
Reconhecer e divulgar ações que têm 

transformado a vida das famílias paranaenses 

em todo o Estado. Este é o objetivo da 

mostra Boas Práticas em Gestão Pública, 

iniciativa da Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social (SEDS) em parceria 

com a Escola de Gestão do Paraná.

Aqui estão expostas as dezesseis práticas 

de maior destaque dentro dos seis eixos de 

atuação do programa em todo o Estado. São 

ações criadas individualmente ou em grupo e 

aplicadas dentro da metodologia do Família 

Paranaense.

Histórias reais que mostram superação, 

criatividade, inovação e participação 

intersetorial, com resultados comprovados. 

São projetos que podem ser replicados 

ou inspirar outros municípios em novas 

iniciativas, multiplicando as boas práticas que 

contribuem para a construção de um Paraná 

mais justo. 

D O  P R O G R A M A  F A M Í L I A  P A R A N A E N S E



ROSELENE EVANGELISTA DE ASSIS E
ELIANE DE OLIVEIRA SCHUBACK FRANCISCATTI

GUAÍRA
ER TOLEDO

EIXO
TRABALHO

Na massa do pão sovado pela Dona Cleide surgiu a 
oportunidade de uma vida melhor. Para tornar a ideia 
realidade foram necessários vários ingredientes: um Cras 
atuante, o programa Família Paranaense e o Paraná Juro 
Zero. Os utensílios e o trigo espalhados pela mesa da cozinha 

indicam que a iniciativa prosperou. 

Hoje, a mãe de oito filhos sustenta a família com a venda 
de pães. A mudança só foi possível porque os técnicos da 
rede socioassistencial estiveram ao seu lado. Foram eles que 
mostraram onde ela encontraria os ingredientes para tornar 
esse sonho realidade. Tem pão quentinho e muita vontade 
de vencer saindo todo dia do forno da Dona Cleide. Quem 

vai querer?!?!?



SANDRA FRANCESCHINI, DÉBORA NADIA PILATI VIDOR 
E ELISA BORTOLANZA THEISEN

TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ER CASCAVEL

EIXO
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A criança e o adolescente têm guardado dentro de si 

o futuro. Eles também são os elos mais vulneráveis de 

uma família e é preciso acompanhar de perto seus passos. 

Com este foco, o comitê local do programa Família 

Paranaense de Três Barras do Paraná aplicou a estratégia 

de intersetorialidade para articular ações e cuidar dos 

meninos e meninas que mais precisam da atenção do poder 

público. 

Os agentes da rede socioassistencial e de outras áreas 

se organizaram para garantir bons resultados. O que era 

dificuldade virou facilidade e integração. Desta forma 

fizeram cumprir a lei que determina prioridade absoluta 

para crianças. Aqui no Paraná é assim!



JOSÉ GILSON DA SILVA

CENTENÁRIO DO SUL
ER LONDRINA

EIXO
TRABALHO

A terra seca e arenosa já não é mais estéril. Agora, dela 

nasce vida. O solo, antes difícil de ser aproveitado, 

recebe sementes, que germinam e florescem, junto com 

a esperança da família. A dedicação produz frutas que 

colorem e perfumam a paisagem.

A família de agricultores no Assentamento Maria Lara 

recebeu apoio técnico do Comitê Local do Família 

Paranaense e entrou no Paraná Juro Zero. Com o recurso, 

foi implantado sistema de gotejamento, que permitiu a 

produção de maracujá, melancia, mamão e abacaxi. A 

família vende as frutas, melhora sua renda e pode investir 

na terra e em seu futuro!



ÂNGELA MARIA GELINSKI, MARLI DE LIRIO KAIBERS,
THAÍSA MACIEL E NATASHA CHAICOVSKI SOUTHIER

VIRMOND
ER LARANJEIRAS DO SUL

EIXO
AGRICULTURA

Tirar das frutas e verduras a energia para alimentar o corpo 

e a alma! Foi pensando nisso que o Cras de Virmond 

uniu forças com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(Nasf), da Secretaria da Saúde, e montou a Oficina de 

Reaproveitamento de Alimentos. 

