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Em 2011, assumimos a missão de conduzir a Política de 
Assistência Social no Paraná. Depois de consolidar essa 
política com resultados efetivos em Curitiba, abraçamos 
com determinação o desafio de promover a inclusão 
social e a melhoria de vida das famílias em situação de 
risco e vulnerabilidade social do Estado. 

Uma das primeiras ações foi buscar conhecer as 
necessidades e realidades das famílias paranaenses, 
tão diferentes em cada um dos nossos 399 municípios. 
Por meio das equipes dos 22 escritórios regionais 
da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, 
construímos uma relação de diálogo e parceria com os 
gestores municipais, as organizações da sociedade civil 
e as equipes da rede sociossistencial.  

Para melhorar o atendimento às famílias que mais 
precisam, ampliamos a rede sociossistencial, investimos 
na qualificação contínua dos trabalhadores do Sistema 
Único de Assistência Social, fortalecemos o controle 
social e multiplicamos os investimentos. Intensificamos 
também a atuação na defesa da garantia de direitos, 
buscando a proteção integral de cada cidadão e o 
enfrentamento às violações de direitos.  

Com a implantação do programa Família Paranaense, 
em 2012, vimos, com muito orgulho, o Paraná se 
consolidar como um Estado socialmente responsável. 

Nossas ações e programas são exemplo para o País. 
Superamos nossas metas, mas queremos ainda 
mais, pois o que buscamos é que cada vez menos 
famílias precisem do apoio do Poder Público para 
transpor dificuldades sociais e que todas possam ser 
protagonistas de suas histórias.

Sonhamos com um Paraná sem miséria, justo e 
igualitário. Acreditamos que isso pode acontecer e é 
para isso que trabalhamos incansavelmente.

Fernanda Richa, secretária de
Estado da Família e Desenvolvimento Social

PALAVRA DA 
SECRETÁRIA



Garantir o desenvolvimento social das famílias mais 

vulneráveis é uma das prioridades do Governo 

do Paraná. Os investimentos nessa área são 

permanentes. 

Para que pessoas de todas as idades tenham uma 

vida com qualidade, formamos uma extensa rede 

socioassistencial com serviços, programas, projetos 

e benefícios que apoiam quem precisa superar 

alguma situação de vulnerabilidade, risco social ou 

de violação de direitos.

Nosso trabalho é promover um atendimento humano 

e integral a todos os paranaenses, e, acima disso, 

garantir o respeito, a dignidade e os direitos de cada 

cidadão. 

Assim, promovemos o fortalecimento da família 

paranaense, dando o apoio e suporte necessários 

para seguirem adiante e superarem as dificuldades 

da realidade em que vivem.

O desenvolvimento de nossos programas e ações 

garantiu a redução da extrema pobreza no Paraná. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), o Paraná foi o estado que mais reduziu o 

número de pessoas extremamente pobres entre as 

Regiões Sul e Sudeste do país desde 2009.

COMPROMISSO 

PARA REDUZIR

A POBREZA E

TRANSFORMAR

A VIDA DOS 

PARANAENSES



REDUÇÃO DE 57,4%
NA QUANTIDADE DE PESSOAS 

VIVENDO EM SITUAÇÃO DE 
EXTREMA POBREZA



ASSISTÊNCIA
SOCIAL    UM DIREITO 

ASSEGURADO

A TODO 

CIDADÃO





Para oferecer 

atendimento 

de qualidade à 

população, é preciso 

estar perto das 

famílias, conhecer 

sua realidade, suas 

necessidades e as 

características do 

local onde vivem.  

Com essa visão, 

a SEDS adotou 

um modelo 

descentralizado 

de administração, 

com 22 escritórios 

regionais que 

atendem os 

399 municípios 

paranaenses.  

O GOVERNO 

MAIS PERTO 

DOS MUNICÍPIOS

E DAS FAMÍLIAS



22 ESCRITÓRIOS 
REGIONAIS 

ASSESSORAM OS 

399 MUNICÍPIOS 
DO ESTADO

Assim, as equipes técnicas regionais, que 
conhecem bem cada região, apoiam e assessoram 
os gestores municipais para garantir bons 
resultados nas políticas públicas de assistência 
social e nas ações de combate à pobreza. São 
elas que monitoram, acompanham e fiscalizam 
de perto a qualidade e a eficiência dos serviços 
ofertados à população nos municípios.



A qualificação dos profissionais do 
Sistema Único de Assistência Social é 
fundamental para se garantir serviços 
de qualidade e resultados sociais.
  
Para isso, a SEDS investe continua-
mente em seus servidores, com pro-
gramas contínuos de capacitação. 
São cursos com diferentes temáticas, 
voltados para gestores, técnicos que 
trabalham na área de assistência so-
cial do Estado - servidores, gestores 

e conselheiros. Com foco na edu-
cação permanente dos trabalhadores, 
a SEDS implantou o Núcleo Estadual 
de Educação Permanente do Sistema 
Único de Assistência Social (NEEP/
SUAS), um dos primeiros do país.  
Ele é responsável pelo planejamento 
e implantação das ações de capa-
citação para gestores, profissionais, 
entidades e organizações e seus di-
rigentes, usuários e conselheiros da 
assistência social.

QUALIFICAÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

GARANTE 

QUALIDADE 



67 MIL 
PARTICIPAÇÕES EM

CAPACITAÇÕES (2011/15) 

5.570
VAGAS

OFERTADAS EM
CINCO CURSOS

DO CAPACITASUAS 

CURSOS
PRESENCIAIS E

NA MODALIDADE
À DISTÂNCIA



Uma das principais ações para 

fomentar a educação per-

manente dos trabalhadores 

do SUAS e incentivar recém-

formados a atuarem nessa 

área se iniciou em 2013, quan-

do o Paraná implantou uma 

nova modalidade de Residên-

cia Técnica, pioneira no país. 

Os alunos-residentes do Progra-

ma Residência Técnica no SUAS* 

são profissionais graduados em 

várias áreas que participam, por 

dois anos, do curso gratuito de 

especialização em Gestão Pú-

blica com Ênfase no SUAS, pro-

movido pelo Governo do Estado. 

Nesse período, eles desenvolvem 

seis horas diárias de atividades 

práticas em diversos setores da 

Secretaria da Família e Desen-

volvimento Social (SEDS), rece-

bendo uma bolsa-auxílio mensal.

PARANÁ 

IMPLANTA 

PROGRAMA 

INOVADOR

NO PAÍS

PARA FORMAR 

ESPECIALISTAS 

COM ÊNFASE 

NO SUAS
*Regulamentado pela 
 Lei Estadual 16.020/2008.





