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Valorizar e ampliar a defesa dos direitos da família, 
sensibilizando-a sobre os seus deveres, como instrumento de 
promoção social que beneficia crianças, jovens, adultos e idosos, 
é a política correta para melhorar os índices socioeconômicos 
da realidade em nossa casa, em nosso município e em nosso 
Estado.

É assim que podemos nos esforçar para, sem demagogia, 
colaborar na edificação de um mundo mais justo e melhor. 
Essa é uma preocupação básica para mim, minha família e meu 
governo. 

O crescimento econômico deve propiciar o acesso às 
mudanças e andar junto à evolução social, em todos seus 
aspectos. Mesmo antes de tomarmos posse, em 2011, 
entendíamos que essa é a política mais eficiente para mudar 
índices perversos de nossa realidade, para alcançar ou manter 
bons índices socioeconômicos e para tornar reais os sonhos das 
pessoas.

Desde o programa Família Curitibana, ainda quando fui 
prefeito de nossa capital, até o Família Paranaense, que completa 
seis anos de existência, essa é a bússola de meu governo.

Estabelecemos metas, em conjunto com os municípios, 
para o atendimento de famílias, especialmente para aquelas de 
maior vulnerabilidade social, tanto na cidade quanto no campo.

A parceria com as prefeituras estende-se também à 
iniciativa privada, com vários exemplos. Firmamos um acordo 
com a Renault para que haja o repasse de unidades móveis para 
municípios com maior extensão territorial (27 veículos vans já 
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foram entregues e servem de escritório de atendimento).

Educação, saúde, segurança, habitação, emprego e lazer 
não são dádivas de administradores públicos. São direitos do 
cidadão e criam melhores oportunidades para toda a família, 
evitando que nossas crianças acabem vítimas da fome, do 
abandono, da exploração sexual, do trabalho escravo, da falta 
de acesso à escola, da violência e do crime.

O Família Paranaense é o núcleo de meu governo e 
o principal programa de erradicação da pobreza. Com ele, 
garantimos direitos e proporcionamos instrumentos para que 
as pessoas exerçam dignamente seus deveres de cidadania.

O Paraná tem números para mostrar seu desenvolvimento 
socioeconômico. Investimos R$ 229 milhões na transferência 
de renda, em projetos intersetoriais e em ações desenvolvidas 
pelos municípios. Para se ter uma ideia, 34,7% das pessoas 
acompanhadas tiveram suas condições de moradia melhoradas 
e mais de 11 mil famílias receberão auxílio financeiro para a 
instalação de caixa d’água em suas casas. Ao mesmo tempo, 
também criamos mais de 400 mil empregos. 

Não há prova mais real de que os sonhos de progresso 
e qualidade de vida se tornaram realidade no Paraná. Este 
processo deve continuar.

Beto Richa
Governador do Paraná
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O que modifica a vida de uma pessoa é o acesso dela às 
oportunidades. Tarefa muitas vezes difícil para quem vive em 
situação de vulnerabilidade e que, por desconhecimento dos 
benefícios ou de onde procurar por direitos, não vislumbra saída 
daquela condição de vida. 

Nós, da Secretaria da Família, trabalhamos para dar 
condições melhores a todos. Não importa qual seja a realidade, 
mas sim os passos que serão traçados para o futuro. Afinal, as 
mudanças de hoje refletem o esforço do passado. 

Foi pensando nessa mudança de realidade das famílias e 
na certeza de construir um Paraná menos desigual que lançamos, 
em 2012, o programa Família Paranaense. Ao direcionarmos o 
olhar para a família, fizemos do Paraná um estado socialmente 
responsável. 

Hoje, seis anos depois, percebemos os avanços 
proporcionados às famílias que mais precisam de nosso 
apoio. Mais que a simples transferência de renda, apostamos 
na autonomia e na emancipação de cada pessoa. Com isso, 
ultrapassamos a marca de 321 mil famílias atendidas, até 
dezembro de 2017. 

Seja no campo ou na cidade, percebemos que havia 
algo a mais para ser feito. Por isso, investimos em ações que 
promoveram o acesso aos direitos e serviços essenciais, 
especialmente nas áreas de assistência social, saúde, educação, 

PALAVRA DA 
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trabalho, segurança alimentar e nutricional, habitação e 
saneamento básico. 

Nos seis anos de implantação da maior estratégia para a 
redução da pobreza no Paraná, conseguimos nos tornar o Estado 
que mais reduziu o número de pessoas extremamente pobres 
entre as regiões Sul e Sudeste do país, tornando-se um destaque 
nacional, com uma redução de 57,4%. 

O resultado nos orgulha e sabemos que só foi possível 
por meio de ações integradas entre as várias secretarias e 
órgãos do governo. Todo esse trabalho não se tornaria realidade 
sem o apoio dos gestores municipais e, é claro, das equipes 
municipais que atuam, lá na ponta, se dedicando diariamente ao 
acompanhamento familiar e pensando em soluções para uma 
vida melhor.

Estamos encerrando um ciclo que mudou a história do 
Paraná, com a certeza de que o programa Família Paranaense 
terá continuidade nos próximos anos até que a pobreza e a 
exclusão social sejam erradicadas no Estado. Os desafios ainda 
permanecem, mas são ações assim que farão do Paraná um 
estado mais justo e igualitário: ações que transformam vidas. 

Obrigado a minha equipe e a todos que direta e 
indiretamente contribuíram para o sucesso de nossas ações.

Fernanda Richa
Secretária de Estado da Família

e Desenvolvimento Social



A cada ano, temos novos avanços, novas conquistas e 
novas construções. Essa parceria entre o Governo do Estado e 
os municípios, com a participação das famílias e da comunidade, 
tem apresentado resultados positivos e hoje possui marcos a 
serem celebrados. 

O programa está presente nos 399 municípios do 
Paraná. As pessoas atendidas estão superando situações 
de vulnerabilidade social e ampliando o acesso aos direitos 
fundamentais, como educação, saúde, trabalho, assistência 
social, segurança alimentar, habitação, entre outros. O 
programa fomenta a intersetorialidade entre as diversas 
secretarias. Com isso, as políticas públicas se fortalecem e o 
Paraná demonstra como o trabalho em rede faz a diferença na 
vida da população. 

Nossa experiência com o Família Paranaense vem sendo 
divulgada e reconhecida em outros Estados do Brasil.  Segundo 
um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o Paraná foi um dos Estados líderes na redução da 
miséria e da pobreza no país. O Família Paranaense, assim 
como todas as outras ações do Governo do Estado, faz parte 
dessa transformação de panoramas. 

Nosso objetivo é que as famílias sejam protagonistas de 
suas próprias histórias, seus sonhos e seus futuros. 

E para contar um pouco do que temos feito, apresentamos 
este Relatório de Ações. Trazemos uma reflexão sobre os novos 
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APRESENTAÇÃO

EM 2018, O PROGRAMA 
FAMÍLIA PARANAENSE 
COMPLETA SEIS ANOS
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paradigmas mundiais, de busca de soluções 
integradas e sistêmicas para a sociedade, 
mostrando como o Família Paranaense se insere 
nessa lógica. Relatamos os principais resultados 
dos diversos projetos que desenvolvemos ao 
longo desse e de outros anos, com inúmeras 
parcerias que tanto nos orgulham. 

Apresentamos, também, nosso pro-
cesso de capacitação – que permite que 
tudo isso se concretize; e de informatização, 
monitoramento e avaliação – que permitem 
que os resultados sejam mensurados. E não 
poderiam faltar os depoimentos dos nossos 
parceiros e, especialmente, do nosso público-
alvo: as famílias beneficiadas. 

Diversos desafios ainda nos aguardam. 
Os resultados já conquistados, os números que 
alcançamos e a mudança que testemunhamos 
na vida de cada família são inspirações para 
seguirmos em frente e aprimorarmos o programa 
Família Paranaense cada vez mais. 

Obrigada a todos que nos ajudam a 
consolidar esse programa e a mudar a realidade 
das famílias paranaenses. Uma boa leitura!

Letícia Reis
Coordenadora do programa Família Paranaense



NOVOS PARADIGMAS
DA INTERSETORIALIDADE
NO PROGRAMA
FAMÍLIA PARANAENSE
Diego Henrique da Silva Baptista*

O esforço do programa Família Paranaense 
visa promover o protagonismo das famílias na bus-
ca de sua autonomia, empoderamento e liberdade 
para a superação de privações que lhes colocam 
em situação de vulnerabilidade. Trata-se de um 
desafi o complexo, que requer soluções sistêmicas, 
e que demanda a arti culação de vários atores para 
compreender e encaminhar as diversas causas e 
consequências da pobreza e das vulnerabilidades. 

* Diego é consultor contratado pelo programa Família Paranaense para assuntos relacionados à intersetorialidade.
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Parte-se da compreensão da pobreza multi-
dimensional e da abordagem de desenvolvimen-
to com liberdade. 

É nesse contexto que a intersetorialidade 
se apresenta como vetor transversal da mu-
dança e principal estratégia do programa Família 
Paranaense. Visando o desenvolvimento, o pro-
tagonismo e a promoção social das famílias que 
vivem em situação de alta vulnerabilidade social, 
precisamos de abordagens ainda mais integradas 
entre diferentes atores, com responsabilidades e 
processos compartilhados e bem definidos, para 
garantir um acompanhamento multidimensio-
nal mais abrangente para as famílias paranaenses.

O campo do desenvolvimento e das 
soluções para problemas sociais tem ampliado 
a forma de abordar questões complexas. Temos 
vivido mudanças profundas no mundo e que in-
tensificaram nossos desafios e possibilidades de 
soluções. O desenvolvimento tecnológico tem 
aumentado, cada vez mais rapidamente, o aces-
so à informação e ao conhecimento, assim como  
a dinâmica da vida tem sido mais corrida e exi-
gente e está em um cenário cada vez mais incer-
to e imprevisível. 

Dentre tantos acessos, a forma de econo-
mia e o modelo de sociedade que construímos 
ainda causam muitas privações. Nossas institu-
ições e políticas públicas estão em constante bus-
ca pela implementação de políticas públicas que 
façam frente, de forma eficiente, aos desafios da 
desigualdade social e degradação do meio ambi-
ente.

Hoje, questões como mudanças climáticas, 
defesa dos direitos humanos, democracia e su-
peração da pobreza são chamadas de problemas 
sociais complexos. Primeiramente porque, com 
tantos avanços, já não sabemos ao certo quais 
são as causas e efeitos desses problemas e, com 
a diversidade de atores e interesses envolvidos, 
não se consegue chegar à compreensão comum 
e ao trabalho conjunto. 

Estratégias convencionais já 
se provaram inadequadas e 
falharam no direcionamento 

das dinâmicas sociais 
profundas e complexas. 
A dinâmica dos atores, 

das mudanças sociais, das 
políticas rápidas, das múltiplas 

definições e realidades, 
entre outras, requerem 

uma abordagem sistêmica, 
participativa e emergente! 
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O Família Paranaense faz parte da jornada de 
conscientização pela qual a sociedade atual está 
passando. Estamos deixando de pensar no EGO 
para pensar no ECO. Estamos saindo da perspectiva 
do “EU” para o “NÓS”. Uma nova forma de pensar, 
na qual os indivíduos se relacionam melhor consi-
go mesmos (inversão pessoal), e passam a se rela-
cionar melhor com os outros (inversão relacional) e, 
da mesma forma, com o sistema como um todo (in-
versão institucional). Porém, ainda que as soluções 
sejam experimentadas em vários cantos do mun-
do, derivadas dos esforços de governos, empresas, 
organizações da sociedade civil e academia, esses 
acabam por desenvolver, ainda, soluções fragmen-
tadas e que deixam de tratar a complexidade dos 
problemas como um todo. A principal solução re-
side na integração de esforços desses vários atores. 

Para a superação da pobreza no 
Brasil e no mundo, precisamos 
mais do que políticas públicas 

setoriais. Precisamos da 
contribuição, dos conhecimentos 

e dos recursos de cada ator da 
sociedade, em ações conjuntas 
que visem à mudança profunda 

dos sistemas que vivemos. 

Compreender que questões como a pobreza 
tratam de um sistema com temas e atores que se 
relacionam de forma interdependente é essencial. 
Tudo está conectado e depende um do outro, mutu-
amente, para um crescimento harmônico. Ou seja, 
a pobreza só será superada quando conseguirmos 
direcionar, de forma integrada, todas as questões 
que a afetam direta ou indiretamente, como o aces-
so à educação e saúde de qualidade, moradia e tra-
balho dignos, alimentação saudável e cidadania ple-
na, com direitos e deveres assegurados. 

Essa abordagem integrada só acontecerá a 
partir do momento em que houver a descentra-
lização e a ampliação da participação das pessoas 
e dos setores da sociedade na compreensão do de-
safio como um todo. Hoje, a privação de direitos 
e deveres perpassa, principalmente, pela falta de 
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NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO 
DA SOCIEDADE

Temos que aumentar o nível de partici-
pação e engajamento da sociedade enquanto 
protagonista do próprio desenvolvimento. É a 
sociedade o local onde os diversos segmentos 
atuam de forma coordenada para proporcio-
nar espaços de diálogo e colaboração entre to-
das as partes interessadas em atuarem juntas. 
Como estamos informando nossos públicos? 
Como podemos consultar periodicamente nos-
sos públicos? Como podemos fazer parcerias 
e convidar nossos públicos para colaborarem? 
Como podemos empoderar, cada vez mais, 
nossos públicos para serem protagonistas das 
decisões e implementações?

acesso à informação e às possibilidades das pessoas 
de participarem, ativamente, na busca de soluções 
para as questões que afetam a qualidade de suas 
próprias vidas. Precisamos compreender os desafi-
os compartilhados e pensarmos em estratégias con-
juntas, para que possamos tomar decisões de for-
ma democrática.