Agora, os alimentos que seriam descartados se 

transformam em deliciosas e saudáveis receitas de 

baixo custo. Além de melhorar a qualidade nutricional 

das famílias com técnicas fáceis e baratas, os encontros 

incentivam a convivência comunitária. A lição aqui é para 

todos: alimentar é um ato de amor!



ELIANE DE CAMARGO DOMONIAK

CAMPO BONITO
ER CASCAVEL

EIXO
HABITAÇÃO

Acordar cedo, se preparar para o trabalho e se esforçar 

para trazer o pão de cada dia. No fim da jornada, o desejo 

é apenas um: retornar ao lar. Afinal, lar é onde construímos 

nossos sonhos e vivemos nossos laços mais profundos. 

Lar é o lugar para onde voltamos todos os dias, o lugar 

que nos acolhe e nos conforta.

O programa “Morar Bem”, de Campo Bonito, proporcionou 

às pessoas a oportunidade de terem uma moradia digna. 

Com o apoio do sistema de informação e dos técnicos 

que fazem parte do programa Família Paranaense, foi 

possível selecionar famílias prioritárias para o programa 

habitacional. É o sonho da casa própria se tornando 

realidade por meio da parceria do município com o Estado!



OSVALDIR NUNES PEREIRA, HANNA HELLENA 
LUCAVEI GECHELE, JACKELYNE CHEMIM BERALDO 
E SANDRA APARECIDA DANIEL.

INÁCIO MARTINS
ER IRATI

EIXO
AGRICULTURA

O cheiro da terra úmida rescende à passagem do arado 

que singra o solo para produzir alimentos. O esforço 

fica marcado nas unhas e pés, marrons pela sinergia do 

agricultor com o ambiente que lhe provê o sustento.

Foi em busca de criar novas oportunidades para aqueles 

que vivem do campo e precisam de apoio que a equipe 

técnica do Família Paranaense saiu pela zona rural de 

Inácio Martins. A parceria com a Emater é fundamental 

para desenvolver o Renda Agricultor. O recurso extra 

permite melhorias no terreno e, assim, na qualidade de 

vida. A meta era atender 70 famílias. Hoje, já são mais de 

82! No horizonte já é possível ver uma próspera colheita!



ANA EMANUELA GRUSCOSKI, PRISCILLA LAROCA 
BERNARDINO E ALINE GONÇALVES FERNANDES.

PRUDENTÓPOLIS
ER GUARAPUAVA

EIXO
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os vínculos afetivos entre os familiares e com a comunidade 
embasam decisões e dão apoio durante a caminhada da 
vida. É por isso que o Cras de Prudentópolis utilizou a 
metodologia do Acompanhamento Familiar do programa 
Família Paranaense para trabalhar em conjunto com 
80 famílias do assentamento do Bairro Vila Santana. O 
Ecomapa foi a ferramenta utilizada para fortalecer os 

vínculos. 

A iniciativa foi batizada de Colméia e os técnicos 
conseguiram apoiar a comunidade na superação de suas 
dificuldades e fortalecimento de suas potencialidades. 
Conhecer e conversar com quem enfrenta desafios 
semelhantes ajuda a melhorar, todos os dias, a maneira 
de encarar a vida. Afinal, quem caminha acompanhado, 
tem mais prazer na viagem e tem chance de ir bem mais 

longe!



JULIANA AKEMI GONÇALVEZ SAITO
E CÁSSIO SIQUEIRA DE LIMA.

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
ER JACAREZINHO

EIXO
SAÚDE

Do seio da terra, nasce o rio para matar a sede e sustentar a 

vida. As nascentes que a natureza esconde, para preservar

a pureza da água, por vezes ficam expostas às ações do homem 

e de animais. Contaminadas, perdem a função de transportar 

saúde.