INVESTIMENTOS 
SOMAM
R$ 1 BILHÃO
+ RECURSOS

+ MUNICÍPIOS COFINANCIADOS  

+ FAMÍLIAS ATENDIDAS



Desde 2011, os investimentos do Governo do Estado para for-
talecer a política de assistência social não param de crescer.   
A SEDS aplicou R$ 1 bilhão em ações, programas 
e serviços da assistência social, e também na con-
strução, ampliação e reforma de equipamentos públicos.
Os recursos são do Fundo Estadual de Assistência Social 
(FEAS); Fundo para a Infância e Adolescência (FIA); Fundo Es-
tadual de Combate à Pobreza, e também do Tesouro do Estado. 

Um exemplo de crescimento contínuo são os investimentos 
com  recursos  do FEAS,  que  aumentaram  ano  a  ano.  
Em 2011, foram aplicados R$ 4,7 milhões do Fundo na políti-
ca estadual de assistência social. Já em 2016, esse valor foi 
multiplicado quinze vezes, chegando a R$ 70,8 milhões.

R$ 210,4
MILHÕES
investidos com 

recursos do FEAS

R$ 114,2
MILHÕES
investidos com 
recursos do FIA

724 MIL 
crianças e adolescentes 

beneficiados em
cinco anos



REPASSES
SEM BUROCRACIA 
R$ 70 MILHÕES 
TRANSFERIDOS 
AOS MUNICÍPIOS
354 CIDADES 
BENEFICIADAS 
* Lei 17.544/2013.



FORTALECENDO 

A POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL NOS 

MUNICÍPIOS

Além do assessoramento técnico, a cargo 
dos escritórios regionais, os municípios 
paranaenses contam com o apoio financeiro 
do Governo do Estado para garantir o 
atendimento de qualidade às famílias. 

Regularmente, o Estado repassa recursos aos 
municípios para a execução e fortalecimento 
da política de assistência social. 

O valor chega às prefeituras de forma simples 
e sem burocracia, por meio da transferência 
Fundo a Fundo*. Criada pela SEDS em 2013, 
a modalidade transfere os recursos do FEAS 
diretamente para os fundos municipais, sem a 
necessidade de convênio. 

Esse auxílio financeiro ajuda a melhorar o 
atendimento às famílias acompanhadas pelo 
programa Família Paranaense; na manutenção 
dos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e no atendimento a famílias e 
indivíduos que estão em situação de risco e 
que tiveram algum direito violado – seja por 
abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 
drogas ou outras formas de violência.



PISO 
PARANAENSE 
AMPLIA 
ATENDIMENTO 
ÀS FAMÍLIAS

Com a criação do Piso Paranaense, em 2013, 

o Paraná deu um grande passo para garantir 

que os municípios com baixos índices de 

desenvolvimento tenham mais recursos para 

investir na política de assistência social. 

O piso é uma referência mensal para os 

municípios investirem no atendimento às 

famílias em situação de risco e vulnerabilidade 

social, à população de rua e acolhimento de 

adultos, crianças e adolescentes. 

R$ 34,5  MILHÕES
TRANSMITIDOS A MAIS

DE 300 MUNICÍPIOS

R$ 34,5 MILHÕES
TRANSFERIDOS A MAIS

DE 300 MUNICÍPIOS



ENTIDADES 

SOCIAIS: 

PARCEIRAS 

ESSENCIAIS

O Governo do Estado conta também com a parceria 

essencial das entidades sociais para que as ações da 

política de assistência social e da garantia de direitos 

cheguem às pessoas que mais precisam.

O trabalho social feito pelas organizações da sociedade 

civil é um braço forte da rede socioassistencial no Paraná, 

que auxilia no acesso das famílias às políticas públicas. 

São  centenas de instituições que prestam serviços 

de acolhimento, defesa de direitos, programas de 

aprendizagem de adolescentes, atendimentos a idosos, 

pessoas com deficiência, entre  outros.

R$ 97 MILHÕES 
REPASSADOS ÀS

ENTIDADES SOCIAIS



CRÉDITOS DO 

NOTA PARANÁ 

AUXILIAM 

ENTIDADES NA 

MANUTENÇÃO 

DE SERVIÇOS

No Paraná, as entidades sociais também 

contam com um recurso extra do programa 

Nota Paraná para deixar as contas no azul 

e ampliar o atendimento. A iniciativa do 

Governo do Estado muda a realidade de 

muitas instituições que atuam na garantia 

de direitos. Desde fevereiro de 2016, as 

entidades sociais têm o direito de ser 

beneficiárias dos créditos de contribuintes 

do Nota Paraná. A medida também atende 

instituições de saúde, cultura, esporte, 

proteção e defesa animal.

R$ 19 MILHÕES
CREDITOS+PRÊMIOS

756 ENTIDADES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





O PARANÁ TEM 

A TERCEIRA 

MAIOR REDE DE 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DO PAÍS 

180 CENTROS 

DE REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADOS DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CREAS), EM 157 
MUNICÍPIOS

21 CENTROS POP, 

DE ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO À 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA, EM 16 MUNICÍPIOS

26 CENTROS DA 
JUVENTUDE, ESPAÇO DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, 

ESPORTE E ARTE PARA 

ADOLESCENTES E JOVENS



2.238
EQUIPAMENTOS

567
CENTROS DE 

REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CRAS)

211 
CENTROS-DIA E 

SIMILARES

689 
CENTROS DE 
CONVIVÊNCIA

570
UNIDADES DE 
ACOLHIMENTO

* DE ACORDO COM O CADSUAS 
07/2017, SISTEMA QUE 

CADASTRA INFORMAÇÕES DA 
REDE DE TODOS OS ESTADOS.



REDE DE 

PROTEÇÃO 

SOCIAL 

BÁSICA 

CRESCE NO 

PARANÁ

A rede de Proteção Social Básica é a porta de entrada 

do Sistema Único de Assistência Social. Nos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), as famílias têm 

acesso às políticas públicas e aos seus direitos sociais, 

além de receberem o acompanhamento para superar 

situações de risco e vulnerabilidade social.   

Para que mais famílias tenham acesso a esse atendimento, 

o Paraná ganhou 50 novos CRAS, todos construídos pelo 

Governo do Estado nos últimos seis anos. 

Com as novas unidades, mais 136 mil famílias referenciadas 

puderam encontrar o apoio necessário para terem uma 

vida melhor e com novas oportunidades. 



PARANÁ É
5° ESTADO

com mais CRAS
implantados 

567 CRAS
presentes nas 399 cidades 

paranaenses. 

Cobertura de CRAS em 

100% 
dos municípios do Estado

Comparativo 2010-2016

+ 19,36%
no número de CRAS

 + 21,23%
de famílias referenciadas

 Fonte: CadSuas 2016

50 CRAS
construídos

 

R$ 13
MILHÕES

investidos



CENTROS DA JUVENTUDE
A rede de proteção social básica recebeu novos 
espaços para convivência, cultura, lazer, esporte 
e qualificação profissional.

