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ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - CONTEXTUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO GERAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS executa a Política de Assistência
Social no Município de Londrina amparada nos marcos legais e normativos, como: a
Constituição Federal de 1988; a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) de 1993, alterada
pela Lei 12.435/2011; a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada pela
Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 20041; e a Norma Operacional Básica do SUAS2
(NOB/SUAS 2005), aprovada pela Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, revogada
pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012 (NOB/SUAS 2012).
Conforme estabelecido nessas legislações, a assistência social é direito do cidadão
e dever do Estado, sendo política de seguridade social não contributiva, que provê os
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da
sociedade civil, para garantir o atendimento às necessidades sociais.
A implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em 2005 reafirma a
assistência social como política pública de caráter universal a ser prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo como diretrizes a
participação, o controle social e a descentralização político-administrativa.
O SUAS agrega três funções essenciais: a proteção social, a defesa social e
institucional e a vigilância socioassistencial.
No tocante à proteção social, estabelece que esta política deve garantir:
a) a segurança de rendimento, que implica na provisão de uma forma monetária
de assegurar sobrevivência a todos, independentemente de suas limitações
1

A publicação da Resolução que aprovou a PNAS se deu no Diário Oficial da União (DOU) de 28/10/2004.
A Resolução que aprovou a NOB/SUAS 2005 foi publicada no DOU de 25 de julho de 2005 e a que aprovou a NOB/SUAS
2012 foi publicada no DOU de 3 de janeiro de 2013.
2
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para o trabalho ou do desemprego. As principais formas de viabilizar essa
provisão são os benefícios, como o BPC – Benefício de Prestação Continuada,
o Bolsa Família e o PMTR – Benefício Municipal de Transferência de Renda,
e os projetos;
b) a segurança de acolhida, que opera como provisão às necessidades humanas,
desde os direitos à alimentação e ao vestuário, até ao abrigo, próprios da vida
humana em sociedade, tendo sua oferta assegurada especialmente pela via dos
serviços; e
c) a segurança de convívio, que implica no resgate dos vínculos sociais,
considerando as dimensões multicultural, intergeracional, interterritorial,
intersubjetiva, entre outras, cuja provisão é operada especialmente pela via da
oferta de serviços, programas e projetos.
A proteção social organiza-se por níveis de complexidade, a proteção social básica e
a proteção social especial de média e alta complexidade, provendo as seguintes ofertas da
política de assistência social, segundo estabelecido na LOAS – Lei Orgânica da Assistência
Social: os serviços, os programas, os projetos e os benefícios.
Os serviços são atividades continuadas que visam a melhoria da vida e cujas ações são
voltadas às desproteções3 vivenciadas pela população, as quais estão relacionadas à ausência
ou insuficiência das seguranças que devem ser afiançadas pela assistência social.
Para além da proteção social, cujas provisões são operadas diretamente com a
população, os serviços também realizam as funções de defesa social e institucional (ou defesa
de direitos) e de vigilância socioassistencial, a serem tratadas posteriormente.
No tocante aos serviços, em 2009 foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência
Social a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, que os define a partir de
modalidades, rompendo com formas tradicionais de enfrentamento à pobreza, marcadas pela
filantropia, pela desresponsabilização do Estado, transferência de responsabilidades à sociedade
3

Desproteção social, segundo Almeida (apud. Mustafa, 2018), se define pela insuficiência ou ausência de ofertas de ações
públicas que visam a provisão de serviços e benefícios para enfrentar as manifestações da questão social, que se referem, não
somente ao enfrentamento da pobreza, mas inclui também as violências, o desemprego, a fome, o não pertencimento, a
subalternidade, dentre outras.
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civil, ausência de continuidade. Essa regulação passa a definir a assistência social com a
primazia da competência estatal, divisão de papéis entre os entes federados, profissionalização
da política, atribuindo-lhe efetivo caráter de política pública de direito do cidadão e definindo
o escopo das atribuições da assistência social.
Os benefícios se constituem em uma estratégia para ampliar a segurança de
sobrevivência, podendo ser continuados (Benefício de Prestação Continuada), eventuais
(auxílio natalidade, auxílio funeral, benefício eventual emergencial - cupom de alimentação etc)
e de transferência de renda4 (benefício municipal de transferência de renda - PMTR, bolsa
família etc).
Os programas, por sua vez, compreendem ações integradas e complementares, com
objetivos, tempo e área de abrangência definidos, para qualificar, incentivar, potencializar e
melhorar os benefícios e os serviços.
Os projetos, segundo a LOAS, caracterizam-se como investimentos econômico-sociais
nos grupos populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente
iniciativas que lhes garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das
condições gerais de subsistência e elevação do padrão de qualidade de vida. Como exemplos
de projeto podemos citar a Inclusão Produtiva, com estratégias de formação e geração de renda,
e Economia Solidária, com apoio/assessoramento à formação de grupos, fomento e aporte em
produtos.
As modalidades de serviços, assim como os benefícios, programas e projetos
desenvolvidos no Município de Londrina para atendimento ao público em situação de
desproteção social5, com base nas normatizações acima, são apresentadas no Quadro 1 Modalidades de serviços, programas, projetos e benefícios da Política de Assistência Social.,
a seguir:

4

Esses benefícios são estabelecidos em leis específicas, sendo a Lei Federal nº 10.836/2004 afeta ao Bolsa Família e a Lei
Municipal nº 10.323/2007 ao PMTR.
5 O público em situação de desproteção aqui tratado se caracteriza por todos os que venham a necessitar da política pública de
assistência social, inclusive os povos e populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos, os migrantes, população
LGBT, entre outros.
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Quadro 1 - Modalidades de serviços, programas, projetos e benefícios da Política de
Assistência Social.
Serviços de 1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) – desenvolvido nos Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS, como oferta exclusivamente estatal;
Proteção
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); e
Básica 3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deficiência e idosas.
PSB
Média complexidade:

Serviços de
Proteção
Especial PSE

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) –
desenvolvido nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS,
como oferta exclusivamente estatal;
2. Serviço especializado em abordagem social;
3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa (serviço
de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade);
4. Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias; e o
5. Serviço especializado para pessoas em situação de rua, como oferta exclusivamente estatal.

Alta complexidade:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Benefícios

3.
4.
5.

Serviço de acolhimento institucional;
Serviço de acolhimento em república;
Serviço de acolhimento em família acolhedora; e
Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências
Bolsa Família, cuja concessão é federal e gestão é compartilhada com o governo municipal;
Programa Municipal de Transferência de Renda (nas modalidades Família, Adolescente,
Pessoa em situação de rua);
Benefício Acolhimento Familiar (nas modalidades Família Acolhedora e Guarda
Subsidiada);
Benefícios eventuais (Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral, Benefício Eventual
Emergencial – Cupom de Alimentação);
Benefício de Prestação Continuada, cuja responsabilidade de concessão é federal.

O Município de Londrina atua com os Programas:
Programas 1.
2.

Programa Municipal: Aprendizagem Profissional para adolescentes;
Programas propostos pelo Governo Federal: BPC na Escola; ACESSUAS/TRABALHO Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho; Aprimora Rede; PETI6.

6

O Município de Londrina, embora não tenha aderido formalmente ao PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
inseriu suas atividades no rol das ações da política municipal de assistência social e vem atuando nessa direção. Já os programas
BPC na Escola, Acessuas Trabalho e Aprimora Rede se constituem em propostas do Governo Federal às quais o Município de
Londrina efetuou adesão e se caracterizam:
a) BPC na Escola: consiste em estratégia conjunta entre a Assistência Social, a Educação e a Saúde para localização
das crianças e adolescentes com deficiência beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada) fora da rede
escolar, para identificação das eventuais barreiras a esse acesso.
b) Acessuas Trabalho: estratégia para a inclusão produtiva urbana surgida no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, como
uma iniciativa da Política Nacional de Assistência Social para promover o acesso dos usuários da Assistência Social
a oportunidades no mundo do trabalho, especialmente por meio da inserção nos cursos ofertados pelo Pronatec.
c) Aprimora Rede: programa que prevê o cadastramento de toda a rede de serviços não governamentais da política
municipal de assistência social no CNEAS – Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social.
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No campo dos projetos, desenvolve o Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da
Inclusão Produtiva, que tem duas modalidades:
Projetos

1.
2.