Para recuperar a qualidade da água, o Seu Devair e a Dona Maria 

de Fátima conseguiram construir um sistema de proteção. O 

apoio veio do Família Paranaense e da Emater por meio do 

Renda Agricultor. Agora, a família planta alimentos, irriga com 

água de qualidade e pode consumi-la sem medo.

É a alegria brotando de novo da terra!



LUANA RAISSA ORIGONI
E JAIME ANTONIO DOS SANTOS

CENTENÁRIO DO SUL
ER LONDRINA

EIXO
SAÚDE

Quando a população se une para realizar uma tarefa, ganha 

força e, pela articulação, consegue os melhores resultados. 

Foi dessa forma que os números dos casos de dengue do 

Acampamento II de Dezembro, de Centenário do Sul, caíram. 

Com o apoio da equipe técnica do Comitê Local do Família 

Paranaense, os moradores da região receberam orientações 

em um arrastão educativo e seus pátios e terrenos receberam 

aplicação de inseticida. Depois, montaram uma comissão que 

sai a campo uma vez por semana para coletar lixo e orientar 

outros moradores. Nenhum caso de dengue foi registrado na 

região nos últimos meses. Uma recompensa valiosa de uma 

equipe valorosa!



LUCIANO FERREIRA ROGRIGUES FILHO

JABOTI
ER JACAREZINHO

EIXO
EDUCAÇÃO

Os caminhos da adolescência são intensos pelas novas 

experiências. Na busca pelo inusitado, muitos garotos e muitas 

garotas podem atrapalhar os estudos e comprometer seu 

futuro. Para garantir todos os direitos dos adolescentes, o 

programa Família Paranaense trabalha continuamente com 

esse público. 

Em Jaboti, um grupo de alunos do Colégio Estadual Júlia 

Wanderley escolheu a trilha do bem. Os encontros melhoram o 

rendimento escolar. São rodas de conversa e exercícios sobre 

temas do seu mundo: drogas, relacionamentos, violência, 

família, política e tudo mais que tiverem curiosidade. Ali o papo 

é reto e o futuro é certo, tá ligado?!?!



KAREN GORRI FIALHO FLORES, EDIVANIA APARECIDA 
GARCIA E CARLOS DEONISIO FLORES

QUINTA DO SOL
ER CAMPO MOURÃO

EIXO
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os sonhos são pontes para as conquistas. Acreditar que é 

possível alcançar o objetivo traçado ajuda a levantar todos 

os dias e ir além do imaginado. “Sonhar é preciso. Realizar 

é possível”. Esse é o lema do grupo de mulheres que se 

encontram no Cras de Quinta do Sol, todas as semanas, para 

traçar planos de superação. 

O apoio e acompanhamento dos técnicos que fazem parte 

do programa foram fundamentais para o processo de resgate 

da autoestima. Muitas mulheres voltaram a acreditar em um 

futuro melhor e, principalmente, em seu papel como principal 

agente de mudança. É o Família Paranaense transformando 

vidas em Quinta do Sol!



LIZMARI FONTANA, REGINA PARANHOS 
ANDRADE, DANIEL FONTOURA LOSS, KEILA 
FERNANDES E ROSELY BILHAR DE SOUZA.

CASCAVEL
ER CASCAVEL

EIXO
SAÚDE

A beleza do sol, nascendo e se pondo nas colinas da região 

oeste do estado, trazia também a preocupação com o 

mosquito Aedes aegypti. Nessas horas, em que o sol não está 

alto, o inseto ataca, podendo transmitir dengue, zika, febre 

amarela e chikungunya.

Para afastar esse risco, o Escritório Regional da Secretaria 

da Família de Cascavel e Comitês Regional e Municipal do 

Família Paranaense promoveram palestras educativas, visitas 

domiciliares e distribuíram materiais para a conscientização. 

