerabilidade. 

Uma delas é o novo sistema de informação que contém detalhes 
sobre os repasses financeiros e os locais onde estão instaladas 
toda a rede de serviços do Estado.

No site da Seds, qualquer cidadão pode visualizar os valores 
investidos pela Secretária da Família em seu município. 

Essa transparência na aplicação de recursos, que facilita o 
controle social e auxilia os gestores, rendeu à Secretaria da 
Família o primeiro certificado de transparência na gestão 
pública conferido pela Controladoria Geral do Estado (CGE). 

Outra importante ferramenta é o Sistema de Transferências e 
Apoio à Gestão (Sistag), que permite a formalização de convênios 
e parcerias com municípios e organizações da sociedade civil, 
o que torna o processo mais rápido.

Já pelo sistema de acompanhamento familiar, gestores e suas 
equipes têm acesso a informações sobre a situação de cada 
família, identificando aquelas que precisam de atenção especial 
para superação de situação de vulnerabilidade e risco social.
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COMUNICAÇÃO PARA PROTEÇÃO INTEGRAL

As campanhas realizadas pela Secretaria da Família foram estratégicas na 

sensibilização da sociedade sobre temas relevantes e de grande impacto. 

Elas deram visibilidade à violação de direitos, permitindo que mais casos 

fossem denunciados.
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A Secretaria da Família está com 80 obras referentes 

à construção de novos equipamentos da rede 

socioassistencial, novas sedes para conselhos 

tutelares e unidades socioeducativas. Também serão 

construídas mais de 1.500 moradias, por meio do 

programa Família Paranaense.

O trabalho 
continuaEM OBRAS
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7 CRAS 
• Bocaíuva do Sul
• General Carneiro
• Ortigueira 
• Reserva do Iguaçu
• Rosário do Ivaí
• Ribeirão do Pinhal
• Rio Branco do Ivaí

6 CREAS
• Antônio Olinto
• Cruz Machado
• Fernandes Pinheiro
• Laranjal
• Maria Helena
• Ortigueira 

2 CENTROS DE 
SOCIOEDUCAÇÃO

• Piraquara 
• Toledo

15 OBRAS
EM CONSTRUÇÃO
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20 CRAS 
• Abatiá
• Amaporã
• Ariranha do Ivaí
• Campina do Simão
• Farol
• Ibaiti
• Ipiranga
• Itaguajé
• Itaperuçu
• Mandirituba
• Mato Rico
• Nova Cantu
• Nova Fátima
• Pérola d’Oeste
• Prudentópolis
• Quinta do Sol
• Salto do Itararé
• Tamboara
• Tijucas do Sul
• Tomazina

5 CREAS
• Anahy
• Arapoti
• Guaraniaçu
• Pontal do Paraná
• Reserva

65 NOVAS OBRAS
COM PROCESSOS EM ANDAMENTO

30 CONSELHOS 
TUTELARES

• Arapongas
• Araucária
• Cambé
• Campo Magro
• Campo Mourão
• Cascavel
• Cianorte
• Colombo
• Cornélio Procópio
• Curitiba
• Dois Vizinhos
• Fazenda Rio Grande
• Goioerê
• Guarapuava I e II
• Ibiporã
• Imbituva
• Jaguariaíva
• Londrina
• Mandirituba
• Marialva
• Maringá
• Palmas
• Palotina
• Pato Branco
• Pitanga
• Prudentópolis
• Rolândia
• São Mateus do Sul
• União da Vitória

1 CENTRO DA 
JUVENTUDE

• Guarapuava

9 TERRITÓRIOS 
DA JUVENTUDE

• Arapoti
• Assis Chateaubriand
• Capanema
• Carambeí
• Coronel Vivida
• Goioerê
• Imbituva
• Medianeira
• Tupãssi
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As ações de moradia do programa Família Paranaense, em parceria com o BID, se dividem em duas 
etapas: Projeto Integrado de Requalificação Urbana Integrada e Redução do Déficit Habitacional.

1a ETAPA
REQUALIFICAÇÃO URBANA 
INTEGRADA DE BAIRROS

2a ETAPA
REDUÇÃO DO DEFICIT 
HABITACIONAL

São cinco municípios beneficiados com obras de moradia 
(construção e reforma), além de obras de infraestrutura e 
legalização da área, totalizando 535 famílias beneficiadas. O 
investimento é de aproximadamente R$ 52 milhões.  
  

• Rebouças: 53 famílias 

• Cantagalo: 119 famílias 

• Wenceslau Braz: 97 famílias 

• Prudentópolis: 89 famílias 

• Imbituva: 177 famílias 

Esta etapa prevê a construção de 1.053 moradias 
para atender famílias acompanhadas pelo Família 
Paranaense em 39 municípios. O investimento previsto 
é de R$ 64 milhões. 
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O que foi plantado, deu resultado. E agora 

dá novas sementes. As boas práticas 

da área social rendem frutos para as 

cidades, ajudam a gerar e distribuir 

renda, movimentam a economia e criam 

um círculo virtuoso.

Nos últimos anos, o Paraná conquistou 

muito progresso econômico. Passou a 

ser a terceira maior economia do país. 

Famílias que antes estavam em risco, 

hoje estão fazendo novos planos. E a 

emancipação de uma família é a maior 

recompensa de um trabalho planejado, 

organizado e apaixonado.

NOSSOLEGADO
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