Modalidade I - Qualificação Socioprofissional – formação e capacitação; e
Modalidade II – Fortalecimento de Iniciativas Coletivas de Trabalho e Renda, que
desenvolve o Programa Municipal de Economia Solidária.

Como visto no quadro acima, o PAIF e o PAEFI estão assinalados como de
competência exclusivamente estatais. Estes são desenvolvidos nas unidades de CRAS e de
CREAS, respectivamente, as quais também devem ser unidades públicas estatais, providas pelo
governo local, com previsão de cofinanciamento das outras esferas de governo para manutenção
de serviços.
As demais provisões são possíveis pela via da parceria com entidades que compõem o
SUAS (inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e cadastradas no CNEAS). A
rede socioassistencial privada foi incorporada no SUAS a partir do estabelecimento de novas
bases para a relação entre o Estado e a Sociedade Civil na assistência social, na qual é
assegurada a primazia da responsabilidade de Estado, com a Sociedade Civil atuando como
parceiras em complementaridade às provisões estatais. Essa relação deve ter também, na
atualidade, como referência o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei
Federal nº 13.019/2014, além de parâmetros estabelecidos na Tipificação e demais normas em
âmbito federal e local.

Sendo assim, rede parceira é definida a partir de processo de

chamamento público para a formalização de termos de colaboração7, estabelecido a partir de
deliberação do CMAS, com indicadores de monitoramento de resultados e processos, e de
padrões de qualidade na prestação dos serviços de interesse da política municipal de assistência
social os quais são acompanhados pelos gestores de parcerias definidos pela nova lei. Os
serviços, programas e projetos prestados por meio de parcerias assim estabelecidas constam do
Quadro 2 - Rede de serviços, programas e projetos - Londrina, mais adiante.

Termo de colaboração, segundo o inciso VII, do art. 2º, da Lei nº 13.019/2014, é “o instrumento por meio do qual são
formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos
financeiros.”
7
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A vigilância socioassistencial se refere ao conhecimento da presença das
desproteções a que a população está submetida nos territórios, a partir da produção,
sistematização de informações, indicadores e índices territorializados da incidência dessas
situações sobre indivíduos e famílias nos diferentes ciclos de vida.
A organização da Vigilância Socioassistencial é essencial para o enfrentamento dos
desafios referentes à ampliação da proteção social, da defesa social e institucional, à
qualificação dos serviços e ao fortalecimento da gestão, por isso a força que lhe é atribuída pelo
reconhecimento como função da Política de Assistência Social e sua inserção como tal e
valorização na LOAS, na PNAS e na NOB, pois “os processos de produção, análise e utilização
de informações ganham relevância na medida em que possibilitam qualificar a intervenção dos
agentes públicos de forma que suas ações produzam processos e resultados mais condizentes
com as expectativas e necessidades da população em geral e, em particular, dos segmentos
sociais mais vulneráveis.”(Caderno de Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial)
A Vigilância Socioassistencial deve apoiar atividades de planejamento, organização e
execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, produzindo, sistematizando e
analisando informações territorializadas:
a) sobre a desproteção que incide sobre as famílias e indivíduos;
b) sobre a proteção ofertada, ou seja, sobre o alcance e os padrões de qualidade das ofertas de
serviços e benefícios socioassistenciais, o que deve considerar questões afetas ao padrão de
financiamento, ao tipo, volume, localização e qualidade das ofertas e das respectivas condições
de acesso.
Para tanto, serve-se da gestão da informação e do monitoramento e avaliação para
elaborar estudos e diagnósticos que, com a utilização de indicadores diversos, permitam
identificar que proteção é e/ou não é ofertada, quanto de proteção, quem é protegido, com que
qualidade e, assim, possibilitem a tomada de decisões e o planejamento da política com bases
sólidas, técnicas e objetivas, além de auxiliar as ações de busca ativa e subsidiar as atividades
de planejamento e avaliação dos próprios serviços. O monitoramento e avaliação sobre a
atuação da rede parceira, operacionalizado pelos(as) gestores(as) de parcerias deve se relacionar
com o monitoramento desenvolvido pela vigilância socioassistencial com o fornecimento de
9
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informações acerca da proteção ofertada por meio das referidas parcerias, seu padrão de
qualidade em relação a indicadores definidos no âmbito da vigilância, lacunas protetivas etc.
A defesa social e institucional implica na garantia do direito do usuário de acesso à
proteção social básica e especial e ao pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
socioassistenciais, além do acesso ao conhecimento sobre tais direitos e sua defesa.
No exercício dessas funções do SUAS, um dos eixos estruturantes da política de
assistência social é a territorialização. No município de Londrina, a Secretaria Municipal de
Assistência Social atua considerando esse eixo, contando atualmente com a divisão em dez
territórios, sendo que cada um deles possui uma unidade de CRAS e equipes referenciadas de
CREAS: Centro A, Centro B, Leste, Norte A, Norte B, Oeste A, Oeste B, Rural, Sul A e Sul B,
além de contarem com o desenvolvimento de outros serviços, bem como programas, projetos e
benefícios. O Mapa 1 - Áreas de Abrangência da Assistência Social em Londrina

representa essa divisão territorial:
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Mapa 1 - Áreas de Abrangência da Assistência Social em Londrina

A rede de serviços da Proteção Social Básica e Especial possui a seguinte estrutura,
entre serviços, programas e projetos prestados pela rede pública e/ou pela rede parceira (por
meio de termo de colaboração), demonstrada no Quadro 2 - Rede de serviços, programas e
projetos - Londrina:

Quadro 2 - Rede de serviços, programas e projetos - Londrina
Unidades de Atendimento
CRAS

Oferta
Desenvolvem o serviço PAIF, sendo referência para a rede e
o público; articulam a rede do território e realizam a gestão
territorial de benefícios: 10 unidades.

Proteção
Social Básica
- PSB

Rede parceira

Desenvolve:


Serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos: 14 entidades parceiras (26 unidades);

11
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Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para
pessoas com deficiência e idosas: 1 entidade
parceira;



Programa de Aprendizagem Profissional para
Adolescentes: 3 entidades parceiras (4 unidades).



Projeto de Promoção da Inclusão Produtiva: 2
entidades parceiras:
- Modalidade I - Qualificação Socioprofissional –
formação e capacitação
- Modalidade II - Fortalecimento de Iniciativas
Coletivas de Trabalho e Renda, parceria no
desenvolvimento

do

Programa

Municipal

de

Economia Solidária
Centro POP

Desenvolve:


Serviço especializado em abordagem social



Serviço especializado para pessoas em situação de
rua

CREAS II

Desenvolve o PAEFI e atende adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade

Proteção

assistida e prestação de serviços à comunidade e pessoas com

Social
Especial de

deficiência e suas famílias.
CREAS III

Média

de violência e é referência de atendimento de crianças e

Complexidade
PSE/MC

Desenvolve o PAEFI e atende crianças e adolescentes vítimas

adolescentes em situação de rua.
CREAS IV

Desenvolve o PAEFI, atende pessoas com deficiência e
pessoas idosas vítimas de violência e violação de direitos e é
referência para o Serviço de proteção social especial para
pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.

Rede parceira

Desenvolve:
•

Serviço de proteção social especial para pessoas com

deficiência, idosas e suas famílias: 1 unidade parceira.
Rede pública de acolhimento

Desenvolve:


Serviço de acolhimento familiar para crianças e
adolescentes, nas modalidades de família acolhedora
e guarda subsidiada.

12
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Proteção
Social

Rede parceira

Desenvolve:


Especial de
Alta

Serviço de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes (casa-lar e casa de passagem): 3 entidades

Complexidade
PSE/AC

Serviço de acolhimento em república.

parceiras (12 unidades)


Serviço de acolhimento institucional para pessoas
adultas (casa de passagem, acolhimento masculino e
acolhimento feminino para pessoas em situação de rua;
e residência inclusiva): 4 entidades parceiras (6
unidades).