Desde 2011, o Governo do Estado construiu 
26 Centros da Juventude, criados para afastar 
adolescentes e jovens de situações de exposição 
ao risco e vulnerabilidade social. 

Os centros funcionam em tempo integral e 
são equipados com quadra poliesportiva, 
piscina semiolímpica (opcional), pista de skate, 
laboratório de informática, biblioteca, salas de 
dança e multiuso, auditório, rádio/estúdio de 

26 CENTROS 
DA JUVENTUDE CONSTRUÍDOS 

R$ 72,7 MILHÕES
PARA O PROGRAMA 

gravação e teatro de arena. 

A manutenção das unidades e da equipe de 
atendimento é feita pelos municípios, que 
também coordenam as atividades ofertadas. 
Cada unidade atende até mil adolescentes 
por mês, mas o espaço é aberto também à 
comunidade.

Para ampliar o atendimento, foram destinados 
R$ 4,4 milhões para reforçar as ações preventivas 
voltadas a adolescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade social, em treze municípios 
que possuem Centros da Juventude.



AGENTE DE 
CIDADANIA 

Uma das ações que acontecem nos 

Centros da Juventude é o projeto Agente 

de Cidadania, voltado para adolescentes 

de 14 a 18 anos incompletos. Os 

participantes recebem uma bolsa-auxílio 

de R$ 150 por mês para desenvolver 

um projeto e aplicá-lo em atividades 

de convivência, formação e cidadania 

nas comunidades onde o Centro da 

Juventude está instalado. 

*até junho de 2017

4.813 BOLSAS 
CONCEDIDAS

R$ 721 MIL 
INVESTIDOS NO PROJETO

540 
ADOLESCENTES
BENEFICIADOS

CUIDADO E 
ATENÇÃO PARA 

AS FAMÍLIAS 
Assim que têm acesso aos CRAS, as 
famílias são incluídas no Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral às 

Famílias (Paif). 

Por meio de ações preventivas e 
protetivas, o Paif faz o acompanhamento 

contínuo das famílias que precisam 
de atenção especial, com o objetivo 
de promover o acesso aos direitos e 

contribuir na melhoria da qualidade de 
vida. 

O Governo do Estado investe para 
garantir a qualidade desse trabalho 

social desenvolvido pelos municípios, 
assegurando apoio financeiro às 

prefeituras que oferecem o serviço. 

R$ 3,8 MILHÕES
PARA FORTALECER O 

ATENDIMENTO

91 MUNICÍPIOS 
BENEFICIADOS



SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS

Para prevenir situações de risco social, a 
rede de proteção social básica promove 

atividades em grupo com as famílias, 
por meio do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

Nos encontros, que acontecem nos 
CRAS ou na rede sociossistencial do 
município, elas trocam experiências e 

participam de atividades que incentivam 
o fortalecimento dos vínculos, a 

socialização e a convivência com a 
comunidade.

São oficinas esportivas, artísticas, 
culturais e de lazer – como artes 

plásticas, dança, desenho, música e 
incentivo à leitura – organizadas em 

grupos de diversas idades.

106.867
PESSOAS ATENDIDAS

379 MUNICÍPIOS 
DO ESTADO

Fonte: Sistema de Informações do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos - Julho/2017

ADOLESCENTE 
PARANAENSE

No Paraná, os adolescentes de famílias 
que estão em situação de vulnerabilidade 

social participam de atividades 
específicas para sua faixa etária. 

Algumas delas são promovidas pelo 
programa Adolescente Paranaense, 
lançado pela SEDS, em 2012, para 

incentivar o desenvolvimento e 
fortalecimento de ações para o público 

de 12 a 18 anos. 

Em encontros que incentivam a atuação 
cidadã da juventude, os participantes 

aprendem e debatem temas relacionados 
à sua realidade. Entre eles estão 

abordagens educativas aos usuários 
de álcool e outras drogas, redução 
da violência praticada por jovens e 
o relacionamento com a família e a 

comunidade. 

R$ 1,8 MILHÃO
928

ADOLESCENTES ATENDIDOS



ATENDIMENTO 

PARA TODOS, 

EM TODOS OS 

LUGARES

Por meio das Equipes Volantes, os serviços de 
Proteção Social Básica chegam às famílias que vivem 
isoladas em locais mais distantes e de difícil acesso. 

Existe, ainda, o Serviço de Proteção Social Básica 
no Domicílio para pessoas idosos e pessoas com 
deficiência, a cargo das equipes do CRAS ou das 
equipes municipais. 

O objetivo é levar os serviços, benefícios, renda e 
direitos às pessoas que ainda não têm acesso à rede 
sociossistencial e aos serviços de outras políticas 
públicas, como educação, trabalho, saúde, transporte 
especial, programas de reabilitação e defesa de 
direitos. O atendimento é extensivo a toda a família, 
que recebe apoio, informação e orientação. 

43 EQUIPES 
VOLANTES

41 MUNICÍPIOS



ATENÇÃO 
ESPECIAL

A QUEM
PRECISA

A Proteção Social Especial é respon-

sável pelos serviços de atendimento a 

famílias ou indivíduos em situação de 

risco pessoal e social.

São ocorrências diversas, como vio-

lência física, abuso sexual, abandono, 

negligência, maus-tratos, trabalho in-

fantil e uso de drogas. 

Também oferece cuidado e aten-

ção à população em situação de rua, 

como catadores e vendedores, e pres-

ta auxílio em situações de calamidades 

e emergências, como enchentes e de-

sabamentos. 

180*

CREAS
EM 157 MUNICÍPIOS 

CADSUAS 07/2017



O Governo do Paraná investe 

no atendimento e cuidado es-

pecial a famílias que possuem 

um ou mais de seus membros 

com direitos ameaçados ou

violados.  

São os serviços de Proteção 

Social Especial, financia-

dos com recursos do Esta-

do e prestados pela rede so-

ciossistencial nos municípios. 

Conforme o número de pes-

soas atendidas, prefeituras 

e entidades sociais recebem 

repasses mensais fixos ou 

variáveis, que garantem a con-

tinuidade e a qualidade dos 

atendimentos. 

R$ 67 MILHÕES 
INVESTIDOS 



16 MUNICÍPIOS 
21 CENTROS POP



VIDA DIGNA E 
INCLUSÃO SOCIAL 
PARA A POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA 

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

São moradores de rua ou pessoas que 
sobrevivem nela, como catadores e vendedores. 
Além da abordagem social, as unidades 
oferecem cuidados de higiene, alimentação, 
abrigo e atendimento de saúde. 

As pessoas acolhidas são entrevistadas, 
cadastradas e encaminhadas para a rede de 
proteção social, onde podem ter acesso a 
benefícios sociais, programas de transferência 
de renda, documentação e atendimento nas 
políticas públicas.