NOVOS PARADIGMAS

Essa forma de agir no mundo acaba sendo 
uma pré-condição, como um novo modelo 
mental que dará origem a novos sistemas.

Isto já está acontecendo! 

• O surgimento da economia 
compartilhada e colaborativa de bens e 
serviços;

• O uso de metodologias de design 
para criar soluções de forma criativa e 
empática para problemas sociais;

• Novas práticas de inovação aberta 
utilizadas por empresas e governos 
para convidar seus públicos a 
compreenderem, juntos, seus problemas 
e a desenvolverem soluções de forma 
colaborativa;

• Governos ampliam suas formas de 
transparência e participação social para 
promoverem maior acesso à informação, 
consulta e colaboração com a sociedade;

• Comissões, redes e fóruns são criados 
com o intuito de buscar a convergência 
de ações para situações complexas;

• Novas formas horizontais de 
funcionamento das organizações geram 
mais autonomia para as pessoas;

• Novas carreiras e profissões estão 
surgindo;

• Novas formas de convivência nas 
comunidades e nas cidades estão 
aparecendo.

Assim como os desafios e as soluções se tor-
naram mais complexos, aos poucos vão se desenvol-
vendo novas ferramentas que podem auxiliar nessa 
empreitada. Dentre as mais poderosas, certamente 
reside a possibilidade de que cada pessoa reflita so-
bre as formas de ver e agir no mundo. Muitas vezes,
tentamos resolver novos problemas com velhas 
soluções e, assim, nos limitamos a enxergar novas 
possibilidades e a criar resultados diferentes. 

Em muitos setores, as pessoas se desconecta-
ram da verdadeira essência da vida em sociedade, 
da função e contribuição social de suas profissões 
e dos objetivos das instituições criadas para garan-
tir qualidade de vida. Por isso, o resgate do senso de 
propósito de cada ator que compõe o sistema dos 
problemas sociais complexos deve ser uma ferra-
menta prioritária. 

Outra ferramenta sofisticada, que tem sido 
cada vez mais incentivada, é a EMPATIA. Trata-se da 
capacidade de se colocar no lugar do outro para, no 
fundo, compreender que passamos pelas mesmas 
dificuldades e alegrias e que buscamos todos a mes-
ma coisa: ser feliz. A partir da empatia, uma nova 
história se inicia. Pessoas começam a se unir, por es-
tarem conectadas por propósitos compartilhados e 
dispostas a aprender com os diferentes pontos de 
vistas. Assim, surgem novas formas de solucionar 
velhos problemas.
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Ainda assim, os desafios permanecem no campo político-
institucional. Por isso, a prioridade é rever a mentalidade e a forma 
de atuação dos atores responsáveis por formular as políticas públicas. 
Com gestores e servidores públicos cada vez mais conscientes das no-
vas abordagens, poderemos atualizar e revisar suas instituições, políti-
cas, programas e projetos, mas principalmente suas próprias atitudes, 
no que diz respeito ao compromisso com o bem comum e a atuação 
conjunta.

 É aí que entra a intersetorialidade, que se apresenta não só como 
uma abordagem, mas como um desafio na hora de se estabelecer 
relações entre as pessoas e, também, nas limitações dos atuais moldes 
burocráticos e centralizadores das instituições e organizações. 

A INTERSETORIALIDADE NA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pode ser compreendida como a articulação de saberes 
e experiências, com o objetivo de alcançar resultados sinérgi-
cos em situações complexas. Supõe não apenas o diálogo ou 
o trabalho simultâneo entre os atores envolvidos, mas sim a 
busca por resultados integrados. Os programas intersetoriais, 
na assistência social, acabam por atender, de forma ampla, a 
muitos cidadãos, em suas múltiplas dimensões de vulnerabili-
dade. Nesse sentido, a assistência social pode ser considerada 
uma política de ação mediadora que deve construir e operar a 
intersetorialidade entre as políticas sociais, garantindo o pro-
cesso de referência e contrarreferência como forma de ação 
integrada.

Trata-se de um direito do cidadão à proteção social por 
meio da intersetorialidade, na articulação entre as políticas pú-
blicas e no desenvolvimento de ações conjuntas, implementan-
do projetos integrados para superar a fragmentação. 

A agregação de diferentes setores sociais, em torno de 
objetivos comuns, deve ser princípio orientador da construção 
das redes municipais, regionais, estaduais e nacionais. Para tan-
to, devemos potencializar e fomentar a intersetorialidade como 
estratégia de gestão, visando ampliar as ofertas de serviços pú-
blicos. Desse modo, a gestão descentralizada deve ser enfatiza-
da com a participação comunitária e o controle social, por meio 
dos conselhos. 

NÍVEIS DE 
INTERSETORIALIDADE 
PARA O PROGRAMA 
FAMÍLIA PARANAENSE

0 Os órgão setoriais, que têm 
relação com algum serviço 
relacionado a famílias, agem 
separadamente e de forma 
independente; 

1 Os órgãos trocam 
informações, ocasionalmente, 
sobre suas atividades; 

2 Os órgãos envolvidos 
estabelecem diretrizes para 
todos, procuram ter uma 
linguagem comum, evitam 
conflitos e divergência nas 
ações que se interligam;

3 Criam equipe técnica para 
trabalhos pontuais conjuntos;

4 Comunicam-se 
sistematicamente e 
informam-se regularmente 
sobre as ações que estão 
realizando. Procuram adequar 
suas ações com a dos outros 
setores;

5 Existe um órgão central da 
política intersetorial, com 
capacidade para tomar 
decisões relativas aos 
trabalhos conjuntos e às 
ações articuladas;

6 Os órgãos setoriais fazem 
planejamento conjunto, 
elaboram um plano integrado 
sobre a intersetorialidade 
e o acompanhamento 
familiar, com ações das 
diferentes áreas articuladas e 
complementares;

7 Secretarias atuam de 
forma integrada no 
compartilhamento de 
estrutura, processos, 
recursos e conhecimentos, 
mensurando resultados 
sinérgicos e avaliando o 
impacto conjunto. 
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O desafio da intersetorialidade se diferencia 
da ideia de simples relações entre políticas, pois 
propõe alterações nas dinâmicas, nos processos e 
no conteúdo das políticas. Compreendem os pro-
blemas a partir de uma visão interdisciplinar e inte-
gral e envolve as várias políticas públicas. Trata-se 
de uma governança democrática, que se apresenta 
como um novo modelo de administração pública 
que visa à interação entre governo, empresas, so-
ciedade civil, academia em processos de coorde-
nação de políticas públicas e cidadãos. 

A governança e a intersetorialidade po-
dem ser coordenadas por meio de um Arranjo de 
Gestão, compreendido como uma combinação de 
metodologias de interação entre atores diversos, 
em processos que geram fluxos de informação, co-
municação e tomada de decisão para a produção de 
determinados resultados e entrega de produtos. 

Para se ter um trabalho intersetorial efetivo, 
é preciso compreender os fluxos de relações verti-
cais e horizontais existentes no arranjo de gestão. 
Isso irá definir o mapeamento de lacunas e opor-
tunidades do desenho metodológico e propor me-
lhorias em diretrizes, processos e práticas de inter-
setorialidade. 

Compreende-se que, para as atuais mudanças 
nas metodologias e na gestão do programa Família 
Paranaense, há que se aprofundar o desenho da 
metodologia de gestão intersetorial em termos de 
suas dinâmicas de circulação, trocas e fluxos de in-
formações no arranjo. 

Para o bom funcionamento do Arranjo de 
Gestão, aconselha-se definir princípios, acordos, di-
retrizes e práticas de intersetorialidade, sendo que 
todos esses elementos devem ser delimitados me-
diante diálogo entre todos os atores envolvidos, de 
acordo com cada nível do arranjo. 

Na visão horizontal, compreende-se o trabalho 
dentro de cada nível de governança do arranjo de 
gestão, ou seja, o conjunto de atores e seus fluxos
de informação, o trabalho conjunto e a tomada de 
decisão. Na visão vertical, compreende-se o tra-

balho de relação entre os comitês, conforme a hi-
erarquia correspondente, mas principalmente a 
busca de maior compartilhamento, descentra-
lização e definição clara do escopo e das responsa-
bilidades únicas e compartilhadas entre os níveis.

A GESTÃO DA INTERSETORIALIDADE

Para que a gestão da intersetorialidade acon-
teça, é preciso o apoio da decisão política, com 
acordos e pactos entre atores envolvidos; arran-
jos institucionais, com estruturas e instrumentos 
de planejamento coletivo entre gestores e técni-
cos; processos de trabalho; e troca de conhecimen-
tos entre técnicos, setores e usuários. 

Dentro da rotina de trabalho de vocês, quais 
são as falhas enfrentadas? Qual seria o ambiente 
ideal de trabalho para gerar satisfação, realização 
e harmonia para todos? Quais mudanças no am-
biente, na estrutura, nos processos ou na rotina 
poderiam ser feitas? Como poderiam ter uma cul-
tura permanente de inovação, na forma de se or-
ganizar? 

Essas perguntas podem originar inovações im-
portantes para as equipes dos comitês, assim como 
ampliar a organização com novos procedimentos. A 
seguir, temos alguns processos que podem ser criados.

Uma etapa importante é o alinhamento das 
atribuições de cada ator nos diferentes níveis do 
arranjo. Poderá ser criado um ciclo de gestão in-
tersetorial, que será seguido em fases comuns de 
planejamento, implementação e avaliação das 
ações intersetoriais, conforme alguns exemplos a 
seguir: definir diretrizes intersetoriais, alinhar políti-
cas setoriais, coordenar estruturas compartilhadas, 
planejar intersetorialmente, registrar e monitorar, 
promover e participar de capacitações, realizar ava-
liações, produzir e compartilhar conhecimentos. 

O ciclo de gestão intersetorial acompanha 
uma série de processos e de práticas que poderão 
ser definidas na sua operacionalização, como os 
exemplos a seguir: diretrizes intersetoriais, colabo-
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ração intersetorial, protocolo de intersetorialidade, 
planejamento e plano de ação intersetorial, moni-
toramento integrado e avaliação intersetorial. 

Por fim, trata-se de importante estratégia as-
segurar que a intersetorialidade seja parte da roti-
na de funcionamento das equipes dos comitês, que 
irão utilizar técnicas de reunião, tomada de decisão, 
desenvolvimento profissional, comunicação, arma-
zenamento e compartilhamento de conhecimento, 
entre outras. Essas técnicas poderão ser derivadas 
de reuniões de alinhamento, planejamento, toma-
da de decisão, monitoramento; de oficinas de co-
criação e avaliação; de encontros de integração, 
compartilhamento, capacitações e de celebrações.

Para que o trabalho tenha êxito, é preciso 
colocar esforços no desenvolvimento do perfil de 
lideranças e nos diferentes níveis de intersetoriali-
dade. Já para o desenvolvimento de competências, 
são necessárias mudanças comportamental e ati-
tudinal, assim como conhecimentos ferramentais 
e metodológicos para que servidores assumam a 
posição de gestores da intersetorialidade, pensan-
do na realocação ou disponibilização de cargos com 
essa finalidade. Abaixo, estão alguns exemplos de 
atitudes:

1. Fazer um levantamento dos atores en-
volvidos direta e indiretamente na 
gestão do programa Família Paranaense, 
de acordo com a sua área de abrangên-
cia em cada nível do arranjo de gestão. 
Por exemplo, mapear aqueles que inte-
ragem no âmbito do comitê local ou so-
mente do comitê regional, e assim por 
diante. Além dos equipamentos e secre-
tarias, vale a pena mapear organizações 
da sociedade civil, organizações comu-
nitárias, empresas, escolas, universi-
dades e outras que façam parte das in-
terações do FP;

2. Convidar para um diálogo presencial 
os mais interessados no programa, no 
território ou no âmbito do comitê para 
fazer o levantamento dos princípios e 
acordos necessários para que a inter-
setorialidade aconteça, com compro-
metimento, responsabilidade, compa-

  nheirismo, empoderamento, diálogo, 
empatia, envolvimento, abertura, au-
tonomia, conhecimento da realidade, 
comunicação, ética, criatividade, in-
tegração, paciência, persistência, res-
peito, humildade, comunicação, com-
promisso, ética, participação, escuta, 
compreensão, disponibilidade, articu-
lação e corresponsabilidade;

3. Avançar para um planejamento da in-
tersetorialidade por comitê ou ter-
ritório, analisando lacunas e opor-
tunidades da intersetorialidade e do 
acompanhamento familiar e delimitan-
do ações de curto, médio e longo prazo 
para melhorar a intersetorialidade no 
local, assim como as responsabilidades 
compartilhadas, as dinâmicas de fun-
cionamento e rotinas de trabalho inte-
grado;

4. A partir disso, selecionar as principais 
relações no arranjo de gestão, no comi-
tê ou no território, para criar os proto-
colos de intersetorialidade que servem 
para identificar as atribuições dos dife-

 rentes atores, em suas relações uns 
com os outros, para que fiquem claras 
e definidas suas responsabilidades 
compartilhadas. Sugere-se que sejam 
feitas reuniões, entre as partes e os 
atores, para acordar as diretrizes e os 
procedimentos de cada demanda de 
trabalho rotineiro. 
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O desenvolvimento de capacidades institucio-
nais e de lideranças intersetoriais incentivará a lógi-
ca da vontade e da capacidade político-institucio-
nal de oferecer estruturas e ambientes favoráveis à 
intersetorialidade. Isso deve repassar por eventuais 
mudanças nas dinâmicas de tomada de decisão e 
de disponibilização de recursos e infraestrutura que 
comportem funções específicas acerca da interseto-
rialidade, enquanto processo de gestão instaurado. 
E como fator principal, o desenvolvimento de com-
petências dos diferentes servidores envolvidos no 
processo, de acordo com seus níveis de responsabi-
lidade. É preciso compreender não só os valores, os 
conhecimentos, as habilidades e atitudes necessá-
rias ao cargo, mas o nível de consciência com  papéis, 
funções e atribuições fixas, pontuais ou rotativas. 