O Mapa 2 - Localização das unidades da rede socioassistencial de Londrina

, a seguir, apresenta a localização
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espacial da rede8 de serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social
atualmente em desenvolvimento no Município de Londrina:
Mapa 2 - Localização das unidades da rede socioassistencial de Londrina

Para atender a demanda social em Londrina, a Secretaria de Assistência Social possui
289 servidores distribuídos em suas unidades prestadoras de serviços (CRAS, CREAS, Centro
POP, Centro Público de Economia Solidária, entre outras)
Levantamento realizado junto às diretorias da Secretaria apontou que é necessário
dotar as unidades desta política de maior número de servidores, tendo em vista o aumento da
demanda e as lacunas protetivas já identificadas. Estima-se ser necessário ampliar em 50% a
8

Utilizou-se para a elaboração do referido mapa não apenas a rede parceira do Município, mas todas as entidades com inscrição
válida no Conselho Municipal de Assistência Social, mesmo que não tenham termo firmado com a Secretaria Municipal de
Assistência Social. Portanto, o número de ofertas pode ser maior do que o mencionado na tabela.

14
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atual quantidade de servidores, especialmente nas seguintes categorias apresentadas no Quadro
3 - Categorias profissionais necessárias para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a
seguir:

Quadro 3 - Categorias profissionais necessárias para a Secretaria Municipal de Assistência
Social
Cargo

Serviço que o demanda

Assistente social

Para a gestão, rede pública da proteção social básica e especial

Psicólogo

Para a gestão, rede pública da proteção social básica e especial

Terapeuta Ocupacional

Para a gestão, rede pública da proteção social básica e especial

Pedagogo

Para a gestão, rede pública da proteção social básica e especial

Orientador social

Para serviço de abordagem social, entre outros

Motorista

Para a gestão, rede pública da proteção social básica e especial

Técnico de gestão pública

Para a gestão, rede pública da proteção social básica e especial

Estatístico

Para a gestão, especialmente a Vigilância Socioassistencial

Geógrafo

Para a gestão, especialmente a Vigilância Socioassistencial

Sociólogo

Para a gestão, especialmente a Vigilância Socioassistencial

Desenvolvedor Web

Para a gestão, especialmente a Vigilância Socioassistencial

Em adição, faz-se necessário alterar a estrutura administrativa da Secretaria Municipal
de Assistência Social para ajustar seu Organograma e Regimento Interno a novas funções e
atribuições destacadas nas normativas atuais, como por exemplo: a coordenação do
acolhimento familiar, a estruturação formal da Vigilância Socioassistencial, da Gestão do
Trabalho, da Gestão da Frota da Secretaria, além do aprimoramento da estrutura da Gerência
de Gestão de Convênios.
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1.1 População atendida pela Assistência Social em Londrina

Conforme a estimativa do IBGE a população de Londrina era de 558.439 pessoas em
2017. Desse total, 43.745 famílias estão inseridas no Cadastro Único, sendo que, na base de
dados desse cadastro 30.496 famílias possuem renda de até ½ salário mínimo9. Dentre todas as
famílias que podem ser incluídas no Cadastro Único10, são prioritárias para o Programa Bolsa
Família - PBF aquelas que possuem renda familiar de até ½ salário mínimo por pessoa.
Em relação ao Programa Bolsa Família, podemos afirmar que, de acordo com dados
do Relatório de Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome – RI (MDSA, 2018), no município de Londrina há 17.506 famílias beneficiárias11. Esse
número de famílias beneficiárias equivale, aproximadamente, a 10% da população total do
município, e inclui 11.082 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema
pobreza.
O Mapa 3 – Total Bolsa Família – Londrina e a Tabela 1 – Beneficiários do Bolsa
Família em Londrina, a seguir, evidenciam a distribuição espacial de onde se concentram mais
beneficiários no Município.

9

Em 2018 25.012 famílias estão com o cadastro atualizado.
Cadastro Único - regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas é um instrumento que
identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo ao governo conhecer melhor a realidade socioeconômica dessa
população. Nele são registradas informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade,
situação de trabalho e renda, entre outras. A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado
brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos
benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa
Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais
e municipais. Por isso, ele é funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. A
execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios. A cada
dois anos o cadastro precisa ser atualizado. Podem se inscrever no Cadastro Único: - Famílias com renda mensal de até meio
salário mínimo por pessoa; - Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou - Famílias com renda maior que
três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.
Pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas e compõem a base de dados. Elas constituem as chamadas famílias
unipessoais.
11 Dados do Ministério de Desenvolvimento Social em junho de 2018.
10
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Mapa 3 – Total Bolsa Família – Londrina

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, 2018.

Tabela 1 – Beneficiários do Bolsa Família em Londrina
Centro Centro

Norte

Norte

Oeste Oeste

A

B

Leste

A

B

A

B

RURAL

Sul A

Sul B

Total

912

1.136

1.773

2.731

2.249

812

1.499

1.721

1.600

1.142

15.575

5,86% 7,29% 11,38% 17,53% 14,44% 5,21% 9,62% 11,05% 10,27% 7,33% 100,00%
Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social / IRSAS 12 – 2016

12

O IRSAS (Informatização da Rede de Serviços da Assistência Social) é um sistema de prontuário digital do público da
política de assistência social, também utilizado para cadastro da rede de serviços. É utilizado por todas as unidades
governamentais e não governamentais do município de Londrina. Através do IRSAS, essas unidades compartilham o cadastro
de todas as pessoas atendidas pela rede de serviços, tornando dessa maneira possível obter-se um cadastro atualizado e
completo, com diversas informações, inclusive quanto às ofertas da rede de serviços assistenciais.
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Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),
fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, a cada R$ 1,00 transferido
às famílias do programa Bolsa Família, o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios tem um
acréscimo de R$ 1,78. Isso evidencia o grande impacto representado pelos benefícios da política
de assistência social na economia local, tendo em vista que a inserção dos valores advindos
desses benefícios movimenta o comércio de áreas mais desprotegidas, contribuindo para a
circulação desses montantes no mercado.
O desemprego, o aumento da pobreza e a precária oferta de oportunidades geram um
aumento significativo na procura dos serviços socioassistenciais e benefícios. Para acesso e
inclusão das famílias nos referidos serviços e benefícios o Cadastro Único se faz como condição
obrigatória. Assim, tem sido observada ampliação considerável da demanda de inclusão e
atualização nesta base de dados.
Essa é uma das questões a serem enfrentadas pelo município, especialmente com a
contratação de equipes, viabilização de estruturas e implantação/ampliação de alcance dos
serviços, programas e projetos.
A Tabela 2 – Saldo entre admissões e demissões no Município de Londrina – 2002 a
2018, a seguir, demonstra como tem se apresentado o saldo entre o número de admissões e
demissões no Município de Londrina, desde 2002 até abril de 2018, segundo dados do
Ministério do Trabalho e Emprego:

Tabela 2 – Saldo entre admissões e demissões no Município de Londrina – 2002 a 2018
Ano

Quantidade

Ano

Quantidade

Ano

Quantidade

2002

4.501

2008

8.627

2014

905

2003

5.210

2009

6.120

2015

-2.912

2004

6.362

2010

11.890

2016

-3.978

2005

637

2011

5.978

2017

-2.014

2006

3.162

2012

5.487

2018 (até abril)

2007

6.882

2013

4.470

-48

Fonte: CAGED/ Ministério do Trabalho e Emprego
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Conforme pesquisa realizada por Matheus Moraes Mota, do Núcleo de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (NuPEA) da UTFPR, publicada na Folha de Londrina em 02 de abril de
2018, acerca do Mercado de Trabalho Formal em Londrina nos últimos 5 (cinco) anos, o auge
do emprego em Londrina foi em 2015, com 163.172 trabalhadores com carteira assinada no
Município, número que foi resultado de três anos com crescimento médio mensal de 279
empregos, embora se considerado o saldo médio apenas do ano, o resultado seja negativo. A
partir de abril de 2015, segundo a mesma pesquisa, os números entram em queda vertiginosa,
observando curva descendente, com o mercado desempregando uma média de 390
trabalhadores por mês.
O Gráfico 1 - Saldo de admissões e demissões no Município de Londrina - 2002 a

11890
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10000
8627
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0
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63…
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5210
4501

5978

3162

54…
4470

6…

-2000
-4000

2018

905
-…

-2912
-3978

-…

Obs: Os números representam o saldo entre admissões e demissões ocorridas nos
referidos anos, conforme estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED.
* 2018 - dados até o mês de abril.

demonstra a dinâmica relativa aos saldos mencionados:
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Gráfico 1 - Saldo de admissões e demissões no Município de Londrina - 2002 a 2018
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Obs: Os números representam o saldo entre admissões e demissões ocorridas nos
referidos anos, conforme estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED.
* 2018 - dados até o mês de abril.

Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Verifica-se que, no período em que se observa o declínio das vagas de emprego formal
em Londrina, expresso no gráfico acima, foram inseridas no IRSAS 53.497 novas pessoas, das
quais 10.494 se declararam como desempregadas, ou seja, 20%. Se considerado o fato de que,
dessas 10.494, 8.173 são responsáveis familiares (RF), o percentual se eleva para 78%, ou seja,
78% das famílias que buscaram a assistência social nesse período estão com o RF
desempregado e, potencialmente, em absoluta dependência dos benefícios para a segurança de
sobrevivência.
A situação acima descrita é demonstrada no Gráfico 2 - Comparativo entre total de
pessoas desempregadas x RF’s desempregados (2015 a abril de 2018) no Município - IRSAS
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10.494
12.000

8.173

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Fonte: IRSAS/GGI/DGSMAS/SMAS:

Gráfico 2 - Comparativo entre total de pessoas desempregadas x RF’s desempregados (2015
a abril de 2018) no Município - IRSAS

10.494
12.000

8.173

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-

Fonte: IRSAS/GGI/DGSMAS/SMAS

Londrina possui no sistema IRSAS aproximadamente 68.37313 famílias registradas, ou
seja, 41,54% do número de famílias do município segundo o IBGE, totalizando 116.575 pessoas
registradas no sistema. Essas famílias encontram-se distribuídas nos vários territórios da cidade,
nos quais as demandas se manifestam e as ofertas precisam ser asseguradas.

13

Conforme extração realizada em outubro de 2016.
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O Mapa 4 - População com registro no IRSAS no período de 2011 a 2016

demonstra, conforme a intensidade da cor, a distribuição numérica das famílias constantes nesse
sistema no período considerado neste diagnóstico, conforme territorialização da política de
assistência social em Londrina.
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Mapa 4 - População com registro no IRSAS no período de 2011 a 2016

No acompanhamento das famílias inseridas no Programa Bolsa Família, uma das
exigências legais é o cumprimento das condicionalidades14 nas áreas de assistência social, saúde
e educação. A gestão das condicionalidades deve representar para essas políticas processos de
avaliação de seu alcance e efetividade no atendimento aos direitos desse público, sendo que a
condicionalidade deve ser um indicador se as políticas respondem às demandas e realmente
ofertam proteção, partindo do princípio que estão garantidas no território como um direito, estão

14

De
acordo
com
o
publicado
na
Cartilha
do
Bolsa
Família
(http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_familia/Cartilhas/Cartilha_PBF_2015.pdf ), “as condicionalidades do
Bolsa Família são compromissos assumidos pelo poder público e pelas famílias beneficiárias nas áreas de Saúde e de
Educação. O acesso a esses serviços é direito assegurado pela Constituição. É responsabilidade do governo garantir acesso,
além da qualidade dos serviços. O acompanhamento das condicionalidades permite ao poder público monitorar resultados,
identificar motivos que impeçam o acesso das famílias aos serviços sociais básicos e agir para garantir o acesso.”
Na Saúde, são condicionalidades que as crianças menores de 7 anos devem estar com o calendário vacinal em dia e ter o
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento; e que as gestantes devem fazer consultas de pré-natal, pelo calendário
do Ministério da Saúde. Na Educação, que todas as crianças e os adolescentes de 6 a 15 anos das famílias beneficiárias devem
estar matriculados na escola e ter frequência mínima de 85% das aulas; e que jovens de 16 a 17 anos devem estar matriculados
na escola e ter frequência mínima de 75% das aulas.
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disponíveis e devem se mobilizar para incluir e garantir acesso e permanência do público
prioritário nestes serviços, no sentido da busca da quebra da reprodução intergeracional da
pobreza.
Entretanto, no processo de acompanhamento das condicionalidades o seu
descumprimento geralmente é interpretado como responsabilidade ou negligência da família,
mesmo diante de situações em que o Estado não assegura condições para acesso e permanência
ou, até mesmo, não oferta serviços. Em detrimento destas ausências e negligências das políticas
públicas, é recorrente a responsabilização apenas das famílias pelo descumprimento das
condicionalidades, as quais têm, por consequência, sofrido efeitos gradativos, que variam desde
uma advertência, passando pelo bloqueio e suspensão do benefício quando o descumprimento
é reiterado, até seu cancelamento em casos específicos.
Esses efeitos são considerados sinalizadores de possíveis ausências de proteção, pois
demonstram que elas não estão acessando seus direitos sociais básicos à saúde e à educação.
Tais situações devem ser indicativas de prioridades a essas famílias no acompanhamento
familiar realizado pelas equipes da assistência social no município.
Dessa forma, há a necessidade de aprimoramento do trabalho social com famílias no
escopo da atuação da política de assistência social, tanto na proteção social básica como na
proteção social especial, ampliando o acompanhamento daquelas em condição de desproteção
social não somente caracterizada pela ausência/insuficiência de renda, mas também por outras
situações tais como a violação de direitos e especificidades (como por exemplo, a população
indígena), priorizando atividades coletivas para aumento das condições de acesso,
desenvolvendo a busca ativa, a fim de incluir as famílias nos serviços, programas, projetos e
benefícios da política de assistência social.
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1.2 Territorialização como possibilidade de orientação para a proteção social
Além dos dados do IBGE, do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, o
Município dispõe, como dito anteriormente, de um sistema próprio de Informatização da Rede
de Serviços da Assistência Social (IRSAS) e, ainda, das informações advindas dos Mapas
Falados15 e das Oficinas Territorializadas de Leitura e Análise.
Os territórios são, muitas vezes, extensos geograficamente e concentram grandes
diferenças. Por isso, a fim de corresponder à concepção da assistência social como política
pública descentralizada, atendendo ao previsto no art. 6º da LOAS, conforme já exposto, o
município segue a diretriz da territorialização que, aliada ao pressuposto da operacionalização
em rede, constituem caminhos para superar a fragmentação na prática desta política.
Conforme estabelecido no documento da PNAS – Política Nacional de Assistência
Social (2004), “trabalhar em rede, nessa concepção territorial, significa ir além da simples
adesão, pois há necessidade de se romper com velhos paradigmas, em que as práticas se
construíram historicamente pautadas na segmentação, na fragmentação e na focalização, e olhar
para a realidade, considerando os novos desafios colocados pela dimensão do cotidiano, que se
apresenta sob múltiplas formatações, exigindo enfrentamento de forma integrada e articulada”.
Essa vertente territorial considera, de acordo com o mesmo texto, além da densidade
populacional dos diferentes territórios, ao mesmo tempo, seu alto grau de heterogeneidade e
desigualdade socioterritorial presentes, tornando-se, por isso urgente e necessária, tendo em
vista que “o princípio da homogeneidade por segmentos na definição de prioridades de