R$ 5,2 MILHÕES
AO ANO PARA ATENDIMENTO
À POPULAÇÃO DE RUA 



LIBERDADE
CIDADÃ O Paraná ampliou os investimentos no 

atendimento social a adolescentes em 

conflito com a lei e suas famílias, por meio 

do programa estadual Liberdade Cidadã, 

que acompanha os adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa – sem 

internação. 

A equipe técnica acompanha o 

adolescente e sua família durante o 

tempo em que ele estiver cumprindo a 

medida socioeducativa. Nesse período, 

ele é encaminhado para programas sociais 

ou de outras políticas públicas, como 

educação, saúde e inclusão no mercado 

de trabalho. 

O recurso repassado pelo Estado pode 

ser usado para ofertar qualificação 

profissional e apoio psicopedagógico, 

atividades de esporte, cultura e lazer, e 

melhoria e estruturação do atendimento e 

promoção das famílias.



INVESTIMENTOS DE

R$ 5,8
MILHÕES 

(FIA)

47
MUNICÍPIOS JÁ
BENEFICIADOS 



No Paraná, é prioridade investir para garantir às 

crianças e adolescentes o direito fundamental à 

convivência familiar e comunitária, e ao acolhi-

mento de qualidade. 

Com essa visão, o Governo do Estado reforçou os 

investimentos no programa estadual Crescer em 

Família, que atende situações em que crianças 

e adolescentes precisam ser afastados de suas 

famílias e necessitam ser acolhidos pelo poder 

público. 

O programa, financiado com recursos estaduais, 

acontece em duas modalidades: acolhimento 

familiar e melhoria do acolhimento institucional. 

Ambas contam com a participação da rede de 

atendimento de crianças e adolescentes. 

CRESCER 
EM FAMÍLIA 
É DIREITO 
GARANTIDO

R$ 19 MILHÕES 
INVESTIDOS DESDE 2011





CALAMIDADE

A Proteção Social Especial oferece 

também amparo e proteção a 

populações atingidas por desastres 

naturais. O Governo do Estado concede 

apoio financeiro às prefeituras por meio 

do Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e de Emergências, 

em parceria com a Defesa Civil.

Com agilidade e sem burocracia, os 

recursos são repassados para as cidades 

que declararam situação de emergência 

ou estado de calamidade pública.

ADULTOS E 
FAMÍLIAS 

No Acolhimento Institucional para 

Adultos e Famílias são atendidas 

mulheres em situação de violência, 

população em situação de rua e 

migrantes, entre outros. Os casos 

são desabrigo por abandono, 

migração, ausência de residência ou 

pessoas em trânsito sem condição 

de autossustento. 

São dois tipos de acolhimento, para 

até 50 usuários por unidade. Na Casa 

de Passagem eles podem ficar até 

três meses; no Abrigo Institucional, 

até seis meses. 



RESIDÊNCIA 
INCLUSIVA

Para atender jovens e adultos com 

deficiência e que se encontram em 

situação de risco social e sem vínculo 

familiar, o Governo do Paraná implantou 

as primeiras residências inclusivas 

regionais do Estado. 

As casas têm estrutura física adequada 

às necessidades dos moradores, que 

também são acompanhados por uma 

equipe especializada. O Governo 

do Estado repassa recursos para 

duas residências inclusivas regionais, 

localizadas em Irati, e para residências 

municipais de Foz do Iguaçu, Toledo, 

Ponta Grossa, Apucarana e Cascavel.

CENTRO-DIA 
No Centro-Dia, recebem atenção 

especializada as pessoas adultas com 

deficiência e dependência de terceiros, ou 

seja, precisam de cuidados para atividades 

básicas diárias. O local oferece apoio e 

orientação para cuidadores e familiares. 

Em abril de 2013, o município de Curitiba 

implantou o Centro-Dia para pessoas com 

deficiência. Metade dos recursos investidos 

foi repassada pelo governo estadual, 

que também investe na manutenção do 

serviço. A meta de atendimento é de até 

150 usuários por mês, o valor repassado 

chega a R$ 840 mil.



Programa está nos

399
municípios do Estado

mil famílias

(desde 2012)

Atendeu 

286
com planos 
personalizados e o 
benefício da transferência 
de renda complementar. 

R$ 181
milhões
investidos na transferência de 
renda e em ações desenvolvidas 
pelos municípios.



O Família Paranaense é o principal programa do Governo do 

Paraná para reduzir a pobreza no Estado. Criado em 2012, 

reúne ações de 19 secretarias e empresas estaduais – além 

dos municípios, que são importantes parceiros. 

A coordenação é da Secretaria de Estado da Família e 

Desenvolvimento Social, responsável pelas políticas de 

assistência social e garantia de direitos.

Com o lançamento do Família Paranaense, o Paraná deu 

um grande passo para promover o desenvolvimento e 

a emancipação das famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade e risco social. São as que mais precisam do 

poder público para superar suas dificuldades. As estatísticas 

demonstram que as famílias acompanhadas pelo programa 

melhoraram em 33% a qualidade de vida em comparação 

com as não acompanhadas.

PROGRAMA 
FAMÍLIA 
PARANAENSE. 
UMA NOVA 
VIDA COMEÇA 
AQUI



R$ 16 MILHÕES
PARA SEREM APLICADOS COM 

5,6 MIL FAMÍLIAS 



MAIS
DIGNIDADE 

PARA QUEM 
TIRA O 

SUSTENTO
DA TERRA

Uma nova ação do programa Família 

Paranaense também está modificando 

a realidade das famílias que vivem no 

campo. O Renda Agricultor Familiar, 

criado em 2015, transfere um valor fixo 

às famílias da área rural que estão em 

situação de vulnerabilidade social. Já 

foram aplicados R$ 411 mil para melhorar 

as condições de trabalho de 348 famílias, 

em 19 municípios. A estimativa é investir 

R$ 16 milhões e atender 5,6 mil famílias 

até 2019. Os recursos do Renda Agricultor 

devem ser investido na geração de renda e 

na melhoria da qualidade de vida. Alguns 

dos exemplos de atividades que as famílias 

passam a desempenhar são pequenas 

reformas que melhoram o saneamento 

básico, incentivo à produção para consumo 

próprio e impulso para o desempenho de 

atividades agrícolas, como compra de 

sementes, insumos e equipamentos.



No Paraná, o Governo do Estado paga a conta 

de luz das famílias de baixa renda, inscritas na 

tarifa social da Copel, desde que o consumo 

não ultrapasse 120 kWh. É o programa Luz 

Fraterna, que em seis anos, chegou a mais de 

721 mil domicílios, totalizando R$ 200 milhões 

de investimento. 

O programa também está disponível para 

as famílias dos portadores de doença cujo 

tratamento depende do uso continuado 

de aparelhos elétricos, como respiradores, 

aspiradores e aparelhos de diálise. 