Para um trabalho comprometido, os servi-
dores envolvidos devem compreender a respon-
sabilidade de suas funções, o seu talento, a con-
tribuição única e, principalmente, o alinhamento 
com seus propósitos de vida e carreira dentro do 
programa Família Paranaense. Assim, poderíamos 
antecipar as possibilidades de um futuro justo e 
sustentável para todas as famílias paranaenses. Já 
pensou como poderia ser? O que você pode fazer, 
hoje, para esse futuro se tornar realidade?

O FUTURO DAS POLÍTICAS 
SETORIAIS

Políticas nas áreas de assistência social, edu-
cação, trabalho, habitação, saúde e agricultura, 
quando postas em conjunto, realizam desafios e 
sonhos das famílias. Por isso, para cada sonho, é 
preciso propor uma ação diferente e complemen-
tar. Para cada solução, é importante pensar em 
um ator, setor ou pessoa que poderia contribuir. 
Qual seria a grande mudança que poderíamos 
fazer juntos?

E se você pudesse reunir os principais res-
ponsáveis e envolvidos em seu município? Você 
pode! E se vocês, juntos, pudessem unir seus 
propósitos e o melhor dos seus talentos para mo-
dificar, profundamente, suas áreas de trabalho? 
Ao propor uma revolução para novos sistemas 
de assistência social, educação, habitação, tra-
balho, saúde, segurança alimentar e agricultura, 
qual seria a nova lógica de funcionamento desses 
sistemas? Daqui a 20 anos, se tivermos resolvi-
dos todos os problemas desses sistemas, como 
eles estarão? Podemos ter a educação com des-
coberta de talentos, a saúde com hábitos preven-
tivos, a assistência social para o empoderamento, 
a habitação enquanto moradia sustentável, o tra-
balho como propósito de vida, a agricultura como 
troca de alimentos saudáveis e o desenvolvimen-
to comunitário e familiar com autonomia, em-
poderamento e protagonismo.

Quais são as cinco formas de pensar e 
agir que um profissional da intersetorialidade 
tem que ter no programa Família Paranaense? 

Vê o sistema como um todo e a cadeia de 
conexões derivadas de seu trabalho; 

Compreende que as dificuldades e 
potenciais de cada setor são similares; 

Identifica lacunas e oportunidades e 
convida os demais para pensarem e 
solucionarem em conjunto; 

Planeja a superação das limitações 
de recursos e tempo a partir da ação 
integrada; 

Atua com senso de propósito, praticando 
a empatia, o diálogo e a colaboração em 
todas as suas ações.

AS COMPETÊNCIAS DA 
INTERSETORIALIDADE

1 

2 

3 

4 

5
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  As antigas políticas centradas nos in-
divíduos e na oferta de serviços de oportunidade 
se mostraram pouco efetivas no enfrentamento das 
adversidades extremas, como a pobreza. Uma das 
grandes mudanças nas políticas públicas foi deixar de 
focar somente o indivíduo para alocar a família, como 
um todo, na centralidade das políticas de proteção 
social. O Brasil incorporou essa linha de abordagem, 
como pode ser observado na Política Nacional de As-
sistência Social:

Por reconhecer as fortes pressões que 
os processos de exclusão socioculturais ge-
ram sobre as famílias brasileiras, acentuan-
do suas fragilidades e contradições, faz-se pri-
mordial sua centralidade no âmbito das ações 
da política de assistência social, como espaço 
privilegiado e insubstituível de proteção e so-
cialização primárias, provedora de cuidados 
aos seus membros, mas que precisa também 
ser cuidada e protegida. (PNAS, 2004, p. 40). 

ACOMPANHAMENTO
FAMILIAR

O que é:
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TRAJETÓRIA DE QUATRO ETAPAS

ETAPAS ENCONTRO PERGUNTAS-CHAVES

ETAPA 1 1º Queremos fazer esta viagem?
 2º O que levamos na bagagem?

ETAPA 2 3º Aonde sonhamos chegar?
  Aonde podemos chegar?
 4º Como vamos chegar ao nosso destino?
  Quais as pedras que podemos
  encontrar no caminho?

ETAPA 3 5º -12º Como está transcorrendo a nossa viagem?

ETAPA 4 13º -14º Aonde chegamos?
  O que aprendemos?
  O que temos a mais na nossa bagagem?
  Aonde mais podemos chegar?

Na definição do serviço de Proteção e Atendi-
mento Integral à Família, tipificado na Política Na-
cional de Assistência Social, o acompanhamento 
é um conjunto de intervenções desenvolvidas em 
serviços continuados, com objetivos estabelecidos 
e que envolvem processos de longo prazo.

É um processo tecnicamente qualifica-
do, executado por profissionais de nível superi-
or e com base em pressupostos éticos, diretrizes 
teórico-metodológicas e conhecimento do terri-
tório e das famílias que ali residem.  

O acompanhamento familiar do progra-
ma Família Paranaense entende a importância do

olhar apreciativo para com as famílias e elege, como 
referencial teórico, os modelos colaborativos.  Os 
diálogos com caráter apreciativo fortalecem a au-
topercepção da família e podem colaborar para 
uma perspectiva de um futuro mais favorável, onde 
os sonhos e mudanças possam estar presentes. 
Isso se deve, principalmente, ao fato de que essas 
famílias tendem a viver o presente, o agora, com 
base enraizada no passado. Centram as suas narra-
tivas no passado, marcado por significados repletos 
de “falhas” e experiências ligadas a sofrimentos e 
dor. Focalizadas nesta visão, torna-se difícil refletir 
e colocar perspectiva no futuro. A preocupação se 
concentra em como viver no presente, sem definir 
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objeti vos a médio ou longo prazo e sem construir 
projetos para o futuro. 

Metodologicamente, o acompanhamento fa-
miliar é consti tuído por uma trajetória de quatro 
etapas, com objeti vos e conteúdos defi nidos para 
cada etapa. Essas quatro etapas seguem uma pro-
gressão dentro de um processo com, aproximada-
mente, 14 encontros com cada família, ao longo de 
24 meses. Os encontros, mediados pelo técnico de 
referência da família, podem ser individuais (com 
uma só família) ou coleti vos (com mais de uma 
família) e podem acontecer no domicílio da família 
ou nos equipamentos socioassistenciais. Nortea-
do pela metáfora da “viagem”, enquanto símbo-
lo de processo, transição, movimento e mudança, 
o modelo propõe que cada encontro tenha, como 
referência, algumas palavras-chaves.

  De forma sinteti zada, os principais 
objeti vos do modelo de acompanhamento fami-
liar são: a potencialização dos recursos da família; 
o favorecimento do acesso integral à estrutura de 
oportunidades do mercado, sociedade e Estado, 
principalmente aquelas dos eixos de trabalho, as-
sistência social, educação e saúde; e o fortaleci-
mento dos vínculos familiares e comunitários. 

   Um dos objeti vos do progra-
ma Família Paranaense (Lei 17.734, art. 4º) é “esta-
belecer diretrizes, orientar e assessorar os municí-
pios para o acompanhamento familiar intersetori-
al”. Para efeti var esse objeti vo, formalizou-se con-
trato com uma consultoria especializada em acom-
panhamento familiar, com elaboração da proposta 
de modelo, de forma a complementar o trabalho já 
desenvolvido pelas equipes que compõem os Com-
itês Locais. Após sua elaboração, o modelo foi ob-

jeto, a parti r de agosto de 2016, de um processo 
piloto de implantação, em 32 municípios das re-
gionais de Pato Branco, Francisco Beltrão, Laran-
jeiras do Sul e Guarapuava. Esse experimento per-
miti u a identi fi cação das estratégias mais efeti vas 
e das adaptações necessárias para que se ati n-
gissem os resultados esperados. No 1º semestre 
de 2017, o modelo de acompanhamento familiar 
foi apresentado nas oito macrorregionais do pro-
grama Família Paranaense e foi objeto de uma ca-
pacitação de dois dias, da qual parti ciparam técni-
cos dos CRAS e CREAS de municípios parti cipantes 
do programa. A parti r de então, os municípios inte-
ressados em aplicar o modelo, no trabalho social 
com as famílias, assinaram um termo de coope-

Objeti vos:

Desenvolvimento: 
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ração técnica com a Unidade Técnica do programa 
Família Paranaense. Pelo termo, comprometem-se 
a acompanhar um grupo de famílias com o modelo 
proposto e a parti cipar do processo de capacitação 
e supervisão conti nuadas que serão desenvolvi-
das, ao longo de um ano, por consultoria contrat-
ada pela SEDS. Essa consultoria atuará instrumen-
talizando as equipes técnicas municipais para o de-
senvolvimento de habilidades, competências, re-
cursos, técnicas e práti cas que qualifi quem o acom-
panhamento das famílias; prestará esclarecimentos 
e orientações sobre a aplicação do modelo, de acor-

do com as parti cularidades identi fi cadas na rea-
lidade de cada família e território; e identi fi cará as 
experiências, conquistas, dúvidas e difi culdades 
das equipes capacitadas, visando o aprimoramen-
to constante do modelo e do programa Família 
Paranaense como um todo. 

             Famílias em situação de vulnerabilidade 
social, incluídas no programa Família Paranaense, e 
outras famílias dos territórios dos CRAS.

            SEDS e prefeituras municipais.  

“Durante esse processo, trabalhamos com os municípios na perspecti va de uma metodo-
logia nova de atendimento e acompanhamento das famílias. Essa metodologia se apresentava 
como algo que nos daria instrumentos metodológicos de intervenção para atuação dos profi s-
sionais do CRAS. Observamos que os municípios uti lizaram estratégias diferenciadas. Alguns 
se destacaram, mas o que fi cou muito evidente é que a metodologia tem grande efeti vidade 
para o desenvolvimento das famílias, bem como para o desenvolvimento do programa. A parti r 
desse processo, pudemos observar que as equipes técnicas passaram a se reconhecer, também, 
como protagonistas do desenvolvimento do programa, no município. Com isso, começaram a 
usar estratégias de ações, que ajudaram as próprias famílias a se reconhecerem como parte do 
Família Paranaense. As equipes se tornaram arti culadoras em seus municípios, fortalecendo 
os comitês locais”, relata a assistente social Eliane Willms, técnica do escritório regional de Pato 
Branco e que acompanhou o processo de implantação do modelo piloto.

“Trabalhar com os sonhos não é uma questão fácil, pois mexe com várias situações de 
vida das famílias. Nós, enquanto técnicos, muitas vezes não possuímos condições para nortear 
tais demandas. Por isso, fi camos muito contentes em colocar em práti ca essa metodologia de 

DEPOIMENTOS

Público:

Parcerias:
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acompanhamento familiar, que apresenta uma maneira singular de falar dos sonhos e, não so-
mente deles, mas de como as famílias, com suas histórias de superação, conseguem realizá-los. 
Além disso, por meio da discussão dos sonhos com as famílias, pudemos trabalhar juntamente 
com o comitê local, visto que alguns sonhos das famílias são realizados através do planejamen-
to e da execução das ações intersetoriais. Outros sonhos aparecem individuais e, depois, se 
tornam coleti vos. Por exemplo: o sonho de uma mãe que não queria que seu fi lho chegasse à 
escola com o sapato sujo. Com a melhoria na estrada, o benefí cio foi estendido para todos os 
vizinhos”. Ana Emanuela Gruscoski, Coordenadora do CRAS de Prudentópolis.

“Gosto muito de parti cipar do grupo do Família Paranaense. Para mim, é bem importante, 
pois além do aprendizado, ainda podemos observar que muitas pessoas estão em condições 
bem mais difí ceis e que, mesmo assim, não desistem dos seus sonhos. Falar de sonho mexe com 
as emoções da gente, pois os sonhos são diferentes; desde a necessidade de uma casa própria 
até o bom relacionamento com a família. Existem sonhos de todos os tamanhos, alguns mais 
fáceis de realizar e outros mais difí ceis”. Tati ane dos Santos, usuária acompanhada pelo Família 
Paranaense.
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SISTEMA
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  Vive-se em uma 
época na qual os processos de co-
municação estão cada vez mais efi-
cientes. Nesse contexto, a tecnologia 
virtual é uma realidade fundamental 
para incrementar processos e sub-
sidiar decisões. Nas políticas sociais, 
a informatização do trabalho desen-
volvido enfrenta o desafio constante 
de transformar dados subjetivos – 
a “matéria-prima” do trabalho so-
cial – em informações mensuráveis, 
que apoiem a gestão. O Sistema de 
Acompanhamento das Famílias, do 
programa Família Paranaense, é uma 
das principais ferramentas e surge 
como uma estratégia para o geren-
ciamento das informações sobre as 
famílias em situação de alta vulne-
rabilidade social e das ações desen-
volvidas com elas, pelos comitês lo-
cais e municipais. 

