
Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social



A Inclusão Produtiva das Famílias

Abordagens da Inclusão Produtiva no Família Paranaense:

• A função social do trabalho;

• Meio Urbano e Rural;

• Foco no Empreendedorismo;

• Parcerias: Escritórios Regionais, Agências do 

Trabalhador, SEJU, BID, Audi/VW;

• 15% dos recursos do financiamento do BID;

• Capacitação das Agências do Trabalhador.



A Inclusão Produtiva das Famílias

Qualificação Profissional

• 2.880 vagas em cursos profissionalizantes;

• 40 municípios prioritários (estudo de empregabilidade do 

Observatório do Trabalho);

• Foco na inserção no mercado de trabalho.

Inclusão Produtiva

• 50 municípios prioritários;

• Seleção: famílias sem nenhuma renda mensal, em situação de 

extrema pobreza e em situação de pobreza;

• Foco: conquista da autonomia e protagonismo por meio do 

desenvolvimento das características empreendedoras sociais;



A Inclusão Produtiva das Famílias

Assessoramento de Grupos de Produção Artesanal por 

meio de Ações de Design

• Identificar e assessorar grupos de produção artesanal, com ênfase 

nas ações de design social;

• 15 municípios (período de seleção);

• Foco: aspectos culturais locais; grupos já existentes; estratégias 

sustentáveis de abordagem, design, produção e comercialização; 

tendências do mercado; Oficinas Práticas. 

Costurando o Paraná (Audi/VW)

• 10 municípios prioritários (Francisco Beltrão);

• Curso de corte e costura para 200 alunos; 

• Foco no empreendedorismo



Qualificação Profissional



Projetos de Inclusão Produtiva



Projeto Audi/VW



Inclusão Produtiva Família Paranaense



Hector Alejandro Reyes Chacana (Governo do Chile)
• Assistente Social e Mestre em Gestão Pública, é Subdiretor de Gestão

de Programas, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Ministerio

de Desenvolvimento Social, Chile;

• Abordagem: Programa Chileno de Acompanhamento de Inclusão

Produtiva

Leonildo de Souza (Ipardes)
• Sociólogo e Mestre em Sociologia é pesquisador pelo Ipardes com foco

nas áreas de estudos populacionais e de políticas públicas

• Abordagem: Perfil e Demanda de Inclusão Produtiva no Paraná

Jussara Dresh (Emater)
• Assistente social com experiência em trabalho com famílias em

vulnerabilidade social, povos e comunidades tradicionais

• Abordagem: Relato de Experiência de Bocaiuva do Sul

Composição da Mesa