ENERGIA 
ELÉTRICA 
PARA 
FAMÍLIAS DE 
BAIXA RENDA



O Família Paranaense também possui ações que 

promovem a qualidade de vida e moradia digna 

para quem mais precisa. Aproximadamente 2,5 

mil pessoas que vivem em condições precárias 

e irregulares em dezenas de municípios 

paranaenses vão morar em casas construídas 

pela Secretaria da Família e Desenvolvimento 

Social, com apoio da Companhia de Habitação 

do Paraná (Cohapar). 

As famílias contempladas serão selecionadas 

conforme a situação de vulnerabilidade social, 

apontada pelo Índice de Vulnerabilidade das 

Famílias Paranaenses (IVF/PR).

MORADIA 
DIGNA PARA

2,5 MIL 
PESSOAS



POLÍTICAS DE
GARANTIA
DE DIREITOS

Além de coordenar a política pública de 

assistência social desenvolvida no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), a 

SEDS é responsável pela coordenação 

e articulação das políticas de garantia 

de direitos para crianças e adolescentes, 

pessoas idosas, pessoas com deficiência 

e mulheres. Desde 2011, diversas ações e 

iniciativas vêm sendo desenvolvidas com 

o objetivo de atuar no enfrentamento 

a violências vivenciadas por cidadãos e 

cidadãs paranaenses. É um trabalho diário 

para identificar violações de direitos e 

fazê-los valer para todos. 





O Paraná foi o primeiro estado a elaborar 

e publicar, em 2013, o Plano Decenal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, 

com todas as ações para garantir os 

direitos estabelecidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Com esse documento importante, o 

Paraná estabeleceu o papel de cada 

secretaria ou órgão estadual, com 

ações, metas e prazos a cumprir, dentro 

da política da criança e do adolescente, 

ao longo de dez anos.

Agora, a SEDS está ajudando os 

municipios na elaboração de seus 

planos. A orientação e assessoramento 

são feitos por meio de seminários, 

reuniões técnicas, vídeoconferências e 

webconferências. Também foi produzido 

um material orientativo, distribuído para 

todos os município e disponível para 

consulta no site da secretaria.

DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE: 

UM PLANO 

PARA UMA 

NOVA HISTÓRIA



93%
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

COM PLANO DECENAL 
ELABORADO



CAPACITAÇÃO 

DOS AGENTES 

DE GARANTIA  

DE DIREITOS

Entre as ações prioritárias e estratégicas 

do Governo do Estado, para fortalecer a 

rede de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, está a capacitação 

dos conselheiros tutelares e conselheiros 

de direitos da criança e do adolescente. 

As aulas acontecem nas modalidades 

presenciais ou à distância, e também por 

videoconferência ou webconferência.



R$ 1,4 
MILHÃO

INVESTIDOS
EM CAPACITAÇÕES

12.428 
INSCRITOS 

NOS CURSOS OFERTADOS
 (*DESDE 2012)



ATENÇÃO ÀS 
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
COM DEFICIÊNCIA
Crianças e adolescentes com deficiência 

também têm seus direitos garantidos no 

Paraná. Para ampliar e melhorar o atendimento 

a elas, pela primeira vez o Estado publicou um 

edital específico destinando recursos do Fundo 

Estadual para a Infância e Adolescência (FIA) 

para cofinanciar projetos de organizações da 

sociedade civil que atendem esse público.



258 PROJETOS 
EM TODO O ESTADO

R$ 10,7 
MILHÕES 

REPASSADOS
(*DE 2012 A 2017)



REDUZIMOS
O TRABALHO

INFANTIL 



REDUÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL NO PARANÁ*

*Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com base no 
levantamento anual da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

FONTE: PNAD/IBGE

CRIANÇAS DE 
05 A 09 ANOS
EXERCENDO
ATIVIDADE
LABORAL*

17MIL
CRIANÇAS

2 0 0 4

MIL
CRIANÇAS

2 0 1 4

Com os investimentos do governo estadual em ações de 
prevenção e enfrentamento às violações de direitos, a cada 
ano o Paraná vem reduzindo o número de crianças em 
situação de trabalho infantil.  

Estudos recentes mostram que o Estado diminuiu em 
39,77% as ocorrências de trabalho infantil de crianças 
e adolescentes de 5 a 13 anos. Em agosto de 2015, a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) anunciou que o 
Paraná também está muito próximo de erradicar o trabalho 
infantil na faixa etária de 5 a 9 anos. Em 2004, o Estado 
tinha 17 mil crianças, de 5 a 9 anos, exercendo algum tipo de 
trabalho. Dez anos depois, esse número caiu para 1 mil. 



Um relatório divulgado pela Fundação Abrinq, 
que compara a situação da infância no Brasil 
com as metas assumidas pelo país junto a 
Organização das Nações Unidas (ONU), mostra 
que o Paraná figura em boa parte dos índices 
nas cinco melhores colocações entre os outros 
estados brasileiros. 

Segundo o relatório, que tem como base os 
dados de 2015, o Paraná ficou entre os cinco 
estados que mais reduziram o percentual da 
população geral e das pessoas de zero a 14 anos 
em situação de pobreza. O Estado também se 
destacou na segurança alimentar às crianças e 
no acompanhamento às gestantes.  

Outro dado notório é que o Estado está entre 
os cinco melhores estados no total de nascidos 
vivos, mortalidade na infância (menores de 5 
anos), e mortalidade infantil (menores de 1 ano). 

O resultado reflete as ações integradas do 
Governo do Estado e da política de garantida 
de direitos da criança e do adolescente, que é 
uma das prioridades da gestão. 

PARANÁ ESTÁ 
ENTRE OS 
MELHORES ESTADOS 
PARA VIVER A 
INFÂNCIA E A 
ADOLESCÊNCIA 



A Secretaria da Família também promove 
ações que geram sensibilização e mobilização 
da sociedade. De 2014 a 2017, foram realizadas 
24 campanhas voltadas à proteção dos direitos 
da criança e do adolescente. 

O resultado é concreto. Houve um aumento de 
190% no número de denúncias de violências 
contra crianças e adolescentes e trabalho 
precoce desde julho de 2016, quando o Governo 
do Estado lançou a campanha Defenda o 
Adolescente. 

Já após a Campanha de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes nas Estradas 
e a Campanha de Combate ao Trabalho Infantil, 
lançadas em fevereiro de 2017, o número de 
denúncias aumentou 205%. 

CAMPANHAS 
AUMENTAM 

DENÚNCIAS DE 
VIOLÊNCIAS 

CONTRA 
CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 



OPORTUNIDADES PARA 
OS ADOLESCENTES 

Aprender uma profissão é um dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes, 

previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Para isso, o Paraná investe para 

garantir que os adolescentes que vivem em 

situação de risco e vulnerabilidade  social  

tenham acesso a programas de aprendizagem. 