   Dar visibilidade às 
famílias em situação de vulnera-
bilidade social nos municípios 
paranaenses; disponibilizar um ins-
trumento de acompanhamento fa-
miliar aos municípios que, em sua 
maioria, não possuem estrutura 
para desenvolvê-lo; aprimorar con-
tinuamente o acompanhamento 
das famílias (registro de diagnóstico 
e de ações planejadas e desenvolvi-
das) e monitorar e avaliar os dados, 
para avanço estratégico das diver-
sas políticas públicas que são parcei-
ras do programa Família Paranaense. 

               A partir de 
2011, iniciou-se o planejamento es-
tratégico da construção do Sistema, 
que entrou em operação em 2012. 

A partir de então, foi se ajustando 
às necessidades apresentadas pe-
los usuários. Para atender a dinâmi-
ca de modalidades, projetos, concei-
tos e critérios do programa Família 
Paranaense, o Sistema vive em 
perene evolução e amadurecimento. 

A Caixa Econômica Federal con-
tribui nessa prática, com a prestação 
de assessoria técnica e disponibi-
lização de repasse mensal da base 
consolidada do Cadastro Único. 
Também contribui com a prática de 
acompanhamento as capacitações 
oferecidas aos municípios, para opera-
cionalização qualificada do sistema 
do Cadastro Único.

A Celepar teve papel funda-
mental na hospedagem dos ambi-
entes de desenvolvimento, na pro-
dução do Sistema e na construção 
da solução de Business Intelligence 
(BI). O Estado mobilizou recursos 
humanos próprios para desenvolvi-
mento e implantação do Sistema, 
constituindo uma equipe multidisci-
plinar, composta por profissionais de 
informática e técnicos de outras á-
reas relacionadas ao programa 
Família Paranaense. 

O Sistema está disponível em 
uma plataforma online, na Internet, 
e o acesso é feito por meio de senha 
individual, concedida a membros 
dos comitês do programa Família 
Paranaense. Para garantia do sigilo 
e responsabilidade na utilização dos 
dados, os usuários leem e assinam 
um termo de responsabilidade. 

O que é:

Objetivos:

Desenvolvimento: 
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POSSIBILIDADES DO SISTEMA

visualizar os dados das famílias cadastradas 
no CadÚnico, em cada município;

identificar, com base no Índice de Vulnerabi-
lidade das Famílias (IVF), aquelas com maior 
grau de vulnerabilidade social e que, portan-
to, são o foco prioritário das políticas públicas 
e dos esforços do programa;

registrar os processos de busca ativa, seleção 
e inclusão das famílias no programa Família 
Paranaense;

registrar e acompanhar a dinâmica e as par-
ticularidades da família e de seus membros, 
por meio de mais de 60 questões de diver-
sas categorias (direitos da criança e do ado-
lescente, domicílio, documentação civil bási-
ca, saúde, segurança alimentar, trabalho e 
renda, vínculos familiares e comunitários, vi-
olência e direitos humanos), que formam os 
chamados Aspectos para Investigação;

identificar, por meio da consistência do Plano, 
as ações do programa que podem ser ofere-
cidas a cada família, de acordo com o que 
foi diagnosticado nos Aspectos para Investi-
gação e no IVF;

planejar ações nos seis eixos (Assistência So-
cial; Saúde; Educação; Trabalho e Renda; Se-
gurança Alimentar e Nutricional e Habitação) 
e acompanhar seu andamento;

gerar formulários de encaminhamento das 
famílias, do CRAS para outros serviços públicos;

registrar, em um Histórico das Ações e, fu-
turamente, em forma de prontuário, conside-
rações e observações dos técnicos sobre as 
ações em andamento;

encaminhar a instâncias superiores do Ar-
ranjo de Gestão as questões não soluciona-
das no âmbito local, dando visibilidade às 
principais demandas que devem ser alvo de
atenção pelo poder público municipal e es-
tadual;

postar documentos e arquivos referentes à 
família e ao acompanhamento familiar;

registrar a realização de ações, dando visibili-
dade e maior possibilidade de monitoramen-
to ao trabalho desenvolvido; 

agendar reuniões dos Comitês Locais e Mu-
nicipais, com envio automático de e-mail de 
convocação aos envolvidos, possibilidade de 
identificação das presenças e ausências, post-
agem de ata de reunião e outras funcionali-
dades que favorecem a gestão institucional 
do programa no município;

identificar os beneficiários dos programas de 
transferência de renda Luz Fraterna e Ren-
da Família Paranaense, inclusive com visuali-
zação de famílias que têm direito a saque do 
benefício e ainda não sacaram. Por isso, pre-
cisam ser orientadas;

realizar o monitoramento do programa em 
cada município, nas regionais e no Estado, 
por meio do painel de medidas e indicadores.
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DEPOIMENTO

  O Sistema de Acompanhamento das 
Famílias é utilizado pelos diversos atores que fazem 
parte do Arranjo de Gestão do programa: comitês lo-
cais (visualização e alimentação de dados), comitês 
municipais (visualização de dados e panorama de 
seus respectivos municípios), comitês regionais (visu-
alização de dados e panorama de suas respectivas re-
gionais) e Unidade Gestora Estadual (monitoramen-
to e avaliação dos indicadores do programa em todo 
o Estado).

   O desenvolvimento, manutenção 
e hospedagem do Sistema acontece em uma par-
ceria entre a Unidade Técnica do programa Família 
Paranaense (UTPFP), Núcleo de Informática e Infor-
mações (NII/SEDS), Assessoria Técnica de Planeja-
mento e Gestão da Informação (ATPI/SEDS), Com-
panhia de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do Paraná (Celepar), Instituto Paranaense de De-
senvolvimento (Ipardes, responsável pelo Índice de 
Vulnerabilidade das Famílias do Paraná – IVF), Caixa 
Econômica Federal (responsável pela disponibilização 
da base de dados do Cadastro Único), além do apoio 
dos Comitês Regionais, Municipais e Locais no apon-
tamento constante de sugestões e necessidades de 

avanços.

   O Sistema implantado em 2012 já 
possibilitou o acompanhamento de mais de 40 mil 
famílias, com acesso a mais de 205 mil ações inter-
setoriais. As bases de dados permitiram a construção 
de séries históricas e o acompanhamento de cada 
família, bem como a avaliação de resultados, com a 
mensuração das melhorias observadas. Nesse perío-
do, houve uma melhoria na situação de vulnerabi-
lidade social em cerca de 63% das famílias acompa-
nhadas. Hoje, o Sistema é acessado por 1.300 usuários, 
com cerca de 25 mil acessos por mês.

O tratamento de bases do CadÚnico, agregado 
em um Sistema informatizado, é uma experiência pi-
oneira no Brasil e, em 2016, foi finalista do Prêmio 
Rosani Cunha, do Ministério do Desenvolvimento So-
cial (MDS). Esse tratamento dos dados e conversão, 
conforme metodologia do IVF, foi inicialmente utiliza-
do para atender as demandas do programa Família 
Paranaense e está sendo utilizado, agora, por outros pro-
gramas do Paraná, como Luz Fraterna e Leite das Cri-
anças, além de outros programas/projetos de âmbi-
to municipal. 

“A equipe utiliza o Sistema no dia a dia de atendimento. São inúmeras situações que evi-
denciamos por causa do Sistema. Muitas vezes, famílias que necessitavam de acompanhamento 
não possuíam tanta facilidade de acesso aos serviços. Quando são incluídas no programa Família 
Paranaense, tornam-se prioritárias e todo o conjunto de ações é desenvolvido de forma rápida e pri-
oritária. O programa traz maior facilidade de acesso aos direitos. Esse instrumento (o Sistema) é con-
siderado uma função inerente à gestão e ao controle social. A intersetorialidade dos comitês munici-
pal e local é de extrema importância para garantir que os objetivos do programa sejam executados 
com as famílias inseridas. Os profissionais envolvidos estão desenvolvendo ações em todas as es-
feras dos serviços públicos, com base nos dados oferecidos pelo programa e no trabalho intersetori-
al, para discutir a situação das famílias. O objetivo é  suprir suas necessidades e torná-las conhece-
doras de seus direitos”. Elza Schneider, do CRAS do município de Porto Vitória

Público:

Parcerias:

Resultados:

R E L A T Ó R I O  D E  A Ç Õ E S  |  2 0 1 2 - 2 0 1 8    |   27



REQUALIFICAÇÃO URBANA E
INTEGRADA DE BAIRROS

  Uma das dimensões mais im-
pactantes para a melhoria da qualidade de vida 
das famílias, a habitação é componente impor-
tante do Família Paranaense. As ações estão acon-
tecendo em 25 municípios prioritários, por meio 
da regularização fundiária de áreas ocupadas, 
construção e/ou melhorias de unidades habita-
cionais e implementação de infraestrutura urba-
na e social, benefi ciando mais de mil famílias. 

O que é:
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               Oferecer moradias às famílias que 
ocupam áreas de proteção ambiental e/ou áreas de 
risco e que possuem pouco ou nenhum acesso à in-
fraestrutura e equipamentos urbanos. A proposta 
também é promover a reabilitação ambiental e/ou 
proteção das áreas desocupadas e reduzir o déficit 
habitacional. 

                                      O programa foi
dividido em duas linhas de ação: Requalificação 
Urbana e Diminuição do Déficit Habitacional. 

Requalificação Urbana: teve início em 
2012, com a identificação de áreas territoriais 
que possuíam assentamentos precários, de acor-
do com o Plano Estadual de Habitação de Inter-
esse Social (PEHIS). Como os municípios do Esta-
do do Paraná possuem características e situações 
bastante distintas quanto à precariedade e irregula-
ridade, foi necessário realizar uma caracterização físi-
ca dos assentamentos, considerando as  condições 
do terreno, das moradias, do traçado urbano e den-
sidade e da consolidação do assentamento.  As visi-
tas técnicas, que ocorreram no local, realizaram as 
seguintes averiguações: condições supramenciona-
das, análise e conhecimento  da legislação munici-
pal,  realização de pesquisa fundiária, levantamento 
planialtimétrico cadastral das áreas, levantamentos 
de caráter social dos habitantes e estudos de caráter 
ambiental do local. Buscou-se identificar, ainda, 
os núcleos que exigiam abertura ou readequação 
do sistema viário, implantação de infraestrutura 
básica e regularização urbanística do parcelamen-
to do solo, com ou sem necessidade de remoção 
(reassentamento) de parte das famílias morado-
ras. Em paralelo, os municípios precisaram cum-
prir alguns critérios de pactuação, ao se comprome-

terem, principalmente, com a regularização da área. 
Previsão de construção de 474 moradias e melho-
ria de 73, além de dois equipamentos comu-
nitários, um parque e recuperação ambien-
tal. Investimento: R$ 51,6 milhões. Pagamento
de Aluguel Social para 547 famílias no período das 
construções.
 
 Redução do Déficit Habitacional: Em 2017, 
foi criada outro programa, com foco específico na 
construção de moradias. Realizado por meio de
Editais de Chamamento Público, o projeto priorizou 
municípios que possuíam alto déficit habitacional, 
grande número de domicílios em favelas e que pos-
suíam áreas adequadas para a construção das casas, 
com lotes individualizados e estudos já realizados, 
ou seja, prontos para receberem moradias. O Cha-
mamento Público 001/17 encerrou em abril de 2017 
e teve a inscrição de mais de 77 municípios, dos 
quais 20 apresentaram toda documentação. Pre-
visão de construção de 545 moradias. Investimen-
to: R$ 34 milhões. Já o chamamento Público 005/17
encerrou em dezembro de 2017. Prevê a construção 
de 500 moradias. Investimento: R$ 30 milhões. 

    Famílias em situação de vulne-
rabilidade social, cadastradas no CadÚnico,
incluídas no programa Família Paranaense.

                 Companhia de Habitação do 
Paraná(Cohapar) e Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID).

 Início e término das obras. 

Objetivos:

Desenvolvimento e resultados: 

Público:

Parcerias:

Perspectiva 2018:
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O fi nanciamento das ações entre as esferas 
governamentais é prerrogati va do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas). Nesse senti do, para 
apoiar a implementação das ações, o progra-
ma Família Paranaense prevê o cofi nanciamen-
to aos municípios, por meio do Incenti vo Família 
Paranaense.

Em 2012, foram repassados R$ 81,56 milhões 
para apoio ao Paif e estruturação de Cras, onde 28 
municípios prioritários foram benefi ciados.

No ano de 2013, o Incenti vo foi criado pela 
Deliberação nº 065/2013, do Conselho Estadual 
de Assistência Social (Ceas), e normati zado pelas 
suas respecti vas deliberações. O Ceas vem, desde 
então, acompanhando a execução dessa propos-
ta, exercendo a sua função de controle social e de 
fi scalização da políti ca de assistência social.