15

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Londrina realizou, durante os meses de janeiro a março de
2017, vinte oficinas territorializadas, sendo dez delas com participação de usuários dos serviços e as demais com trabalhadores
do SUAS. A ferramenta utilizada para captar as percepções dos participantes nessas vinte oficinas foi a do Mapa Falado. Esta
metodologia foi retirada do livro “Ferramentas do Diálogo” (Faria e Neto, 2006) que foi estudado pelo município no ano de
2016. O mapa falado, de acordo com Faria e Neto (2006), se configura como um desenho representativo do espaço ou território
que está sendo objeto de reflexão. Neste sentido, é uma ferramenta que permite discutir diversos aspectos da realidade de forma
ampliada. Geralmente é desenhado no chão. A proposta da atividade foi conhecer o território, a partir dos diversos atores, a
fim de contribuir para o diagnóstico territorial e aprimoramento do painel de demandas construído a partir de dados oficiais e
de atendimento, dentro do processo de sistematização que compõe a Vigilância Socioassistencial. A atividade parte da
proposição de que o grupo utilize a imaginação, considerando a seguinte questão norteadora: se algum pássaro sobrevoasse a
região o que ele poderia ver? O resultado das vinte oficinas foi debatido em outros dez encontros, denominados Oficinas
Territorializadas de Leitura e Análise, para sistematizações que resultaram nas matrizes de percepções de cada região da cidade.
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serviços, programas e projetos torna-se insuficiente frente às demandas de uma realidade
marcada pela alta desigualdade social”.
Exige-se agregar ao conhecimento da realidade a dinâmica demográfica, associada à
dinâmica socioterritorial em curso, identificando os problemas concretos, as potencialidades, a
partir de recortes territoriais que apontem conjuntos populacionais que compartilham as
mesmas condições territoriais; e intervir através das políticas públicas, com o objetivo de
alcançar resultados integrados e promover impacto positivo, que possam interferir nas
condições de vida, distinguindo, no entanto, questões pessoais das questões estruturais.
Nas palavras de Dirce Koga, no texto da PNAS, “a construção de indicadores a partir
dessas parcelas territoriais termina configurando uma “medida de desigualdade intraurbana”.
Por isso, a regulação da dinâmica do SUAS é socialmente orientada pela ação pública
territorialmente adequada e democraticamente construída das ações para os territórios mais
próximos da população e de suas necessidades, buscando responder, assim, às necessidades
sociais e coletivas, e também ser capaz de atuar a partir de inúmeros requerimentos individuais
e privados, decorrentes da situação de vida das famílias.
Como princípio a territorialização significa o reconhecimento da presença de múltiplos
fatores sociais e econômicos, que levam o indivíduo e a família a uma situação de desproteção
e que requerem a atuação pública no campo da proteção social.
Os parâmetros de proteção, elencados na PNAS/2004, que demarcam a especificidade
da assistência social no campo das políticas sociais e das responsabilidades de Estado, próprias
a serem asseguradas aos cidadãos brasileiros são, conforme já mencionado, a proteção social
básica e a proteção social especial de média e alta complexidade.
Como diretriz, a territorialização possibilita orientar a proteção social de Assistência
Social:


na perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre indivíduos e famílias, sob
situações similares de desproteção;



na aplicação do princípio de prevenção e proteção proativa, nas ações de Assistência
Social;



no planejamento da localização da rede de serviços, a partir dos territórios de maior
incidência de vulnerabilidade e riscos.
26
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De acordo com a Norma Operacional Básica do SUAS 2012 (NOBSUAS/2012), a
proposta de territorialização dos equipamentos de assistência social nas áreas de maior demanda
trouxe o grande desafio para a gestão do SUAS de desenvolver a vigilância socioassistencial
como estratégia fundamental para o reconhecimento e localização das desproteções e das
violações de direito nos territórios, por meio de estudos, diagnósticos e análise de cenários, a
fim de orientar e avaliar a oferta de serviços socioassistenciais de acordo com as necessidades
de seus usuários.
Londrina vem desenvolvendo um crescente processo nesse sentido, a fim de identificar
onde há maior incidência de demandas à política de assistência social, seja pela ausência,
insuficiência ou inadequação da prestação de serviços.
Os documentos produzidos por ocasião da consultoria de vigilância socioassistencial,
painéis de demandas e de oferta e matrizes territorializadas (de Proteção Social, de Diagnóstico
Socioterritorial e de Percepções) que permitem análises de cobertura de serviços e benefícios,
se tornaram importantes instrumentos para esse constante exercício, gerando informações,
apoiando efetivamente as atividades de diagnóstico, planejamento, gestão, monitoramento,
avaliação e execução dos serviços socioassistenciais, imprimindo caráter técnico à tomada de
decisão; e possibilitando conhecimentos que contribuam para a efetivação do caráter preventivo
e proativo da política de assistência social, assim como para a redução dos agravos, fortalecendo
a função de proteção social do SUAS. Além disso, também oportunizam maior visibilidade da
realidade social por meio da leitura territorial da cidade, da identificação de novas fragilidades
com urgência de informações, bem como podem contribuir com a maior aproximação com a
rede socioassistencial.
Essa análise de cobertura e das respostas que ainda precisam ser asseguradas tem o
propósito de permitir a avaliação dos rumos necessários à assistência social nesse horizonte de
dez anos contemplado por este plano diretor, com projeções de crescimento e aprimoramento
das ofertas, no intuito de assegurar cada vez mais o acesso e o exercício do direito à população,
considerando que, somando-se às demandas já existentes e ainda não alcançadas há que se
atentar para o crescimento que tem sido verificado na busca pela assistência social nos últimos
anos, especialmente a partir de 2015, que chega a cerca de 20%; além das projeções de aumento
gerado por diversos fatores, dentre eles a nada animadora previsão de congelamento por vinte
27
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anos dos gastos públicos determinada pela Emenda Constitucional 95/2016, que institui o Novo
Regime Fiscal para o país, impactando direta e unicamente nas despesas destinadas à oferta de
serviços públicos à sociedade.
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II – DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL: PECULIARIDADES

Seguindo a proposta de territorialização como diretriz para o planejamento, a Secretaria
Municipal de Assistência Social realizou a análise de cada um dos dez territórios que compõem
sua base geográfica, o que se passa a apresentar:

2.1 Região Centro A

A região Centro A é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por três microterritórios, conforme pode ser observado no Mapa 5 - Região
Centro

A

e

seus

microterritórios

abaixo.

Tem

como pontos extremos: ao Norte, os Conjuntos Ouro Verde e Alpes; ao Sul, o Jardim
Higienópolis; a Leste, a Vila Casoni e a Oeste, a Vila Nova.
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Mapa 5 - Região Centro A e seus microterritórios

Esta região, que contém em sua abrangência, o centro histórico de Londrina, os
primeiros bairros da cidade (como a Vila Casoni, a Vila Nova e a Vila Recreio, por exemplo),
possui como principais características a alta verticalização, especialmente no quadrilátero
central, grande concentração de comércio e serviços, intenso fluxo de veículos e pessoas que
não residem no território.
Possui referências municipais da infraestrutura de transportes, como o terminal central
urbano de transporte coletivo e o terminal do Ouro Verde, o Terminal Rodoviário de Londrina
e os pontos finais de integração do transporte metropolitano; referências na área dos esportes,
cultura e lazer, como o Estádio do Café, o Ginásio de esportes Moringão, o Museu Histórico
de Londrina, o Museu de Artes, o Centro Social Urbano, o Calçadão da Avenida Paraná, dois
grandes shoppings centers e a Catedral Metropolitana; sendo também a área de concentração
da referência em educação, contendo faculdades, e em saúde para Londrina e região.
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É caracteristicamente marcada pela presença de áreas verdes, tais como o bosque
Municipal, parte do Zerão, do lago Igapó, áreas de fundos de vale. É cortada pela Rodovia 369,
que no trecho urbano, recebe a denominação de Avenida Brasília e divide o território.
Embora tenha uma população com relativo poder aquisitivo, possui vários bairros com
população em situação de desproteção social, sendo onde fica a primeira localidade identificada
como favela em Londrina – a Vila Marísia.
Segundo o Censo IBGE/2010 essa região concentra 84.134 habitantes, o que
corresponde a 16,82% do total da população de Londrina, sendo a região mais populosa do
Município. Esta região, no tocante às faixas etárias da população, segue a proporção do
município como um todo, com predominância de população adulta, que corresponde a 63,77%
do total de habitantes. As crianças e adolescentes representam 19,47% (16.377) e os idosos
16,77% (14.105). Entretanto, fica acima da média municipal no percentual de adultos e idosos
e, consequentemente, abaixo no percentual de crianças e adolescentes.
Ao compararmos essa região com o Município, segundo os dados do referido censo
acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam 12,78% do total
de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 17,39% e os idosos
22,17%, sendo a região com maior concentração de idosos, se considerado o número total dessa
faixa em todo o município (63.622 idosos) e a segunda em concentração de crianças em
adolescentes.
Das 84.134 pessoas desse território, 9.672 (11,5%) têm registro de passagem pela rede
socioassistencial no sistema IRSAS, ou seja, 8,3% das pessoas com registro no IRSAS residem
nesse território. Destas, 2.654 são crianças e adolescentes, 5.526 adultos e 1.492 idosos.
Das famílias registradas no IRSAS (em número de 6.044, de um total de 30.895
estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 19,56%), 506 constam como famílias sem renda, das quais,
317 têm em sua composição crianças e adolescentes (62,65%) e 74 têm idosos (14,62%). Do
total de famílias 80 têm pessoas com deficiência em sua composição (15,81%).
No perfil de público do Programa Bolsa Família - PBF, têm algum registro no sistema
IRSAS 333 famílias dessa região, das quais 224 com presença de crianças e adolescentes, 61
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com idosos e 22 com pessoas com deficiência. Se levadas em conta as famílias com renda
familiar per capita até R$ 170,00, constam nos registros do IRSAS 587 famílias e, destas, 422
com crianças e adolescentes, 94 com idosos e 59 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Centro A com registro no
IRSAS (6.044 famílias), que representam 20% do total de famílias residentes nesse território
(pelo IBGE), constata-se que em 33,26% (2.010 famílias/IRSAS) o responsável familiar (RF)
possui renda de trabalho formal, em 18,61% (1.125 famílias/IRSAS) essa renda é de trabalho
informal e em 19,13% (1.156 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de 9%
do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem renda
representam 9,32% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 9,15 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Centro A apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.492 idosos com registro
no sistema IRSAS, 766 moram sozinhos, ou seja, 51,34%; 1.080 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (17,87% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 7,12% do total de famílias com registro no
Município); 1.586 famílias cujo responsável familiar é idoso (26,24% do total de famílias com
registro no IRSAS na região); 168 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com
deficiência, correspondendo a 15,73% de todas as famílias registradas no Município com essa
condição, sendo a região em que tal situação ocorre com maior índice; 112 famílias com algum
membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 26,92% do total de famílias
registradas com essa condição em todo o Município.
Essa região, juntamente com a região Norte B (com 23,08%) representam exatamente
50% das famílias com membros acolhidos registradas no IRSAS em todas as 10 regiões; 107
famílias cujo responsável familiar é adolescente, correspondendo a 13,67% das famílias do
Município nesse perfil, representando a segunda região com maior ocorrência dessa situação,
atrás apenas da região Norte A, que representa 14,13% (113 famílias).
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Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Centro A, em que, conforme mencionado acima há registro de 6.044
famílias no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de
assistência social as demonstradas na Tabela 3 - Ofertas/cobertura da assistência social na
região Centro A, abaixo:

Tabela 3 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Centro A
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

289 famílias atendidas

4,78% de atendimento

139 famílias acompanhadas

2,30% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

260 vagas
território

428
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

23% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.130)
4% de cobertura em relação ao total do
IBGE (7.329)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
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Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

545 beneficiários

9,02 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

518 beneficiários

8,57%

Bolsa Família

964 beneficiários

15,95%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

113 pessoas/famílias

1,87%

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

81 pessoas em média

1,34%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

339 pessoas atendidas

79,21% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

12 famílias participando de
grupos

2,80% do total das famílias IRSAS

Programas
Projetos

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência o Centro POP, que referencia os serviços
Abordagem e Especializado para Pessoas em Situação de Rua e unidades de acolhimento
institucional, porém sua oferta não é apenas para a população desse território.
Especificamente em relação ao PAIF, os relatórios retirados do IRSAS no primeiro
quadrimestre de 2018, indicam que nesse período foram realizados no CRAS Centro A cerca
de 580 atendimentos pela equipe técnica, representado uma média de 145 atendimentos por mês
às famílias inseridas nesse serviço. Também foram realizados nesse período, por essa equipe
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técnica, um total de 77 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos
socioassistenciais e intersetoriais.
Outro registro importante se refere ao acesso aos benefícios que, na maioria das
situações, pressupõe prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em
vários programas de todas as esferas de governo. Em razão disso, a demanda relativa a esse
cadastro é expressiva em todos os CRAS, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais
de 2018, 692 entrevistas foram realizadas, sendo 272 para inclusão na base do Cadastro Único
e 420 para alterações. A média realizada por mês é de 173 entrevistas.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Centro A, podemos destacar que entre as
características relevantes do território, a rede destaca a presença de muitos idosos com poder
aquisitivo, no entanto com dificuldades de acesso; também muitos idosos morando sozinhos na
região e idosos cuidando de outros idosos. A ausência de serviços e atividades direcionadas a
esse público foi destacada por esse grupo. Já na reflexão dos usuários sobressaiu a ausência de
serviços públicos ou má qualidade dos existentes.
No tocante às demandas para a política de assistência social, houve grande ênfase da
rede socioassistencial na questão, além da falta de serviços para idosos, já mencionada, das
grandes listas de espera para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e da
grande demanda de crianças de 05 anos, com aumento da procura por vagas nos serviços de
convivência em decorrência da mudança de turnos de atendimento pela política de educação.
Outro ponto destacado foi quanto à necessidade de reajuste do valor do benefício cupom
alimentação, atualmente denominado benefício eventual emergencial, bem como as situações
de violência intrafamiliar, contra crianças e adolescentes, mulheres e idosos (havendo a
referência de que esta região tem a prática da notificação), além do envolvimento de
adolescentes pelo tráfico, a prática de roubo e a exploração sexual associada ao tráfico. Na fala
dos usuários, houve ênfase à necessidade de aprimorar o atendimento às pessoas em situação
de rua, público bastante presente e destacado também na fala da rede, inclusive com oferta de
cursos e maior acompanhamento, tendo sido também destacada a necessidade de atendimento
às crianças e adolescentes que ficam nas ruas.
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Essa fala ocorre com ênfase nesta região, tendo em vista que os principais locais de
concentração de pessoas em situação de rua encontram-se nesse território, destacando-se o
Terminal Rodoviário, as Praças Tomi Nakagawa e Praça Dom Pedro I, o Calçadão, a Concha
Acústica, e as Avenidas Juscelino Kubitschek, Duque de Caxias, Leste Oeste e Higienópolis.
Avaliaram que as ofertas de atendimento em serviços de convivência e fortalecimento
de vínculos se voltam prioritariamente para as crianças, havendo ausência de atendimento para
adolescentes e também de sua preparação para o trabalho. A necessidade de ajuste do valor dos
benefícios também foi destacada pelos usuários desta região, assim como a preocupação com a
questão da violência contra mulheres e crianças.
Na avaliação quanto às fragilidades de outras políticas públicas foram mencionados
como pontos relevantes, pela rede, a grande quantidade de moradias precárias, a ausência de
serviços de psicologia para atendimento à saúde mental, a questão da ausência de vagas em
educação infantil e a violência. Também neste aspecto foi destacada a ausência de serviços
voltados à população idosa.
As análises dos usuários coincidem com a da rede em vários aspectos, especialmente no
tocante à falta de moradia, à violência (que por vezes tem prejudicado a oferta/presença de
serviços básicos no território), a má qualidade do atendimento da saúde. Além disso, outros
pontos de destaque dos usuários foram a questão da acessibilidade para pessoas com
deficiência, tendo sido feita a avaliação de que as condições em Londrina são péssimas; a falta
de transporte para acesso a cursos e atendimentos; a ausência de oportunidades de trabalho.
A rede destaca como potencialidade o fato da atuação da Economia Solidária no
território e a forte atuação das igrejas no atendimento às famílias. Os usuários avaliam
positivamente a realização de reuniões pelo CRAS, como forma de promover o convívio e a
socialização.
A rede ainda trouxe a referência ao grande número de pessoas dessa região excluídas do
mercado formal de trabalho e da grande presença da informalidade. Tudo isso agravado pelo
contexto atual, em que as pessoas estão empobrecendo, ao preconceito territorial e à
insuficiência dos benefícios.
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2.2 Região Centro B

A região Centro B é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 3 microterritórios, sendo que a abrangência desta unidade se faz com as
delimitações: ao norte, o Aeroporto; a leste, o Conjunto Califórnia e o Limoeiro; ao sul, o
Jardim Pizza e o Inglaterra; a oeste, o fundo de vale e o contorno do lago Igapó até o Zerão.
O

Mapa

6

-

Região

Centro

B

e

seus

microterritórios

, abaixo apresenta
espacialmente esse território e suas divisões:

38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Mapa 6 - Região Centro B e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010 essa região concentra 66.128 habitantes, o que
corresponde a 13,22% do total da população de Londrina, sendo a terceira região mais populosa
de Londrina, com grande potencial de crescimento.
Esta região contém um dos bairros mais antigos da cidade, a Vila Brasil e também
concentra grande contingente populacional; sendo relativamente verticalizada, especialmente
nos bairros mais próximos à região central. É onde se localiza o centro cívico (Prefeitura
Municipal, Câmara Municipal, Fórum Estadual); o parque Arthur Thomas e o aeroporto. Possui
grande concentração de clínicas e hospitais, faculdades; áreas verdes, como praças, parte do
lago Igapó; caracterizando-se também como área com a presença e grande número de chácaras,
tanto residenciais, quanto para lazer. É por onde passa a principal ligação do centro da cidade
com a saída para Curitiba, a Avenida Dez de Dezembro (mais conhecida como via expressa),
onde há certa concentração de pequenas indústrias e diversas empresas.
Em relação às faixas etárias da população, essa região também segue a proporção do
município como um todo, com predominância de população adulta, a qual corresponde a
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62,94% do total de habitantes. As crianças e adolescentes representam 24,01% (15.876) e os
idosos 13,05% (8.631). Fica levemente acima da média municipal no percentual de adultos e
idosos e, consequentemente, pouco abaixo no percentual de crianças e adolescentes.
Ao compararmos essa região com as demais do Município, segundo os dados do referido
censo acerca do ciclo de vida, verifica-se que as crianças e adolescentes que nela reside
representam 12,39% do total de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os
adultos 13,49% e os idosos 13,56%, sendo a terceira região com maior concentração de crianças
e adolescentes, se considerado o número total dessa faixa em todo o município (128.107
crianças e adolescentes, conforme Censo IBGE/2010).
Das 66.128 pessoas desse território, 9.812 (14,84%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja, 8,41% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Destas, 2.764 são crianças e adolescentes, 5.800 adultos e 1.248 idosos.
Das famílias registradas no IRSAS (em número de 6.086, de um total de 22.443
estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 27,12%), 496 constam como famílias sem renda, das quais,
311 têm em sua composição crianças e adolescentes (62,70%) e 63 têm idosos (12,70%). Do
total de famílias 41 têm pessoas com deficiência em sua composição (8,27%).
No perfil de público do programa Bolsa Família, têm registro no sistema IRSAS 432
famílias dessa região, das quais 312 com presença de crianças e adolescentes, 55 com idosos e
15 com pessoas com deficiência. Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita
até R$ 170,00, constam nos registros do IRSAS 794 famílias e, destas, 617 com crianças e
adolescentes, 98 com idosos e 64 com pessoas com deficiência.
Seguindo na análise das condições de renda das famílias do território Centro B com
registro no IRSAS (em número de 6.086 famílias, que representam 27,12% do total de famílias
residentes nesse território, pelo IBGE), constata-se que em 32,29% (1.965 famílias) o
responsável familiar (RF) possui renda de trabalho formal, em 17,38% (1.058 famílias) essa
renda é de trabalho informal e em 18,16% (1.105 famílias) o responsável familiar encontra-se
desempregado.
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Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de 9%
do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com responsável familiar
sem renda representam 6,22% de todas as famílias com essa condição no Município e as com
o responsável familiar desempregado, este percentual chega a 8,75%.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Centro B apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.248 idosos com registro
no sistema IRSAS, 615 moram sozinhos, ou seja, 49,28%; 1.185 famílias com registro no
sistema são monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (18,16% do total
de famílias dessa região com registro no sistema IRSAS e 7,81% do total de famílias registradas
nesse sistema no Município);
Também se destaca o fato de haver 1.332 famílias cujo responsável familiar é idoso
(21,89% do total de famílias com registro no IRSAS na região); 97 famílias com pessoas idosas
cuidando de pessoas com deficiência, correspondendo a 9,08% de todas as famílias registradas
no Município com essa condição; 13 famílias com algum membro em acolhimento
institucional, o que corresponde a 3,13% do total de famílias registradas com essa condição em
todo o Município; 60 famílias cujo responsável familiar é adolescente, correspondendo a 7,66%
das famílias do Município nesse perfil; e 17 famílias com adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto (5,15% das famílias com esse registro no Município).
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Centro B, em que, conforme mencionado acima há registro de atendimento
a 6.086 famílias no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de
assistência social as apresentadas na Tabela 4 - Ofertas/cobertura da assistência social na
região Centro B, abaixo:
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Tabela 4 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Centro B
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

259 famílias atendidas

4,26% de atendimento

89 famílias acompanhadas

1,46% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

115 vagas
território

348
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

9% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.263)
2% de cobertura em relação ao total do
IBGE (7.346)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

556 beneficiários

9,14 % das famílias IRSAS do território

BPC/Idoso

408 beneficiários

6,70% das famílias IRSAS do território

Bolsa Família

1.175 beneficiários

19,31% das famílias IRSAS do território

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

137 pessoas/famílias

2,25% das famílias IRSAS do território

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

107 pessoas em média

1,76% das famílias IRSAS do território
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Programas
Projetos

Inclusão produtiva –
Modalidade I

271 pessoas atendidas

77,87% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

12 famílias participando de
grupos

3,45% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Em relação ao PAIF, os relatórios retirados do IRSAS referentes ao primeiro
quadrimestre de 2018, indicam que nesse período foram realizados no CRAS Centro B, cerca
de 419 atendimentos pela equipe técnica, representado uma média de 105 atendimentos por mês
às famílias inseridas nesse serviço. Além, também foram realizados nesse período, por essa
equipe técnica, um total de 154 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos
socioassistenciais e intersetoriais.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
353 entrevistas foram realizadas, sendo 123 para inclusão na base do Cadastro Único e 230 para
alterações. A média realizada por mês é de 88 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Centro B, houve grande ênfase da rede
socioassistencial nas questões relacionadas à necessidade de ampliação da oferta de serviços de
convivência e fortalecimento de vínculos, à ampliação da renda gerada pelos grupos da
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Economia Solidária para se tornar suficiente fonte de renda para as famílias, ao aumento do
atendimento às pessoas em situação de rua na mendicância, à necessidade de propostas de
trabalho para casais homoafetivos, de divulgação dos direitos da população, de aprimoramento
do trabalho em rede, à preocupação em relação ao adoecimento da população em decorrência
da pobreza, ao empobrecimento da população e falta de trabalho e renda, e em relação às
famílias indígenas presentes no território, à violência sexual intrafamiliar, e ao preconceito.
Os usuários manifestaram preocupação também com a questão do trabalho e renda, que
tem levado muitos ao uso de drogas e ao tráfico. Adolescentes de 13 e 14 anos tem se tornado
usuários de substâncias psicoativas, assim como estão sendo aliciados para a prostituição, ao
roubo e ao tráfico.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes, pela rede, a inserção de crianças de 4 e 5 anos no tráfico,
a oferta de substâncias psicoativas nos arredores de unidades escolares. Essas duas questões
também foram apontadas com destaque no apontamento de situações de violação de direitos.
Foram, ainda, apontadas as dificuldades com o transporte, a necessidade da política de educação
desenvolver metodologias diferentes, a evasão escolar, a insuficiência de oferta de Educação
Infantil e a necessidade de superação da culpabilização individual pelos problemas vividos
pelos usuários.
A questão das vagas de Educação Infantil também foi destacada pelos usuários, com a
avaliação de que “meio período não resolve, as pessoas precisam trabalhar”, além da
preocupação com a necessidade de maior oferta de atividades voltadas a idosos e crianças e
adolescentes, o que também foi destacado pelos usuários na avaliação das situações que
representam violação de direitos.
A violência, especialmente relacionada à presença do tráfico e crime organizado, à
venda e ao uso de drogas foi destacada na fala, tanto da rede, quanto dos usuários. Aliado a
isso, os usuários trouxeram também a ocorrência de roubos e a ausência da segurança pública.
A rede avaliou que uma das vulnerabilidades do território é sua grande extensão, o que
foi ratificado com a fala dos usuários, especialmente no tocante ao território IV, considerado
isolado e distante de tudo. Outro destaque da rede foi quanto ao número de espaços vazios e
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existência de barreiras de acessibilidade. Os usuários demonstraram preocupação com o lixo
acumulado, a existência de insetos e carrapatos, pela presença de animais.
A rede fez alusão à fragilidade dos vínculos existente no território e à ocorrência de
avós cuidadoras sem condições para tal. Em consonância com tais apontamentos, os usuários
trouxeram a reflexão sobre a pouca convivência entre familiares que, por vezes, residem no
mesmo território.
Houve destaque ao trabalho em rede como potencialidade, a articulação com o INSS,
a atuação da Economia Solidária no território, a presença da UBS, do NASF, espaços como o
Zerão e o Parque Arthur Tomas, e a forte atuação da paróquia. Os usuários avaliam
positivamente a UBS, a academia ao ar livre, o campo de futebol e, ainda o Parque Arthur
Tomas como espaço de convivência.
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2.3 Região Leste