De 2012 a maio de 2017, a SEDS investiu R$ 4 

milhões em projetos de 23 organizações da 

sociedade civil, totalizando 5.587 adolescentes 

atendidos. 

Em 2017, a SEDS deliberou mais R$ 6 milhões 

(FIA), que beneficiarão 47 mil adolescentes.

R$ 4,16
MILHÕES

REPASSADOS

5.587
ADOLESCENTES
BENEFICIADOS 



CONSELHOS 
TUTELARES 

ESTRUTURADOS
Para melhorar as condições de 

trabalho dos conselheiros tutelares, 
em 2014 o governo estadual 

cofinanciou a estruturação dos 
conselhos, repassando recursos para 

a compra de 668 computadores, 
404 impressoras e 404 veículos, 
beneficiando unidades em 390 

municípios.

DOAÇÕES 
INCENTIVADAS

No Paraná, empresas e pessoas físicas 

podem contribuir para financiar projetos 

voltados à promoção, defesa e garantia 

de direitos de crianças e adolescentes, 

destinando parte do Imposto de Renda 

devido para o Fundo Estadual para a 

Infância e Adolescência (FIA). Todo o 

valor arrecadado é destinado a ações da 

política da criança e do adolescente. 

21 ENTIDADES 
BENEFICIADAS

R$ 50 MILHÕES 
REPASSADOS

(*DE 2012 A 2017)

404
CONSELHOS

ESTRUTURADOS

R$ 11,9 MILHÕES



DIREITOS DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

O Governo do Paraná trabalha para que 

as pessoas com deficiência tenham 

garantidos os seus direitos e o acesso 

à cidadania plena. Essa política é 

coordenada pela SEDS.

A rede de atendimento conta com a 

participação de diversas secretarias 

estaduais, municípios e organizações da 

sociedade civil, que desenvolvem ações 

articuladas e integradas que contribuem 

para o bem-estar social e econômico das 

pessoas com deficiência.  

Os programas, benefícios e serviços 

incluem desde o acolhimento institucional 

às que estão em condição de dependência 

até a inclusão no mercado de trabalho, 

profissionalização e promoção social para 

as pessoas que vivem em situação de 

risco e vulnerabilidade social e precisam 

do apoio do poder público. 



Em 2015, o Paraná teve 

um grande avanço para 

assegurar o fortalecimento 

da política da pessoa com 

deficiência, com a sanção 

do Estatuto Estadual da 

Pessoa com Deficiência 

(Lei 18.419/15). Nele, estão 

as diretrizes para áreas 

prioritárias, como saúde, 

educação, assistência social 

e acessibilidade.

Agora, o Paraná está cons-

truindo o Plano Estadual dos 

Direitos da Pessoa com Defi-

ciência.

ESTATUTO 
ESTADUAL DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 



INFORMAR
PARA INCLUIR 

Os direitos conquistados pelas 

pessoas com deficiência precisam ser 

reconhecidos e respeitados por todos. 

Pensando nisso, o governo estadual 

lançou um material informativo especial 

intitulado Coleção Paraná Inclusivo. 

São três cartilhas, com os seguintes 

títulos: Conhecendo a Pessoa com 

Deficiência, Direitos da Pessoa com 

Deficiência e Rede de Atendimento 

da Pessoa com Deficiência. O primeiro 

volume, lançado em setembro de 2016, já 

está disponível na versão digital, no site 

da SEDS: 

www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br

O Governo trabalha para coordenar 

e articular as políticas de garantias 

de direitos para as pessoas com 

deficiência. Para que esse público 

tenha acesso a atividades de lazer, 

como banho de mar, existe o projeto 

Praia Acessível, que oferece cadeiras 

anfíbias. 

São cadeiras de rodas equipadas 

com pneus especiais, mais largos 

e adaptados à areia. Por isso, não 

afundam na água, são fáceis de 

manejar e possibilitam o mergulho 

com segurança. 

PRAIA
ACESSÍVEL



APOIO ÀS
FAMÍLIAS 

Para garantir mais qualidade de vida 

às pessoas com deficiência, em 2015 o 

Governo do Paraná autorizou a redução 

da jornada de trabalho de funcionários 

públicos civis e militares estaduais que 

têm familiares com deficiência, sem 

redução de salário. 

Os servidores podem acompanhar seus 

parentes nos tratamentos especializados, 

durante seu processo de habilitação ou 

reabilitação e, também, no atendimento 

de suas necessidades básicas diárias. 

PASSE LIVRE

A SEDS é responsável pela análise 

e avaliação da documentação para 

concessão do Passe Livre Intermunicipal. 

O benefício estadual (Lei 18.419/2015) 

assegura a isenção tarifária nos transportes 

coletivos intermunicipais para pessoas 

com deficiência e renda familiar per capita 

inferior a dois salários mínimos. 

Essa isenção se estende também às 

pessoas que possuem algumas doenças 

crônicas descritas na legislação, desde 

que em tratamento continuado fora 

do município de sua residência. Os 

pedidos são analisados e encaminhados 

pela equipe técnica, conforme critérios 

previstos na lei. 



DIREITOS
DA PESSOA
IDOSA Em 2014, a SEDS assumiu a política 

da pessoa idosa no Paraná, uma das 

prioridades nas ações e investimentos do 

Governo do Estado. A principal conquista, 

ainda no mesmo ano, foi o lançamento 

do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa 

Idosa, documento essencial que até hoje 

direciona as políticas públicas de acordo 

com o Estatuto Estadual do Idoso. 





MAIS

RECURSOS 

PARA

INVESTIR

Para fortalecer os investimentos nas políticas de garantia 

de direitos, o Governo do Paraná instituiu, em 2015, um 

decreto determinando que todas as empresas estatais 

destinem 1% do valor devido do Imposto de Renda ao 

Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Fipar). 

A medida se aplica também ao Fundo Estadual para a 

Infância e Adolescência (FIA).

De lá pra cá, o saldo do Fipar aumentou 242%. O fundo, 

que contava com aproximadamente R$ 3,6 milhões, em 

2014, chegou a R$ 12,3 milhões em 2017.



COFINANCIAMENTO DE PROJETOS 
Para assegurar o desenvolvimento e a 
continuidade de ações que buscam melhorar 
a qualidade de vida das pessoas idosas, em 
2016 o Paraná, pela primeira vez, vai financiar 
projetos voltados à promoção e defesa de 
direitos da pessoa idosa. 

A verba é de R$ 8 milhões para financiar 
projetos nas áreas de assistência social, saúde, 
educação e ensino superior, trabalho, cultura, 
esporte e lazer, comunicação e qualificação 
profissional, desenvolvidos por municípios e 

organizações da sociedade civil. 

