
PROBLEM



32.000
HOMELESS
IN THE STATE OF PARANÁ



273.000
DEFICIT IN

URBAN AREAS

16.000
DEFICIT IN
RURAL AREAS

HOUSING DEFICT



273.000
MORADIAS NO
MEIO URBANO

16.000
MORADIAS NO
MEIO RURAL

Déficit habitacional



70%
OF THE HOMELESS
IN THE CITY CURITIBA
COMES FROM OTHER CITIES



70%
DO MORADORES DE RUA
NA CIDADE DE CURITIBA
VÊM DE OUTRAS CIDADES



“They need to

BE LISTENED
and GAIN TRUST”



“Eles precisam
CRIAR CONFIANÇA

e SEREM OUVIDOS”



SOLUTION



PROGRAMS
IN THE CITY

OF CURITIBA



CENTROS POP - The Specialized Reference Centers for Assistance to 
Homeless People have services such as: document preparation, referrals 
for health care and reception, place for hygiene and food.

CASA DE PASSAGEM - Access to personal hygiene, food, night care and 
social services. Professionals check the situation presented by the user, 
his needs, and make referrals to other services.



CENTROS POP – Os Centros de Referência Especializados de Atendimento 
à População em Situação de Rua são porta de entrada para os serviços. 
(confecção de documentos, encaminhamentos para atendimento de 
saúde e para acolhimento, local para higiene e alimentação).
Temos 6 unidades.

CASA DE PASSAGEM - Acesso a serviços de higiene pessoal, alimentação, 
acolhimento noturno e atendimento social. Técnicos verificam a situação 
apresentada pelo usuário, o que ele necessita e fazem os 
encaminhamentos para outros serviços. Permanência: 3 meses ou até 
que seja feito o encaminhamento para outras unidades.



UAIs - Institutional Hosting Units in spaces that prepare people for 
autonomy and emancipation. It promotes people's exit door to a better 
life condition, respecting their time and trajectory.
Offers food, dormitory and personal hygiene.
A professional team will accompany the residents daily.

REPÚBLICA - For up to ten men who are already in the process of 
reestablishing social bonds and already have autonomy. It acts as
a home where everyone has to make food and maintain the
environment together.



UAIs - Unidades de Acolhimento Institucional em espaços que 
prepararam as pessoas para a autonomia e a emancipação. Promove a 
porta de saída das pessoas para uma vida melhor, respeitando a trajetória 
de cada uma delas. Oferta alimentação, dormitório e higiene pessoal. 
Uma equipe técnica acompanhará os moradores diariamente.

REPÚBLICA – Para até dez homens que já estão em processo de 
restabelecimento de vínculos sociais e possuem autonomia. Funciona 
como uma casa onde todos se organizam para fazer a comida e manter
o ambiente.



VIVER MAIS PARANÁ

Program
Build houses in 14 cities with a population superior to 70.000 
people in the State of Paraná. 

Who will benefit?
Elderly people (60 years old +) with low income.



VIVER MAIS PARANÁ

Proposta
Construir condomínios em 14 cidades paranaenses com 
população superior à 70.000 habitantes.

Quem se beneficiará?
População de baixa renda acima de 60 anos.



ADMINISTRATION 
2019 - 2022

GOVERNOR “CARLOS ROBERTO 
MASSA JÚNIOR”

Based on the SDG
Economical/Social/Environmental Tripod

UNCED/Rio +20 



GESTÃO
2019 - 2022

GOVERNADOR “CARLOS 
ROBERTO MASSA JÚNIOR”

Baseado nos ODS
Tripé Econômico/Social/Ambiental

CNUMAD (Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento)/Rio +20 



“Insert the state of
Paraná in the 21st 

international
standarts”

OUR GOAL



“Colocar o Estado do 
Paraná nas práticas 
internacionais do 

século 21”

NOSSO OBJETIVO



THANK YOU