O repasse fi nanceiro tem por objeti vo for-
talecer as ações da Políti ca de Assistência So-
cial, referentes à execução dos serviços de Pro-

teção Social Básica e Especial, Gestão do Suas 
e Benefí cios Eventuais. As ações desenvolvidas 
devem estar em consonância com a metodolo-
gia intersetorial de acompanhamento familiar do 
programa Família Paranaense.

Quanto aos repasses fi nanceiros, pelo Incen-
ti vo I foram transferidos R$ 3,37 milhões, que ben-
efi ciaram 100 municípios prioritários. Dando se-
quência ao cofi nanciamento, pelo Incenti vo II foi 
repassado o montante de R$ 2,2 milhões, que  at-
endeu 55 municípios prioritários. Em relação ao 
Incenti vo III, o valor repassado foi de R$ 9,24 mi-
lhões, para 154 municípios prioritários.

Em 2017 o repasse de recursos municipais 
foi condicionado ao Índice de Aderência, em que o 
montante repassado é de acordo com a gestão do 
Programa. 

O Incenti vo IV pagou R$ 9,92 milhões aos 156 
municípios prioritários. Também foi lançado, em 
2017, a Deliberação 066/2017 - Incenti vo Adesão 

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS -
INCENTIVOS FAMÍLIA
PARANAENSE
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Espontânea, que prevê o cofi nanciamento aos mu-
nicípios de Adesão Espontânea do Programa que fi ze-
ram adesão ou repactuação até o dia 28 de julho de 
2017. 201 municípios aderiram e o montante repas-
sado chegou a quase R$ 7 milhões. Desse modo, com 
os repasses já realizados até 2017, os municípios pu-
deram acessar aproximadamente R$ 33 milhões. Vale 
ressaltar que todas essas transferências estão sendo 
feitas por meio da modalidade fundo a fundo. 

Com esse recurso, o município pode adquirir 
itens para estruturar os equipamentos públicos da 
Assistência Social, contratar ofi cineiros para o desen-
volvimento dos serviços e realizar o pagamento de 
profi ssionais concursados que atuam nas equipes de 
referência do Suas, entre outras ações.

O aprimoramento das ações da Políti ca Muni-
cipal de Assistência Social tem como resultado a me-
lhoria dos atendimentos desti nados às famílias e in-
divíduos que a uti lizam. Com isso, pode-se concluir 
que o Incenti vo Família Paranaense não tem impacto 
somente naquelas famílias acompanhadas pelo pro-

grama, mas também nas demais famílias referencia-
das aos serviços da Políti ca de Assistência.

Para auxiliar o município em seu processo de 
acompanhamento e monitoramento do programa 
Família Paranaense, foi desenvolvido o Índice de Ade-
rência, que mede o desempenho do município, por 
meio de indicadores relacionados ao acompanha-
mento familiar. Esses indicadores permiti rão moni-
torar dados quanti tati vos e qualitati vos do acompa-
nhamento familiar, realizado pelo Comitê Local, e da 
gestão do programa, desenvolvida principalmente 
pelo Comitê Municipal. Isso permite demonstrar 
parâmetros de efi ciência e efi cácia na execução do 
Família Paranaense. Essa ferramenta de gestão está, 
desde o ano de 2016, atrelada aos repasses fi nancei-
ros aos municípios prioritários, fortalecendo o pro-
cesso de monitoramento do programa.

“Com a adesão ao programa Família 
Paranaense, o município adquiriu, em 
2016, um veículo coleti vo modelo Van, 
0 km, com capacidade para 15 passagei-
ros, comprada com recursos do Incenti vo 
Família Paranaense e do Piso Paranaense de 
Assistência Social.  Um dos objeti vos é o 
transporte de crianças e adolescentes que 
frequentam o projeto Vida Esperança, que é 
realizado em uma chácara distante do cen-
tro da cidade e que promove ati vidades e 
ações de fortalecimento de vínculos e de-
senvolvimento, intelectual e cultural. O 
CRAS também oferece ofi cinas de informáti -
ca, iniciação teatral, artesanato, dança e al-
gumas modalidades de esporte, em parce-
ria com a Secretaria Municipal de Esporte 
e Cultura. Esse transporte coleti vo também 
está sendo uti lizado para fazer a busca ati va 
de pessoas idosas, pessoas com defi ciência 
e mulheres que se encontram em situação 
de risco e isolamento social. O objeti vo é 
propiciar às pessoas a oportunidade de par-
ti ciparem dos grupos de convivência e forta-
lecimento de vínculos e das ofi cinas realiza-
das no CRAS”.  Relato de gestor do município 
de Ribeirão do Pinhal

DEPOIMENTO
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    Paraná possui, aproximadamente, 105 
mil famílias de agricultores que produzem para o au-
toconsumo, sem acesso a qualquer modalidade de 
mercado. Essas famílias representam cerca de 30% 
do total de agricultores familiares do Estado (Ema-
ter, 2014). Muitas dessas famílias apresentam dificul-
dades econômicas e de acesso a direitos e serviços es-
senciais, especialmente nas áreas de saúde, educação, 
segurança alimentar e nutricional, habitação e sanea-
mento básico. O projeto Família Paranaense – Agricul-
tor Familiar é uma resposta ao compromisso assumido 
pelo Governo do Estado, juntamente com os municí-
pios, em ofertar ações que contribuam para melhorar a 
realidade dessas famílias. Consiste em um trabalho de 
assistência técnica e extensão rural, realizado por um 
extensionista da Emater. Ele constrói, juntamente com 
a família, um projeto de estruturação da unidade pro-
dutiva familiar, que pode abranger atividades em três 
áreas: saneamento básico (com construção de banhei-
ro e proteção de fontes); produção para autoconsumo e 
apoio a processos produtivos (como geração de renda, 
por meio de atividades agrícolas e não-agrícolas). Para 
subsidiar essas atividades, é repassado a cada família 
um auxílio financeiro, de até R$ 3 mil.

RENDA AGRICULTOR

FAMILIAR

O que é:
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   Promover a inclusão sócio-produti -
va das famílias de agricultores familiares, possibili-
tando a geração de renda, o acesso a políti cas pú-
blicas de cidadania, a autonomia dos benefi ciários, 
a preservação do meio ambiente e a melhoria dos 
índices de qualidade de vida. 

      O projeto iniciou, em 2015, 
com os municípios-piloto de São João do Triun-
fo, Doutor Ulysses e Inácio Marti ns. Em 2016, ini-
ciou-se a expansão, com contratação de insti tu-
ição fi nanceira para operacionalização do projeto 
e criação de funcionalidades específi cas no Siste-
ma de Acompanhamento das Famílias. No ano de 
2017, consolidou-se a implantação do projeto nos 
156 municípios prioritários do programa Família 
Paranaense, a parti r de um ciclo de capacitações 
no mês de março, que envolveu os extensionistas 
locais, coordenadores regionais da Emater, coorde-
nação estadual e escritórios regionais da SEDS. O 
projeto benefi ciará 5.600 famílias até 2019, repre-

sentando um investi mento de aproximadamente 

R$ 16 milhões. Até 2017 foram benefi ciadas mais 

de 1.300 famílias no montante de recursos de R$ 

1,88 milhões.

  Famílias em situação de vulnerabi-

lidade social, cadastradas no CadÚnico, incluídas no 

programa Família Paranaense e que moram na área 

rural de municípios prioritários. Essas famílias, em 

geral, são agricultores familiares que subsistem da 

produção de suas pequenas propriedades. Também 

estão inclusas as populações indígenas, quilombo-

las, faxinalenses e pescadores. Outras fontes de ren-

da incluem trabalhos temporários, aposentadorias 

e programas de transferência de renda. Destaca-

se que muitas delas, ainda que possuam seus 

minifúndios, têm baixa inserção produti va e escas-

sa integração ao mercado. 

  SEDS, SEAB, Emater, prefeituras mu-

nicipais.

Objeti vos:

Desenvolvimento: 

Público:

Parcerias:
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AVICULTURA

HORTICULTURA
FRUTICULTURA
GRÃOS

BOVINOCULTURA

ATIVIDADES NÃO
AGRÍCOLAS

SUINOCULTURA

PASTAGENS

CONSTRUÇÃO
DE ESTUFAS

RENDA AGRICULTOR FAMÍLIAR - INVESTIMENTOS EM ATIVIDADES PRODUTIVAS

OUTROS ANIMAIS

28%

24%14%

14%

11%

3%
3% 3%

BANHEIRO

SANEAMENTO - GERAL

ÁGUA - ABASTECIMENTO

PROTEÇÃO DE NASCENTES

RENDA AGRICULTOR FAMÍLIAR - INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO BÁSICO

DESTINAÇÃO DE DEJETOS

45%

30%

14%

6%
5%

ATIVIDADES APOIADAS
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RENDA
FAMÍLIA

PARANAENSE
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O Renda Família Paranaense é 
um benefício estadual de transferên-
cia direta de renda e que comple-
menta o Bolsa Família.

   Atender as famílias 
em extrema pobreza, promoven-
do melhoria do poder aquisitivo e 
apoiando a superação das vulnerabi-
lidades.  

     Edição da
Lei 17.734/2013 e do Decreto 
9.568/2013, além da assinatura do 
Acordo de Cooperação 02/2013 com 
o Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS), que possibilita o pa-
gamento do benefício estadual jun-
tamente com os benefícios do Bolsa 
Família, por meio do Contrato com a 
Caixa Econômica Federal que opera-
cionaliza o pagamento dos benefíci-
os às famílias. Mensalmente, são 
verificados o Cadastro Único para 
Programas Sociais e a folha de pa-
gamentos do Bolsa Família do mês 
anterior, para a geração da fo-
lha de pagamentos do Renda Família 
Paranaense. As folhas de pagamen-
tos são disponibilizadas no sistema 
do programa Família Paranaense e 

para acesso público no site da SEDS. 

       São beneficiários do 
Renda Família Paranaense as famílias 
beneficiadas pelo Bolsa Família, cuja 
renda familiar per capita mensal é 
inferior a R$ 95,00. Para o cálculo, 
considera-se a renda constante no 
CadÚnico, somada aos benefícios do 
Bolsa Família.

   Ministério do De-
senvolvimento Social, que possibili-
ta o pagamento do benefício es-
tadual juntamente com o benefício 
federal; e a Caixa Econômica Fede-
ral, que disponibiliza mensalmente 
a base consolidada do Cadastro Úni-
co, a folha de pagamentos do Bolsa 
Família e operacionaliza o pagamen-
to do benefício estadual. 

     O recurso é conce-
dido desde dezembro de 2013. Até 
dezembro de 2017, 399 municípi-
os foram atendidos, 299 mil famílias 
beneficiadas e R$ 134,8 milhões re-
passados. Esses recursos, além de 
representarem um incremento na 
renda mensal da família, ainda fo-
mentam o comércio local.

Objetivo:

Desenvolvimento: 

Público:

Parcerias:

Resultados:
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O Luz Fraterna é um benefício 
estadual de subsídio de energia elétri-
ca, que complementa o benefício da 
Tarifa Social de Energia Elétrica. O Luz 
Fraterna isenta do pagamento da fa-
tura de energia elétrica as famílias 
beneficiadas pela Tarifa Social e que 
têm consumo de energia mensal igual 
ou inferior a 120 kWh. O limite de con-
sumo mensal se eleva para 400 kWh 
para as famílias que possuem, dentre 
seus moradores, pessoas que utilizam 
equipamentos elétricos de sobrevida.
Nesse caso, a renda familiar pode ser 
de até três salários mínimos.

PROGRAMA
LUZ FRATERNA
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RELATO

Benefício do Governo do Estado está pre-
sente em 736 mil domicílios e já recebeu investi-
mento de R$ 207,6 milhões. O Governo do Esta-
do trabalha para me-lhorar a qualidade de vida das 
famílias que estão em vulnerabilidade social. Nos 
399 municípios do Paraná, há exemplos de famílias 
que conseguem superar essa situação e viver em 
condição mais digna. A família da dona de casa 
Santina Giacomosse Moreira demonstra o quan-
to o atendimento do serviço de assistência social 
é fundamental para garantir o acesso a direitos e a 
manutenção dos vínculos familiares. 

Na casa em que moram, no bairro Umbará, 
em Curitiba, vivem ela, o marido João Nunes 
Moreira e o filho Jhon Tharissom Moreira, de 19 
anos. O jovem possui Síndrome de Down e de-
pende da atenção integral dos pais. Como Jhon e 
a sua família não possui meios para mantê-lo, o 
rapaz recebe o Benefício da Prestação Continua-
da (BPC). A mãe também apresenta problemas de 
saúde e não pode trabalhar. Para complementar a 
renda, o pai realiza alguns serviços informais. 

Por estar em situação de vulnerabilidade, 
a família vem sendo acompanhada de perto pelo 
CRAS do bairro. O atendimento foi fundamental 
para que a família tivesse acesso aos serviços de 
fortalecimento de vínculos e o garoto pudesse re-
ceber a assistência necessária. 

“O nosso filho sempre recebeu acompan-
hamento do CRAS. Inclusive, como ele usa vá-
rios medicamentos, um dos remédios é concedi-
do pelo Estado”, conta Santina. 