São ações que buscam melhorar a qualidade de 
vida de pessoas idosas que vivem em situação de 
vulnerabilidade social e daquelas que procuram 
novas oportunidades para desenvolver em seus 
talentos e habilidades. 

A maioria das prefeituras paranaenses já deu o 
primeiro passo para receber recursos. O Paraná 
é o segundo Estado do país com mais conselhos 
da pessoa idosa implementados. 

R$ 8
MILHÕES

PARA PROJETOS 
VOLTADOS

À PESSOA IDOSA



DISQUE 
IDOSO 

A SEDS coordena o serviço estadual Disque Idoso, um 

canal  de comunicação exclusivo, que informa, orienta, 

recebe denúncias, reclamações e sugestões em relação à 

garantia de direitos e bem-estar dessa população.

O serviço atende todos os municípios do Estado pelo 

telefone 0800 41 0001, de segunda a sexta-feira, das 8 às 

17 horas. São mais de 200 ligações por mês.

Além disso, para fortalecer as ações de combate à violência, 

em 2015, o Disque-Denúncia 181, serviço do Governo do 

Estado, também passou a receber denúncias de violência 

contra a pessoa idosa. A ligação é gratuita e pode ser feita 

de qualquer município do Estado a qualquer hora, todos os 

dias da semana.



CUIDADO
E ATENÇÃO

ESPECIALIZADA

Para acolher pessoas idosas em situação de 

risco com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados, a SEDS mantém contratos com  

organizações da sociedade civil de Curitiba, e 

repassa a elas recursos mensais. 

Existem ainda os Centros de Convivência, que 

ofertam atividades esportivas e culturais, para 

valorização da autoestima e o fortalecimento 

de vínculos sociais, além de ajudar no processo 

de envelhecimento saudável.



A SEDS coordena a política para a mulher no 

Paraná, com ações voltadas, principalmente, 

para a proteção social das mulheres e 

suas famílias, prevenção das situações de 

violência e pronto atendimento em casos 

de ameaça e violação de direitos.

O trabalho é feito por meio de ações 

articuladas que envolvem as secretarias 

estaduais da Saúde; Educação; Justiça; 

Trabalho e Direitos Humanos; Segurança 

Pública e Administração Penitenciária; 

Agricultura e Abastecimento.  

AVANÇOS NA POLÍTICA DA MULHER

Em 2013, o Paraná renovou a adesão ao 

Pacto Nacional para Enfrentamento da 

Violência Contra as Mulheres, que tem o 

objetivo de prevenir e enfrentar todas as 

formas de violações de direitos. Desde 

DIREITOS
DA MULHER

então, o Governo do Estado fortaleceu 

as políticas públicas para as mulheres, 

que resultaram na criação do Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher e no 

Plano Estadual de Políticas para as 

Mulheres. A Lei que instituiu o Conselho 

foi sancionada em 2013 (Lei 17.504). 

Até então, o Conselho existia, mas 

regulamentado apenas por decreto. 

No ano seguinte foi aprovado o Plano 

Estadual de Políticas Públicas para 

Mulheres, que nasceu da mobilização de 

milhares de mulheres que participaram 

das conferências municipais e estadual. 

Ali estão as metas, parcerias, prazos e 

indicações orçamentárias para direcionar 

o governo na formulação de políticas 

públicas para transformar a realidade 

das paranaenses em todas as áreas.





SERVIÇO 
ITINERANTE 

NO CAMPO E 
FLORESTA
Para ampliar a cobertura de atendimento a 

mulheres do campo e da floresta em situação 

de violência, desde 2015, duas unidades móveis 

percorrem o Estado e levam serviços da SEDS 

às áreas mais distantes, como assentamentos, 

aldeias indígenas, comunidades rurais e 

quilombolas.  

As unidades são preparadas e equipadas 

com espaços para atender mulheres de 

forma individual e sigilosa, garantindo a sua 

privacidade. Nos locais de atendimento, 

elas recebem informações sobre violência 

doméstica e familiar e sobre os seus direitos. 



+DE 4.700 
ATENDIMENTOS

 (*desde 2015)



REDUÇÃO
DA
VIOLÊNCIA
O Paraná reduziu em 30,2% a taxa de 
homicídios de mulheres, de 2010 a 2015. O dado 
foi divulgado pelo Atlas da Violência de 2017, 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Cinco anos depois, esse número baixou 
para 244. 

O resultado demonstra as ações efetivas do 
Governo do Estado, com políticas de combate à 
violência e ações intersetoriais. Juntamente com 
as secretarias da Saúde e da Segurança Pública 
e Administração Penitenciária, a SEDS trabalha 
para atender integralmente às mulheres em 
situação de violência. A atuação também coloca 
o Paraná como o primeiro Estado a organizar 
esse serviço de forma integrada. 

REDUÇÃO 30,2%
TAXA DE HOMICÍDIOS 

DE MULHERES
 (de 2010 a 2015)

2º ESTADO
QUE MAIS REDUZIU



Com ações preventivas e o trabalho integrado 
de diferentes secretarias estaduais, o Paraná 
vem conseguindo reduzir a violência contra 
a mulher. 

De acordo com o último Mapa da Violência 
Contra a Mulher, divulgado em novembro de 
2015, o Estado deixou a 3ª colocação e passou 
a ocupar a 19ª posição no ranking nacional de 
violência contra a mulher. 

RANKING NACIONAL
DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

2013 2015
Fonte: Mapa da Violência Contra a Mulher/2015
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CASA DA 

MULHER 

BRASILEIRA

O Governo do Paraná integra a estrutura da Casa da 

Mulher Brasileira, que fica em Curitiba. No local estão 

concentrados os principais serviços especializados 

e multidisciplinares de atendimento às mulheres em 

situação de violência. 

São serviços como acolhimento e triagem, equipe 

profissional, delegacia especializada no atendimento às 

mulheres, juizado especializado em violência doméstica e 

familiar contra as mulheres, Ministério Público, Defensoria 

Pública, espaço de cuidado com as crianças, alojamento, 

atenção à saúde e de promoção da autonomia econômica 

das mulheres. 



I N F O R M A T I Z A Ç Ã O 
A SEDS, em parceria com a Celepar, desenvolveu 

uma ferramenta exclusiva que permite mapear as 

principais violências cometidas contra as mulheres 

e as regiões em que elas mais acontecem.

A solução de informática Business Intelligence 

(BI) cruza os dados de violência contra a mulher 

de vários setores da administração pública 

estadual, como secretarias, Centros de Referência 

e Atendimento às Mulheres em Situação de 

Violência e organismos municipais de políticas 

para as mulheres. As informações vão contribuir 

para a elaboração do Mapa da Violência contra 

as Mulheres no Paraná, ferramenta norteadora de 

ações de enfrentamento à violência.