Em três dias de mobilização, envolveram 19 municípios, 200 

servidores estaduais e municipais e mais de mil voluntários. A 

iniciativa deixou como herança uma comissão comunitária de 

vigilância constante. Ali o mosquito não tem vez!



EDALCLÉIA SORAYA CAVALHEIRO, FRANCIELE 
CAMARGO ANTUNES, IARA APARECIDA DE OLIVEIRA 
E MÁRCIA NOGUEIRA FERREIRA.

PINHÃO
ER GUARAPUAVA

EIXO
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estender a mão a quem mais precisa. Apoiar quem necessita 

de uma nova oportunidade. Quebrar barreiras e estar lado 

a lado. O acompanhamento familiar do programa Família 

Paranaense usa essas premissas para promover a autonomia 

das pessoas atendidas. 

Com metodologias, dinâmicas e encontros, as famílias em 

situação de vulnerabilidade conseguiram fortalecer seus 

vínculos familiares e com a comunidade, criando novos laços 

para sustentação. O apoio que os participantes do programa 

Família Paranaense precisavam veio da equipe técnica do Cras 

de Pinhão. Tudo isso baseado no sentimento mais humano e 

poderoso que existe: a solidariedade!



CORINA ALESSANDRA BEZERRA CARRIL RIBEIRO, 
MARIA FERNANDA LAGANA DE ALMEIDA SANTOS, 
MARCELO DA SILVA SANTOS, LORENA MYLLA 
GONÇALVES E LUCIMERI SAMPAIO BEZERRA.

CANTAGALO
ER GUARAPUAVA

EIXO
HABITAÇÃO

O sonho de ter uma casa que proteja do vento, da chuva e 

de outros contratempos da vida está cada dia mais próximo 

para famílias de Cantagalo. O trabalho incansável da equipe 

do Família Paranaense em parceria com técnicos da Cohapar 

tornou possível selecionar famílias em grande vulnerabilidade 

para dar-lhes lares dignos. 

Muito antes de vislumbrar a possibilidade, essas pessoas já 

estavam sendo acompanhadas pelo comitê local. Escola para 

as crianças, capacitação para os adultos e saúde para todos. 

Essas e outras questões são observadas para que os desafios 

do dia a dia sejam superados em conjunto. Uma casa nova 

para uma nova vida!



EVERLISE BERNARD E
JULLY FRANCIELLI CESCA

PALMAS
ER PATO BRANCO

EIXO
AGRICULTURA

A rotina no campo é dura e, sem estrutura, fica ainda mais 

árida. Além das dificuldades do dia a dia, as famílias precisam 

se deslocar por grandes distâncias até a cidade para acessar 

os serviços públicos. Por isso, o Família Paranaense olha com 

atenção para os trabalhadores rurais que tiram da terra seu 

sustento. É importante que superem suas fragilidades, criem 

raízes e alcancem autonomia.

Para dar apoio a estas famílias, o Comitê Local de Palmas tem 

chegado cada vez mais perto delas. Em palestras e oficinas, 

trabalha assuntos de interesse dos moradores do interior. 

Também aproxima as famílias dos serviços e viabiliza o acesso 

ao benefício Renda Agricultor. O Família Paranaense subsidia 

sonhos e garante qualidade de vida!



STELA SILVA DESTO

CATANDUVAS
ER CASCAVEL

EIXO
AGRICULTURA

Fazer chegar os serviços até aqueles que mais precisam do 

poder público. Esse é um dos princípios da assistência social. 

Sair da zona de conforto, ir para os lugares mais distantes e 

identificar aquelas famílias que estão em situação de risco.

Para a equipe técnica e intersetorial do Família Paranaense 

de Catanduvas a meta desafiadora de dobrar o número de 

atendidos foi apenas mais uma motivação. Hoje o município é 

um dos que tem maior número de beneficiados com o Renda 

Agricultor. Uma plantação que já está produzindo doces frutos!