         Foi por meio 
do CRAS, por exemplo, que a dona de casa Santi-
na conseguiu o benefício na tarifa de luz. Criado 
pelo Governo do Paraná, o programa Luz Fraterna 
paga a conta de luz das famílias de baixa renda, ins-
critas no tarifa social, desde que o consumo não 
ultrapasse 120 kWh. 

“Por causa do Luz Fraterna, evitamos a 
despesa com energia que seria de uns R$ 2 mil 
por ano”, conta João Moreira. Com isso, os pais 
podem investir na compra de alimentos e medica-
mentos que a família precisa. 

                 Atender as famílias de baixa renda, 
promovendo a seguridade no fornecimento de ener-
gia, possibilitando, ainda, que elas possam utilizar os 
recursos que não foram gastos com o pagamento da 
fatura para outras prioridades. 

                                O programa atende os 399 
municípios, sendo que as seis companhias de energia 
que atendem o Estado fazem a concessão automáti-
ca às famílias cadastradas na Tarifa Social que aten-
dem aos critérios do programa Família Paranaense. 
As companhias repassam mensalmente ao Estado a 
lista de famílias beneficiadas, assim como os valores a 
serem ressarcidos às companhias de energia elétrica.

             São atendidas pelo Luz Fraterna as 
famílias com renda de até meio salário mínimo na-
cional, beneficiadas com a Tarifa Social, e cujo consu-
mo mensal esteja dentro do limite estabelecido.

Companhias de Energia Elétrica: 
Copel, Cocel, Celesc, Forcel, Energisa e Santa Cruz.

De janeiro de 2011 até dezembro de 
2017, foram beneficiados 399 municípios e mais de 
755 mil unidades consumidoras, com um investimen-
to de R$ 221,9 milhões. Nesse período, cerca de 173 
mil famílias foram beneficiadas por mês, com investi-
mentos de R$ 2,6 milhões/mês.

Objetivos:

Desenvolvimento: 

Público:

Parcerias:

Resultados:

PROGRAMA LUZ FRATERNA

FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE RECEBE 
BENEFÍCIO NA TARIFA DE LUZ   
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O que é: O projeto Atenção às Famílias dos 
Adolescentes Internados por Medida Socioeduca-
ti va (Afai), previsto nas Deliberações nº 020/2012, 
081/2013, 082/2015, 004/2016 e 030/2017, do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Cedca-PR), é uma modalidade do progra-
ma Família Paranaense que possibilita o aporte fi -
nanceiro do Estado para auxiliar o acompanhamen-
to das famílias com adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducati va. 

Em termos metodológicos, a modalidade 
Afai foi delineada na perspecti va intersetorial das 
políti cas públicas preconizadas pelo Sinase, Lei 
12.594/2012, e na Tipifi cação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (Resolução nº 109/2009). 

   Atender as famílias com adoles-
centes em cumprimento de medidas socioeducati -
vas, por meio da proteção social especial, de modo 
a ampliar sua capacidade proteti va e a superar as 
situações de violações de direitos.

     A modalidade AFAI encon-
tra-se em 156 municípios do estado, sendo sepa-
rada em três fases. A primeira, prevista nas delibe-
rações n° 020/2012 e 081/2013, efeti vou a formali-
zação de convênios com 81 municípios. Já na se-
gunda fase da proposta, deliberações n° 082/2015 
e 030/2017, 75 municípios aderiram ao cofi nanci-
amento por meio do repasse fundo a fundo. A ter-
ceira fase, deliberação 095/2017, estabelece o cofi -
nanciamento a 100 municípios, no valor de R$ 6,18 
milhões. O piso monetário para cada município foi 
estabelecido a parti r do número de internações nos 
anos de 2013 e 2017, conforme informação da Cen-
tral de Vagas do Departamento de Atendimento So-
cioeducati vo (Dease) da Secretaria de Justi ça, Tra-
balho e Direitos Humanos (SEJU). Os recursos da 2ª 
e 3ª fase variam de R$ 36 mil (aos municípios que 
possuem de um a cinco adolescentes internados) a 
R$ 372 mil (aos municípios que possuem acima de 
71 adolescentes internados). As transferências são 
feitas em parcela única, do Fundo Estadual para a 
Infância e Adolescência (FIA) aos fundos municipais 

AFAI

O que é:

Objeti vos:

Desenvolvimento: 

40    |   R E L A T Ó R I O  D E  A Ç Õ E S  |  2 0 1 2 - 2 0 1 8



para a infância e adolescência.  

 O repasse fi nanceiro estadual, na 
modalidade fundo a fundo, visa à qualifi cação 
do trabalho dos municípios, o que é de com-
petência desta esfera governamental. Além 
disso, as ações devem contemplar os três eix-
os do Plano Decenal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Estado do Paraná, que 
são: I - direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade, II - direito à convivência familiar e 
comunitária e III - direito à profi ssionalização 
e à proteção no trabalho.  O cofi nanciamento 
do Afai poderá ser uti lizado nos seguintes ei-
xos de ação: acompanhamento intersetorial 
da família para acesso a ações no âmbito de
educação; assistência social; cultura, lazer e 
esporte; segurança alimentar; fomento ao 
exercício da cidadania; serviços de convivên-
cia familiar e comunitária; ações de profi s-
sionalização e encaminhamento a programas 
de transferência de renda. 

 As ações de caráter coleti vo, tais 
como palestras, cursos, ações de convivên-
cia e fortalecimento de vínculos, entre 
outras, podem - e devem - ser ofertadas para 
outras famílias, garanti ndo que a família Afai 
seja incluída e contemplada. Essa diretriz 
deve-se a dois fatos: primeiro, em termos de 
oti mização de recursos, uma vez que muitos 
municípios possuem apenas um adolescente 
internado e essas ações podem abranger 
um público maior. E, sobretudo, porque a 
intenção maior do programa é garanti r que 
essa família possa receber o adolescente 
desinternado. Considera-se, também, que 

essa práti ca de inclusão ameniza os esti gmas 
vivenciados por essas famílias. 

  Famílias com adolescentes 
em cumprimento de medidas socioeduca-
ti vas, prioritariamente aquelas com adoles-
centes internados pela práti ca de atos infra-
cionais.

   Dease - SEJU.

   Na primeira fase da moda-
lidade Afai, o repasse ocorreu por intermédio 
da formalização de convênios com 81 mu-
nicípios, totalizando um montante de R$ 3,4 
milhões. Foram acompanhadas, aproxima-
damente, 590 famílias. Já na segunda fase 
da proposta, as deliberações nº 082/2015 e 
030/2017, 64 municípios receberam cofi nan-
ciamento fundo a fundo em parcela única, to-
talizando R$ 5,01 milhões. Outros 11 municí-
pios estão em vias de formalização. A segun-
da fase ainda se encontra em desenvolvimen-
to e já conta com 231 famílias acompanhadas, 
aproximadamente. Desde sua implantação 
até dezembro de 2017, o montante de cofi -
nanciamento ati ngiu R$ 8,46 milhões.  

O projeto Leve Tibagi foi uma ação rea-
lizada com adolescentes, entre 14 e 18 anos, 
em cumprindo de medidas socioeducati vas e 
seus familiares. Foram confeccionadas cami-
setas e outros materiais para a venda aos tu-
ristas. Mais de 20 famílias parti ciparam do 
projeto, incluindo também jovens que já 
cumpriram medidas socioeducati vas e aque-
les em cumprimento. 

Público:

Parcerias:

Resultados:
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O que é: Projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado do Esporte 
e do Turismo (SEET), com recursos do FIA, em parceria com a SEDS e com o 
programa Família Paranaense.

Objetivo: Oportunizar a criação da cultura do esporte, do lazer e da 
atividade física em crianças, adolescentes, familiares e comunidade, ga-
rantindo melhor qualidade de vida. O projeto propõe, ainda, tornar fisica-
mente ativo o maior número possível de pessoas; estimular a prática de es-
porte e lazer, favorecendo esse tipo de atividades nos municípios; e valorizar 
o tempo livre com atividades lúdicas, contribuindo para o desenvolvimento 
do ser humano.

 Com a realização do projeto Lazer no Paraná, espera-se, por meio 
de indicadores, identificar a redução de riscos sociais em crianças e adoles-
centes que vivem em situação de vulnerabilidade. Além disso, o objetivo é 
propiciar a criação da cultura da prática de atividades físicas em todas as fai-
xas etárias, melhorando a qualidade de vida do cidadão paranaense.

Público: O projeto beneficia, diretamente, crianças, adolescentes e 
seus familiares, atendendo, prioritariamente, municípios com maiores índi-

LAZER
PARANÁ

O que é:

Objetivos:

Público:
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ces de famílias, crianças e adolescentes em situ-
ação de risco e vulnerabilidade social.

Desenvolvimento: Adesão do município 
e seleção conforme os critérios estabelecidos, 
com a indicação de um coordenador munici-
pal do projeto, que pode ser um profi ssional da 
área de Educação Física ou Esporte. Realização 
de eventos de capacitação e formação para co-
ordenadores municipais, como palestras, ofi ci-
nas práti cas e teóricas, grupos de estudos de 
textos, grupos de formação práti ca de desen-
volvimento, organização e planejamento de 
projetos de esporte e lazer para crianças, ado-
lescentes e famílias. Entrega de kits de materiais 
esporti vos e recreati vos a cada município.

DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO EM CADA MUNICÍPIO. 

          três vezes por sema-
na, duas horas por turma, com até 30 pes-
soas. As turmas estão divididas em faixas etári-
as compatí veis com a idade, em ati vidades de 
vôlei, basquetebol, handebol, futsal, peteca, 
futebol e futsac. 

Setembro (passeio ciclísti co), outubro (sema-
na da criança), novembro (caminhada orientada da 
família) e dezembro (festi val de integração esporti -
va). As ati vidades desenvolvidas são abrangentes a 
crianças e adolescentes, o que propicia a integração 
entre familiares e, até mesmo, toda a população do 
município, que passa a contar com espaços espe-
cífi cos e não específi cos de lazer.

  SEET, SEDS e prefeituras muni-
cipais.

  Foram capacitados pela SEET 76 
coordenadores municipais, em 2014, e 81 em 
2015. As ações do projeto ocorreram em 81 mu-
nicípios, sendo atendidas 27.343 pessoas, entre 
crianças, adolescentes e familiares. Em 2017, fo-
ram capacitados 142 municípios. Montante in-
vesti do até dezembro de 2017: R$ 1,4 milhão. 

Execução nos 142 municípios

Desenvolvimento: 

Parcerias:

Resultados:

Ati vidades Semanais: 

Ati vidades obrigatórias 
em períodos específi cos: 

Perspecti va Lazer no Paraná 2017/2018: 
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DEPOIMENTOS
“O projeto Lazer Paraná desenvolve com 

excelência os objeti vos propostos. Atende cri-
anças e adolescentes em situação de risco e 
vulnerabilidade social, em parceria com o 
programa Família Paranaense. Os materiais 
enviados aos núcleos, somados à capacitação 
dos agentes de esporte, formaram uma ferra-
menta de expressiva importância para o bom 
andamento das ati vidades pontuais, espor-
ti vas e culturais. Isso mostra o fortalecimen-
to do governo do Estado com os municípios”.  
Adriano Vasconcelos Riato, responsável pelo 
Núcleo de Alto Paraná – PR

“O projeto Lazer no Paraná veio de en-
contro às necessidades específi cas de cada 
município, propiciando a capacitação para os 
profi ssionais de Educação Física, juntamente 
com a entrega de kits de materiais esporti vos 
e recreati vos e a execução das ati vidades em 
locais de maior vulnerabilidade. Isso forta-

leceu os vínculos familiares e comunitários, 
bem como a cultura de esporte, lazer e ati vi-
dades fí sicas e, consequentemente, trouxe 
uma melhora da qualidade de vida do ci-
dadão paranaense. O projeto oportunizou o 
desenvolvimento da políti ca de Esporte e La-
zer municipal. Com isso, os profi ssionais de 
Educação Física obti veram não apenas o ma-
terial que seria essencial à execução do pro-
jeto em sua cidade, mas informação e troca 
de experiências com as ofi cinas oferecidas no 
curso de capacitação, levando para crianças, 
adolescentes e comunidade em geral quali-
dade no atendimento e execução das ati vi-
dades propostas. Espero que possamos dar 
conti nuidade nesta ação conjunta entre as 
secretarias e municípios, pois somente com 
essa união poderemos alcançar um futuro 
melhor”. Mauro João Cachel, coordenador do 
projeto em 2014/2015
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AGENTES DE LEITURA
   Projeto desenvolvido pela Secre-

taria da Cultura (SEEC), com recursos do FIA, 
em parceria com a SEDS e o programa Família 
Paranaense.

   Democratizar o acesso ao livro e à 
leitura para crianças e adolescentes, fortalecendo 
as bibliotecas públicas e os espaços de leitura dos 
municípios. Para isso, são realizadas leitura literária, 
capacitação dos oficineiros e de outros atores do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. O projeto também propicia a for-
mação de mediadores de leitura a outros municí-
pios que não foram beneficiados com o projeto, 
por meio de abertura de vagas na Oficina de Me-
diação de Leitura. A proposta é contribuir para 
a ampliação e o fortalecimento das políticas de 
inclusão social e cidadania cultural no Estado do 
Paraná.