CENTRO DE REFERÊNCIA E 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À 

MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

No Paraná, mulheres em situação de violência 

são atendidas em um espaço exclusivo, onde 

recebem orientação jurídica, acompanhamento 

psicológico e social e são encaminhadas para 

serviços médicos ou abrigamento.

O Centro de Referência e Atendimento 

Especializado à Mulher em Situação de 

Violência (CRAM) – unidade prevista na política 

estadual de enfrentamento à violência contra 

as mulheres – trabalha de forma integrada 

e articulada com as demais instituições 

governamentais e organizações da sociedade 

civil integrantes da Rede de Atendimento 

às Mulheres. No Estado, existem um CRAM 

Estadual, localizado em Curitiba, e oito centros 

municipais em outras cidades. 



MOBILIZAÇÃO E 
CONTROLE SOCIAL 

MULHERES PRIVADAS 
DE LIBERDADE 

A SEDS, por meio da Coordenação da Política 
da Mulher, incentiva a participação social na 

construção das políticas públicas, oferecendo 
apoio técnico aos conselhos municipais dos 

Direitos da Mulher existentes no Estado.

Para promover a execução, monitoramento e 
avaliação das ações locais do Pacto Nacional 

de Enfrentamento à Violência contra as 
mulheres, o Paraná instituiu, em março de 2013, 

a Câmara Técnica de Gestão Estadual, que 
promove encontros periódicos.

Além disso, a Secretaria promove reuniões 
descentralizadas para tratar das ações 

da política das mulheres e, por meio dos 
escritórios regionais, trabalha para  sensibilizar 

os gestores para que cada uma das 399 
cidades do Paraná tenha pelo menos um 

organismo específico – seja uma assessoria, 
uma gerência ou um núcleo voltado para a 

política da mulher.

A coordenação da Política da Mulher  participa 
de todas as ações relacionadas às mulheres 

privadas de liberdade em parceria com o 
Departamento de Execução Penal (Depen), 

da Secretaria de Estado da Segurança Pública 
e Administração Penitenciária. Também faz 

parte da Comissão que trabalha na elaboração 
do Plano Estadual de Atenção às Mulheres 

Encarceradas (Peame). 



CONTROLE 
SOCIAL

No Paraná, a gestão pública conta com a participação 
de toda a sociedade. Nessa parceria, os cidadãos têm 
o direito de fazer parte do processo de formulação 
das políticas públicas. Chamada de controle social, 
a participação da sociedade na gestão pública é uma 
forma de exercício da cidadania, que pode ocorrer 
por meio da atuação dos conselhos de direitos e dos 
conselhos de políticas.  

Os conselhos são órgãos colegiados que, além de 
acompanhar a elaboração e a execução das políticas 
públicas e a gestão de recursos, fiscalizam e avaliam 
as ações do poder público. São compostos de 
forma paritária (mesmo número de integrantes) por 
representantes do Governo do Estado e da sociedade 
civil, e seus suplentes. Juntos, eles têm a missão de 
contribuir para o fortalecimento das políticas sociais no 
Paraná, garantir o acesso da população e a qualidade 
dos serviços ofertados.

Existem cinco conselhos estaduais vinculados à SEDS.
São eles os conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; da Mulher, da Pessoa com Deficiência e do 
Idoso, além do Conselho Estadual de Assistência Social. 

Junto com os conselhos, as conferências também são 
instrumentos de participação e controle social. De 2011 
a 2015, o Paraná promoveu 13 conferências estaduais, 
reunindo 6,5 mil pessoas para debater as políticas 
da assistência social, da criança e do adolescente, da 
mulher, do idoso e da pessoa com deficiência.



13
CONFERÊNCIAS 

ESTADUAIS
(*DE 2011 A 2015)

6.500
PARTICIPANTES



TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO
No nosso site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br, você encontra mais detalhes e 
informações sobre cada um de nossos serviços, programas e projetos, além de ficar 
atualizado sobre tudo o que acontece na Secretaria da família e Desenvolvimento 
Social. O site também oferece todos os materiais informativos referentes às ações 

da Secretaria. Esses materiais estão disponíveis para download e podem ser 
utilizados pelos municípios.

A novidade agora é que, com alguns cliques, é possível obter informações 
detalhadas referentes aos investimentos do Governo do Estado em cada um dos 

399 municípios paranaenses. O mapa dinâmico interativo também mostra os locais 
onde estão instaladas todas as unidades socioassistenciais, além de dados sobre os 

escritórios regionais. 

Ficou interessado e não sabe onde encontrar? Sempre tem um serviço da SEDS 
perto de você. Acesse o site e descubra o atendimento ideal mais perto da sua 

casa. Este é o nosso canal oficial de comunicação direta com a população. Acesse, 
compartilhe, deixe sua mensagem. Você também pode assinar o nosso boletim 

informativo Eletrônico e receber as novidades da semana por e-mail.
Cadastre-se no site para receber.

SEDS

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/
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Secretária de Estado da Família 
e Desenvolvimento Social
Fernanda Richa

GABINETE
Chefe de Gabinete
Silvia Ogrodovski

Assessoria de Gabinete
Alexandrini Rodrigues

Jocely Majewski

Assessoria Administrativa 
Maristela Chudzy

Assessoria de Comunicação 
Silvia Dias da Costa

Assessoria Financeira
Marcela Divair Martins Evangelista

Assessoria Técnica de 
Planejamento e Gestão da 
Informação
Thiago de Angelis

Ouvidoria
Ana Claudia Breda

DIRETORIA GERAL
Diretora
Letícia Codagnone F. Raymundo

Grupo Administrativo
Setorial 
Sullevan Farias de Souza

Grupo Financeiro
Setorial 
Elias dos Passos Silva

Grupo Orçamentário Setorial 
Terezinha Jankoski

Grupo de Recursos Humanos 
Setorial 
Margaret de Fátima Pesch

Núcleo de Controle Interno 
Wesley Leandro de Paula

Núcleo de Informática
e Informações 
Joel Ritter Ferreira

SUPERINTENDÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Superintendente
Maria de Lourdes Corres Perez

San Roman

Proteção Social Básica 
Gladys Maria Teixeira Tortato

Proteção Social Especial 
Juliany Souza dos Santos

Gestão do Sistema Único
de Assistência Social 
Ricardo dos Santos Michelli

SUPERINTENDÊNCIA DE 
POLÍTICAS DE GARANTIA
DE DIREITOS 
Superintendente
Leandro Nunes Meller

Política da Criança
e do Adolescente 
Alann Barbosa Marques Caetano 

Bento

Política da Pessoa com 
Deficiência 
Flavia Bandeira Cordeiro

Política da Mulher 
Ana Claudia Machado

Política da Pessoa Idosa 
Fabiana Longhi Vieira Franz

 
UNIDADE TÉCNICA DO 
PROGRAMA FAMÍLIA 
PARANAENSE 
Coordenação
Letícia Regina Hillen dos Reis
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