O que é:

Objetivos:
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  O projeto pretende benefi ciar di-
retamente crianças, adolescentes e seus famili-
ares, atendendo prioritariamente os municípios 
com maiores índices de famílias, crianças e ado-
lescentes em situação de risco e vulnerabilidade 
social.

       Nos dois meses iniciais, 
ocorreram a elaboração, organização, divulgação 
de editais, aquisição de materiais e acervo bibli-
ográfi co e contratação dos agentes de leitura e 
agentes mediadores. Nos quatro meses seguin-
tes, aconteceram o Curso de Formação dos Agen-
tes de Leitura e Ações de Leitura nos municí-
pios, voltados ao público-alvo. Ressaltamos que 
o projeto visou promover a cultura da democra-
ti zação do acesso ao livro e à leitura, com ati vi-
dades ancoradas em acervos bibliográfi cos, me-
diadas pelos agentes de leitura, nas bibliotecas 
públicas municipais e em espaços alternati vos. 
Isso se deu por meio da realização do emprésti -
mo de livros, promoção de ciranda, rodas de lei-
tura, contação de histórias e movimentação do 
acervo bibliográfi co, despertando o interesse e o 
prazer pela leitura. 

  SEEC, SEDS e prefeituras munici-
pais.

  O projeto agentes de leitura do 
Paraná, 2016, ocorreu nos municípios de Apu-
carana, Foz do Iguaçu, Paranaguá e Pinhais, nas 
bibliotecas municipais, centros da juventude, 
associações de moradores, escolas municipais 
e estaduais, CRAS, praças e logradouros públi-
cos. Nos quatro meses de execução do projeto, 
ele proporcionou ações de leitura para 8.388 cri-
anças e adolescentes.

Contemplará 32 municípios, com popula-
ções acima de 50 mil habitantes e que possuam 
maior número de crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social.

“É um trabalho de formiguinha. Você 
pega um ônibus, sai com sua mochila recheada 
de livros, entra numa escola lá na Vila Amélia, 
encontra uma turma de 40 adolescentes, dos 
quais só uns quatro ou cinco leem e, aos pou-
cos, começa o trabalho aparentemente despre-
tensioso de sedução (e tem que aparentar ser, 
senão eles se afastam). E vê a coisa aconte-
cer. É como um conto da Marina Colasanti , so-
bre um sujeito com uma coceira no ouvido que 
pega uma chave para aliviar a sensação e, de 
repente, com um leve estalo, a cabeça se abre. 
O trabalho é esse: criar primeiro esse incomo-
dozinho ao pé do ouvido, ou, à moda de Fer-
nando Pessoa, um desassossego. Despertar 
um ‘como assim?’, ‘o que é isso?’. Não preci-
sa nem despertar, apenas perceber e começar 
a distribuir as chaves. Com isso, eu posso estar 
mudando uma vida em cada encontro, assim 
como isso mudou a minha própria”. 
Caio Monczak, agente de leitura de Pinhais.

DEPOIMENTOS

Público:

Desenvolvimento: 

Parcerias:

Resultados:

Perspecti va 2017/2018: 
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   Em outubro de 2011, o Gover-
no do Estado fi rmou um Protocolo de Intenções 
com a empresa Renault do Brasil S.A.. De acor-
do com o Protocolo, a empresa se comprome-
teu a investi r uma parte de sua arrecadação e 
dos incenti vos concedidos pelo Estado em ações 
de interesse social. A empresa tem executado o 
reconhecimento desta contraparti da, efetuando 
doações à SEDS de veículos Master adaptados e 
equipados para unidade móvel.

Os veículos contam com revesti mento in-
terno, instalação de móveis, grafi smo, toldo, 
frigobar, caixa de som, ar condicionado portáti l, 
notebook, impressora, projetor, tela de projeção, 
mesas e cadeiras dobráveis e sistema elétrico. 
Cada veículo tem o valor total aproximado de 
R$ 163 mil. Posteriormente, os veículos são re-
passados a municípios que executam o progra-
ma Família Paranaense. São uti lizados critérios 
técnicos para seleção destes municípios, como 
extensão da área territorial, grau de ruralização 
das famílias inscritas no CadÚnico (ou seja, per-

centual de famílias rurais), população indígena e 
quilombola, e número total de famílias em alta 
vulnerabilidade social. 

    As unidades móveis possibilitam 
o deslocamento seguro e confortável das equi-
pes de assistência social e dos demais agentes do 
programa Família Paranaense, facilitando:

• a proteção social às famílias e in-
divíduos residentes em áreas rurais 
e isoladas, comunidades tradicionais 
e regiões mais distantes dos equipa-
mentos públicos;

• a oferta qualifi cada de serviços so-
cioassistenciais em territórios vul-
neráveis;

• o maior acesso da população a 
serviços, programas, projetos e 
benefí cios sociais;

• o atendimento e acompanhamento 

UNIDADES MÓVEIS
EQUIPADAS

O que é:

Objeti vos:
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individual, familiar e coleti vo nas co-
munidades indígenas e quilombolas 
e demais comunidades tradicionais e 
grupos específi cos;

• a ampliação do número de famílias em 
acompanhamento familiar no progra-
ma Família Paranaense.

Considerando a proposta intersetorial do 
programa, as demais áreas que compõem os Comi-
tês Locais e Municipais, como educação, saúde, 
trabalho, entre outras, também podem uti lizar o 
veículo para levar suas ações e serviços às famílias 
e comunidades.

   Famílias em situação de vulnerabili-
dade social, residentes em áreas rurais, regiões ge-
ografi camente isoladas, comunidades tradicionais 
e grupos específi cos. 

  SEDS, Renault, prefeituras municipais. 

   Desde 2015, 27 municípios foram 

contemplados com as unidades móveis adaptadas.  

São eles:  Cândido de Abreu, Cerro Azul, Chopinzin-

ho, Coronel Domingos Soares, Cruzmalti na, Curiti -

ba, Formosa do Oeste, Guaíra, Guaraqueçaba, Ivaí, 

Lapa, Mangueirinha, Manoel Ribas, Nova Laranjei-

ras, Nova Tebas, Orti gueira, Palmas, Palmeira, Pe-

abiru, Prudentópolis, Rebouças, São Jerônimo da 

Serra, São Miguel do Iguaçu, Sulina, Tamarana, Ti-

bagi e Turvo.

“Os resultados obti dos com a unidade mó-
vel superaram as expectati vas. Foi possível 
atender as famílias como um todo, ofertando 
os serviços de forma conti nuada. Também 
gostaria de destacar a facilidade e a efi cácia 
do atendimento ofertado. Por causa da es-
trutura adaptada do veículo, promovemos 
à equipe técnica mais agilidade nos aten-
dimentos. O mais importante é que isso fa-
voreceu os usuários. A van do programa 
Família Paranaense contribuiu muito e for-
taleceu nossas ações contra o trabalho in-
fanti l. O veículo veio para somar e possibili-
tar que a equipe do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos chegue até as 
crianças e famílias. Os projetos sociais são 
ofertados semanalmente nas localidades 
do interior. De acordo com o cronogra-
ma do veículo, atendemos quatro comuni-
dades: Tereza Cristi an (60 km da sede), Ma-
rumbi (20 km da sede), Rio do Tigre (33 
km) e Areião (35 km). Realizamos todo 
o atendimento, incluindo cursos e cam-
panhas. Ou seja, o mais importante é 
oferecer igualdade de atendimento a to-
dos os usuários do município de Cândi-
do de Abreu”, relata a secretária municipal 
de assistência social, Luciana Muraro Reis.

O município de Cândido de Abreu recebeu 
uma unidade móvel equipada, em julho de 
2016.

DEPOIMENTO

Público:

Parcerias:

Resultados:
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Capacitar e qualificar os profissionais envolvi-
dos nos Comitês Intersetoriais do programa é um dos 
principais objetivos do Família Paranaense. Existem 
competências definidas a serem desenvolvidas pelos 
profissionais em cada nível de atuação. Por isso, é es-
sencial que essas instâncias estejam conectadas e te-
nham clareza de seus papéis. Nesse sentido, diferentes 
estratégias foram utilizadas para atingir os profissionais 
que atuam no projeto, como a oferta de oficinas e cur-
sos direcionados para cada nível de gestão. 

A proposta é trabalhar as peculiaridades, bem 
como os cursos que envolvem mais de um nível de 
gestão. Com isso, há a oportunidade de troca de saberes 
e experiências, além das inovações que acabam se incor-
porando às ações gerenciais e operacionais. A metodo-
logia utilizada alcança os profissionais e permite a dis-
seminação de informações, além de gerar avanços. As 
capacitações também permitem o fortalecimento e a 
integração entre as equipes dos comitês intersetoriais 
que compõem o arranjo de gestão. 

Desde o início do programa, são realizadas capa-
citações com foco em alguns temas, como família, in-
tersetorialidade e gestão (sistema informatizado de 
acompanhamento das famílias e gestão de projetos).  

CAPACITAÇÕES
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No decorrer de cinco anos, diversas reuniões foram 
realizadas, atendendo as demandas de execução do 
programa e buscando orientar municípios e regionais 
para a operacionalização do Família Paranaense. 

O programa Família Paranaense articula políti-
cas públicas de várias áreas do governo, visando o 
desenvolvimento, o protagonismo e a promoção so-
cial das famílias que vivem em situação de alta vul-
nerabilidade social. Por meio da prática interseto-
rial, viabiliza-se o acesso aos direitos sociais e aos 
serviços que garantem os direitos dos cidadãos.

A operacionalização do Família Paranaense 
como um todo conta com um arranjo institucio-
nal, composto pela Unidade Gestora Estadual e por 
Comitês Regionais, Municipais e Locais. O arranjo de 
gestão do programa é a base para a articulação de 
ações intersetoriais e atendimento às famílias.

Em 2017, três frentes principais de capaci-
tação tiveram início: 

Teve o objetivo de habilitar os Comitês Munici-
pais e Locais para a utilização do sistema por meio de 
exercícios práticos de treinamento em laboratório.

Os encontros apresentaram os principais con-
ceitos e premissas da intersetorialidade e do acom-
panhamento familiar dentro do programa, propor-
cionaram a troca de experiências entre os comitês de 
diferentes cidades e âmbitos e destacaram as boas 
práticas das equipes que executam o programa. 

Apresentou a proposta metodológica do mo-
delo de acompanhamento familiar do programa 
Família Paranaense, a fim de mobilizar os técnicos 
de referência das famílias para sua implementação. 

Além das capacitações citadas acima, a equipe 
do Família Paranaense fez parte das capacitações do 
projeto “Renda Família Paranaense: Agricultor Fami-

liar” e participou de quatro encontros que abrange-
ram todas as regionais da SEDS.

  SEDS, escritórios regionais, SEAB, 
Emater, SESA e prefeituras municipais. 

Houve um aumento de 35% no número dos 
comitês que realizam reuniões, de acordo com 
pesquisa realizada com os participantes após as ca-
pacitações. Outra melhora constatada foi em relação 
à frequência das reuniões. Os comitês passaram a 
se reunir mensalmente ou quinzenalmente, em um 
cenário em que muitos costumam se reunir bimes-
tralmente.

Setores como o da Habitação e o da Agricul-
tura passaram a se envolver mais com os comitês 
e a frequentar mais as reuniões. O resultado mais 
significativo foi em relação ao nível de intersetoria-
lidade dos comitês, que responderam à pesquisa a 
partir de suas próprias análises. Antes das capaci-
tações, 66% dos comitês considerava o nível de in-
tersetorialidade no seu município 0 (zero) ou 1 (um). 
Ou seja, não existia intersetorialidade ou os órgãos 
trocavam informações ocasionalmente sobre as 
ações realizadas. 

Após as capacitações, os números altera-
ram-se significativamente: 57,5% dos comitês esta-
vam com o nível de intersetorialidade acima de 3 
(três) e 26% dos comitês consideravam o nível de in-
tersetorialidade do município 4 (quatro). Agora, eles 
se comunicam sistematicamente, informam-se regu-
larmente sobre as ações que estão realizando e 
procuram adequar suas ações às dos outros setores;  
14,2% dos comitês passaram a avaliar o nível de in-
tersetorialidade do seu município como 6 (seis), situ-
ação na qual os órgãos setoriais fazem planejamento 
conjunto e elaboram um plano integrado sobre a in-
tersetorialidade e o acompanhamento familiar, com 
ações de diferentes áreas articuladas e complemen-
tares; e 8% consideram que já atingiram o nível máxi-
mo 7 (sete), no qual as secretarias atuam de forma 
integrada no compartilhamento de estrutura, pro-
cessos, recursos e conhecimentos, mensurando re-
sultados sinérgicos e avaliando o impacto conjunto. 

Capacitações sobre o sistema informatizado de 
acompanhamento das famílias: 

Encontros de formação para implementação do 
modelo de acompanhamento familiar: 

Encontros macrorregionais do programa 
Família Paranaense – intersetorialidade

e acompanhamento familiar: 

Parcerias:
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RESUMO 2017

TOTAL  20H 

Orientações sobre gestão dos comitês municipais 
e locais do programa Família Paranaense  3h  web

Orientações sobre gestão dos comitês municipais
e locais do programa Família Paranaense  3h  web

Adesão Modalidade AFAI do Programa Família Paranaense  2h  vídeo

Princípios Metodológicos do Programa Família Paranaense  3h  vídeo

Sistema do Programa Família Paranaense  2h30  vídeo

Projeto Tutoria e Índice de Aderência  2h30  vídeo

Projeto Tutoria e Índice de Aderência  2h  vídeo

Índice de Aderência  1h  vídeo

Orientações sobre o Projeto caixa D´àgua  1h30  vídeo

TEMA CARGA
HORÁRIA MODALIDADE

WEBCONFERÊNCIAS E VIDEOCONFERÊNCIAS

TOTAL 712       4165

Sistema de Acompanhamento das Famílias 31 8  248  1059
Capacitações sobre o Modelo de Acompanhamento Familiar  2  8  16  70

Macrorregionais do Programa Família Parananense: 
intersetorialidade e acompanhamento familiar  8  16  128  1100
Módulo I de Acompanhamento Familiar  1  24  24  239
Módulo II de Acompanhamento Familiar  1  16  16  219
Encontro de Formação para Implementação 
do Modelo de Acompanhamento Familiar  1  16  16  104
Intersetorialidade no Programa Família Paranaense  12  8  96  590
III Seminário Estadual do Programa Família Paranaense  1  16  16  376
Implementação do Modelo de Acompanhamento Familiar  19  8  152  408

CAPACITAÇÃO Nº
CAP.

CARGA
HORÁRIA

TOTAL
HORAS PARTICIPANTES

CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS



   O projeto Tutoria é um com-
plemento ao Incenti vo Família Paranaense, 
que está em vigor desde 2013. O Tutoria pre-
vê o acompanhamento dos municípios que re-
cebem os repasses do Incenti vo e avalia o de-
sempenho do município junto ao programa 
Família Paranaense, por meio de indicadores 
que compõem o Índice de Aderência do Mu-
nicípio. Com as medições trimestrais previs-
tas para agosto e novembro de 2017, o Incen-
ti vo vai repassar os valores de acordo com o 
desempenho de cada município, consideran-
do os níveis bronze e prata e mensurando as 
dimensões de efi ciência e efi cácia, respecti va-
mente. 

O nome Tutoria se dá pela necessidade 
de capacitação formal e informal dos municí-
pios, para que eles melhorem seu desempe-
nho e possam ir, gradati vamente, subindo de 
nível. A Unidade Técnica do programa Família 
Paranaense e os escritórios regionais da SEDS já 

estão preparados para sanar as dúvidas, princi-
palmente acerca dos indicadores que demons-
tram resultados insati sfatórios. Em 2018, estão 
previstas outras capacitações para a gestão dos 
municípios, quando serão mensurados os níveis 
Ouro e Diamante, para reconhecer municípios 
que manti veram suas condições de efi ciência e 
efi cácia e que pretendem ser efeti vos na entre-
ga dos produtos e serviços públicos às famílias 
mais vulneráveis, em busca de um desempenho 
excelente no programa.

   O projeto Tutoria orienta e 
potencializa a capacidade dos municípios no 
processo de acompanhamento familiar e na 
gestão do programa.

    Para monitorar e acom-
panhar o desempenho dos municípios jun-
to ao Família Paranaense, foi desenvolvido, 
em 2016, o Índice de Aderência dos Municí-
pios, com o objeti vo de mensurar a capacidade 

TUTORIA

O que é:

Objeti vos:

Desenvolvimento: 
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de execução de cada município no desenvolvi-
mento do processo do programa. O Índice de 
Aderência é composto por um conjunto de in-
dicadores que pretendem monitorar a efi -
ciência, efi cácia e efeti vidade do município. 
As medições são realizadas desde outubro de 
2016 e são avaliadas na UTPFP e escritórios re-
gionais. 

Em maio de 2017, o projeto Tutoria foi 
lançado, avaliando sete indicadores. A primei-
ra medição que vai indicar os repasses fi nan-
ceiros para o nível bronze aconteceu no mês 
de agosto. E, a parti r de novembro, mais três 
indicadores relacionados à dimensão e efi cácia 
serão acrescentados para a segunda medição, 
embasando o pagamento do nível prata. O ob-
jeti vo é medir não somente o quanti tati vo, 
mas também o qualitati vo. A parti r de 2018, 
com o apoio das pesquisas de campo, o Tutoria 
será capaz de mensurar a efeti vidade do pro-
grama, certi fi cando a verdadeira entrega dos 

produtos e serviços públicos corretos. E o mais 
importante: o Tutoria irá verifi car se a família 
melhorou sua condição de vulnerabilidade, 
comparada à condição de quando iniciou no 
programa. 

O grande desafi o do Tutoria é diagnos-
ti car municípios que ti veram todos os indica-
dores de efi ciência, efi cácia e efeti vidade sati s-
fatórios e que permanecem nessa condição de 
excelência. Os valores pagos aos municípios, 
por meio do Incenti vo Família Paranaense, já 
se uti lizaram dessa medição.

   Todos os níveis de gestão do 
programa, ou seja, comitês locais, municipais, 
regionais e Unidade Gestora Estadual.

   Escritórios regionais. Futura-
mente, será contratada empresa para o pro-
cesso de capacitação dos municípios, com di-
versos temas relacionados à gestão da políti ca 
de assistência social.

Público:

Parcerias:
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   O monitoramento do programa 
Família Paranaense é um conjunto de atividades e 
ferramentas articuladas, sistemáticas e formalizadas, 
de produção, registro, acompanhamento e análise 
das informações geradas durante a execução do pro-
cesso de acompanhamento familiar, proposto como 
metodologia do programa. Os produtos gerados 
neste monitoramento são voltados à sistematização 
da informação acerca dos aspectos considerados 
críticos para o sucesso do programa. O monitora-
mento se utiliza do método de medição e análise das 
principais medidas matemáticas extraídas do sistema 
de informações, utilizado pelos municípios que atual-
mente fazem parte do programa. Essas medidas são 

MONITORAMENTO
O que é:
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monitoradas por um conjunto de indicadores que 
permitem o monitoramento ágil, visual e preciso, 
através dos painéis e gráficos disponíveis no sistema 
de informações.

   O monitoramento subsidia a gestão 
do programa, com informações sobre evolução e 
efeitos adequados para a tomada de decisão. Ele 
também oferece visibilidade a todas as camadas de 
gestão e proporciona um modelo de monitoramen-
to voltado ao processo de melhoria contínua. 

    O processo de monitoramen-
to iniciou em 2012, com a implantação do sistema 
de informações, porém, com uma quantidade pe-
quena de informações que pudessem ser utilizadas 
na tomada de decisão. Desde então, diversas ferra-
mentas foram introduzidas no sistema para melhorar 
a capacidade de gestão dos municípios, das regio-
nais e do Estado. A primeira iniciativa foi a criação 
do painel de monitoramento, que trazia várias infor-
mações quantitativas e gráficas das situações mais 
críticas do processo de acompanhamento familiar. 
Além do painel de monitoramento, o painel inicial 
também trazia medidas relacionadas às situações 
das famílias. Também foram criados diversos relatóri-
os específicos para tratar as informações relevantes 
do processo. 

Até 2015, muitas informações foram geradas 
manualmente, de acordo com a necessidade espe-
cífica. O primeiro objetivo era reportar informações 
relevantes acerca da evolução do programa. To-
davia, o monitoramento da capacidade dos municí-
pios na execução do processo já era uma necessi-
dade. Nesse momento, o sistema possuía diversas 
informações que já podiam ser avaliadas e mo-
nitoradas. No ano seguinte, foi criado o Índice de 
Aderência do Município, composto por um conjun-
to de indicadores que tinha como objetivo medir a 
aderência dos municípios na correta execução do 
processo, principalmente no aspecto Eficiência. 

 As medições eram mensais e começaram em 
outubro de 2016. Já em 2017, o painel de monitora-
mento migrou para o painel inicial, com novas me-
didas, indicadores e semáforos para apoiar, ainda 
mais, a gestão pelos municípios. O usuário, quando 
entra no sistema, já se depara com as principais in-
formações numéricas de seu município. Neste ano, 
novos indicadores foram adicionados ao Índice de 
Aderência na dimensão Eficiência, para servir como 
critério, também, para os repasses fundo a fundo 
feitos do Incentivo Família Paranaense aos municí-
pios prioritários. 

  Todas as camadas de gestão do pro-
grama, sejam essas municipal, regional ou estadual.

  Na SEDS, a UTPFP conta com a parce-
ria dos escritórios regionais e recebe apoio da equi-
pe do Núcleo de Informática. 

  Mesmo durante o período de ge-
ração de informações, manualmente, diretas do 
banco de dados, a equipe já vislumbrava uma plata-
forma de monitoramento que pudesse proporcionar 
autonomia às diversas camadas de gestão. Isso foi, 
gradativamente, sendo transferido para funcionali-
dades automáticas no sistema, dando como primei-
ro resultado agilidade, integridade e autonomia para 
a geração e reporte das informações. 

Os painéis pilotados em planilhas de cálculo 
também apoiaram a consolidação das informações 
consideradas relevantes para o monitoramento. A 
veloz evolução dos dados no sistema exigiu uma uni-
ficação das informações, entregue no início de 2017. 
Atualmente, o Índice de Aderência é um importante 
indicador do programa, sendo utilizado como ter-
mômetro da eficiência do programa. Disponibilizado 
no sistema, o Índice de Aderência é utilizado pelos 
municípios para monitoramento da gestão.

Objetivos:

Desenvolvimento: 

Público:

Parcerias:

Resultados:
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AVALIAÇÃO DE
IMPACTO

58   |   R E L A T Ó R I O  D E  A Ç Õ E S  |  2 0 1 2 - 2 0 1 8



Atualmente, a avaliação de programas gover-
namentais assume cada vez mais relevância para as 
funções de planejamento e gestão, a partir da moder-
nização da administração pública. Dessa forma, o 
Programa Integrado de Inclusão Social e Requalifi-
cação Urbana – Família Paranaense considera impres-
cindível realizar avaliações no sentido de medir a qua-
lidade, a eficiência do gasto público e o controle sobre 
a efetividade, contribuindo para o desenvolvimento e 
o aprimoramento das ações do programa. 

 A principal avaliação em andamento é a de 
impacto, por meio da qual será possível verificar em 
que medida o programa conseguiu promover melho-
ria das condições de vida das famílias em situação de 
vulnerabilidade social, por meio da oferta de um con-
junto de ações, serviços e benefícios planejados de 
acordo com a realidade de cada família e do território 
onde ela reside.

 Para tal pesquisa, adotou-se o método qua-
si-experimental, no qual se faz necessário dois gru-
pos de pesquisa: tratamento (famílias participantes 
do programa) e controle (famílias não participantes), 
visando aferir a evolução dos dois grupos, que pos-
suem condições de vida muito similares, ao longo do 
tempo, para constatar se ao final da pesquisa há evi-
dências de que o grupo tratamento mostrou melhor 
performance que o grupo controle.

 A mensuração dos dois grupos ocorre em 
duas etapas: inicial e final. A etapa inicial ocorreu nos 
meses de janeiro a abril, na qual foram pesquisadas 
5.933 famílias, em 76 municípios. A etapa final está 
prevista para os próximos anos, respeitado o tempo 

mínimo necessário para que as famílias absorvam as 
ações do programa.

 O Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes) é o órgão responsável 
pela metodologia, elaboração do questionário, orien-
tação, monitoramento dos trabalhos de pesquisa de 
campo (realizado pela Zoom Pesquisas) e análise dos 
resultados.

 Estão sendo avaliadas questões da realidade 
socioeconômica das famílias, nas dimensões saúde, 
educação, trabalho e renda, serviços socioassistenci-
ais e condições de vida, de modo a mensurar o nível 
de efetivação do acesso a diferentes políticas públicas, 
serviços sociais, bens e oportunidades nos dois grupos 
selecionados.  

As demais avaliações previstas dizem respeito a:

            Medir os efeitos sobre 
atitudes e disposições para a superação da vulnerab-
ilidade, além de permitir capturar variáveis psicosso-
ciais em dimensões sociais, autoestima, orientação 
para o futuro, entre outras. 

                           Avaliar os efeitos so-
bre a capacidade das famílias de empreender outras 
iniciativas que vão além do vínculo com instituições 
e seus respectivos serviços. Por exemplo, práticas de 
economia/poupança, iniciativa de melhoria do lar, en-
tre outras.

                É realizada de a-
cordo com critérios definidos pelo Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID).

Habilitação Psicossocial: 

Pesquisa de Avaliação Social: 

Avaliação Intermediária e Final: 
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III SEMINÁRIO
ESTADUAL
FAMÍLIA
PARANAENSE

C
O

N
V

ITE

A Secretaria da Família
e Desenvolvimento Social
convida para a abertura do

III Seminário Estadual do Programa 
Família Paranaense. 

Na ocasião serão entregues os 
reconhecimentos aos Comitês de 
Gestão do Programa que tiveram 
suas Boas Práticas selecionadas.

Data: 28 de novembro de 2017
Horário: 19h

Local: Restaurante Dom Antonio
Av. Manoel Ribas, 6121

Santa Felicidade, Curitiba - PR

Convite Individual. Indispensável a apresentação deste. Confirmar presença até 10 de novembro 
pelo telefone 41 3210 2588 ou pelo e-mail familiaparanaense@seds.pr.gov.br