A região Leste é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 6 microterritórios, conforme demonstrado no Mapa 7 - Região Leste e seus

microterritórios

,

abaixo. Os pontos extremos desta região são: ao norte, a Cidade Industrial I; a leste, o Conjunto
Lindoia; ao sul, o Aeroporto e a oeste, o Jardim Fraternidade.
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Mapa 7 - Região Leste e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010 essa região concentra 58.058 habitantes, o que
corresponde a 11,60% do total da população de Londrina (quarta maior concentração
populacional do Município). Embora seja a quarta em população, a região Leste concentra
grande número de bairros com famílias em condição de desproteção social.
Verifica-se que possui grande potencial de crescimento, já verificado nos últimos anos,
mediante novos loteamentos e empreendimentos habitacionais.
Contém, em sua abrangência, alta concentração de indústrias; grande número de
conjuntos habitacionais; ocupações irregulares. Nela se localiza o maior hospital de referência
regional, o Hospital Universitário, além de uma unidade federal de ensino superior – a UTFPR
e um grande shopping center. Esta região é cortada pela rodovia 369, que a divide em duas
grandes áreas.
Na região, assim como nas demais, há predominância de população adulta,
correspondendo à distribuição proporcional do município como um todo. A população adulta
corresponde a 59,76% do total de habitantes. As crianças e adolescentes representam 26,70%
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(15.504) e os idosos 13,53% (7.856). Embora se mantenha a proporcionalidade, nesta região a
população adulta fica abaixo dos 60%, havendo crescimento da população infanto-juvenil e
idosa, que superam a média municipal.
Ao compararmos essa região com o Município, segundo os dados do referido censo
acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam 12,10% do total
de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 11,24% e os idosos
12,35%, sendo a quarta região com maior concentração de idosos, se considerado o número
total dessa faixa em todo o município (63.622 idosos) e a quinta em quantidade de crianças e
adolescentes.
Das 58.058 pessoas desse território, 14.266 (24,57%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja, 12,24% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Destas, 4.886 são crianças e adolescentes, 7.668 adultos e 1.712 idosos. O número de
pessoas registradas no IRSAS nessa região corresponde ao terceiro maior em todo o município,
ficando atrás apenas das regiões Norte A e Norte B, respectivamente a primeira e a segunda
com maior incidência quantitativa.
Das famílias registradas nesse sistema (em número de 8.272, de um total de 18.569
estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 44,55%), 935 constam como famílias sem renda, das quais,
593 têm em sua composição crianças e adolescentes (63,42%) e 139 têm idosos (23,44%). Do
total de famílias 94 têm pessoas com deficiência em sua composição (15,85%), sendo a terceira
em número, porém a primeira em proporção das famílias com registro no sistema IRSAS.
No perfil de público do Programa Bolsa Família, estão registradas no IRSAS 770
famílias dessa região, das quais 559 com presença de crianças e adolescentes, 95 com idosos e
37 com pessoas com deficiência.
Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 1016 famílias e, destas, 802 com crianças e adolescentes, 138 com
idosos e 56 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Leste com registro no IRSAS
(8.272 famílias), que representam 44,55% do total de famílias residentes nesse território (pelo
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IBGE), constata-se que em 32,07% (2.653 famílias/IRSAS) o responsável familiar (RF) possui
renda de trabalho formal, em 17,52% (1.449 famílias/IRSAS) essa renda é de trabalho informal
e em 14,70% (1.216 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
12,10% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 11,44% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 9,63 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Leste apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.712 idosos com registro
no sistema IRSAS, 835 moram sozinhos, ou seja, 48,77%; 1.884 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (22,77% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 12,42% do total de famílias com registro nesse
sistema no Município); 1.855 famílias cujo RF é idoso (22,42% do total de famílias com registro
no IRSAS na região); 145 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 13,58% de todas as famílias registradas no Município com essa condição,
sendo a terceira região em que tal situação ocorre com maior índice; 46 famílias com algum
membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 11,06% do total de famílias
registradas com essa condição em todo o Município; 92 famílias cujo responsável familiar é
adolescente, correspondendo a 11,75% das famílias do Município nesse perfil; e 57 famílias
com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (17,27% das
famílias com esse registro no Município, representando a região com maior ocorrência dessa
situação.
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
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No território Leste, em que, conforme mencionado acima há 8.272 famílias registradas
no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de assistência social
as apresentadas na Tabela 5 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Leste, abaixo:

Tabela 5 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Leste
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

424 famílias atendidas

5,13% de atendimento

187 famílias acompanhadas

2,26% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

825 vagas
território

611
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

37% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (2.212)
11% de cobertura em relação ao total do
IBGE (7.244)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

763 beneficiários

9,22 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

635 beneficiários

7,78%

Bolsa Família

1.843 beneficiários

22,28%

338 pessoas/famílias

4,09%

Benefício
Municipal

de
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Transferência
de
Renda - o PMTR
Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

187 pessoas/famílias
média

em

2,26%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

1.006 pessoas atendidas

164,65% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF(*)

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

22 famílias participando de
grupos

3,60% do total das famílias IRSAS

Programas
Projetos

(*) o cálculo foi feito com base no total de famílias acompanhadas pelo PAIF, em conformidade com os demais
territórios. Porém, pode haver famílias ainda não inseridas nesse acompanhamento e que, no entanto, já acessaram
essa oferta de projeto, o que justifica índice tão elevado de cobertura.

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Leste, cerca de 1.448 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 362 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 104 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
Em relação aos percentuais de cobertura do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos – SCFV para Crianças e Adolescentes nessa região, é importante salientar que a
região Leste contém dois dos maiores prestadores do serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos do Município, os quais recebem crianças e adolescentes de todos os territórios.
Portanto, embora tenham sido realizadas avaliações de cobertura, as mesmas não expressam
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exatamente o alcance estritamente territorial da ação, tendo-se que considerar que muitas
crianças e adolescentes desse território permanecem sem acesso, tendo em vista que nem todas
as vagas são ocupadas pelo público desse território.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
495 entrevistas foram realizadas, sendo 150 para inclusão na base do Cadastro Único e 345 para
alterações. A média realizada por mês é de 124 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Leste, podemos destacar referente as demandas para
a política de assistência social e violações de direitos, que houve grande ênfase da rede
socioassistencial nas questões relacionadas à necessidade de implantação de mais unidades de
CRAS na região, à oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, à capacidade
de atendimento a situações de violação de direitos, pois tem havido aumento das notificações,
tanto no que se refere à criança e ao adolescente, quanto ao idoso e à mulher, ao aumento da
oferta de cursos profissionalizantes, tendo em vista o aumento da procura; ao combate ao
trabalho infantil, ao abuso sexual, à naturalização da violência, atendimento preventivo com
adolescentes. Também houve destaque e preocupação com o alto índice de desemprego na
região, com a extrema pobreza e seus índices de crescimento, com a insuficiência da renda
familiar.
Na percepção dos usuários houve uma manifestação com a relação direta entre a
formação e as possibilidades de emprego – “a importância dos estudos, visto que não teve
condições de conclui-lo e hoje não tem profissão, evidenciando a dificuldade de emprego”.
No que tange às violações de direitos, os usuários manifestaram preocupação com a
gravidez precoce, com a violência nos territórios e também com o uso de substâncias
psicoativas.
A rede fez alusão, no que se refere à fragilidade dos vínculos existente no território, à
preocupação das famílias com o possível envolvimento de seus filhos com o tráfico. A
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interferência do tráfico na convivência também foi ressaltada pelos usuários, que afirmam que,
onde ele está presente, há pouco relacionamento entre as famílias.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes, pela rede, as dificuldades com o transporte, a
insuficiência de consultas médicas e de medicamentos nas UBS, o tráfico, a precariedade
habitacional e a presença de ocupações, o alto índice de desemprego, falta de renda, a
insegurança. Na percepção dos usuários, as principais questões são relacionadas à gravidez na
adolescência, à ausência de vagas de Educação Infantil e postura de algumas unidades com
cobrança de taxas de atendimento, a ausência de profissionais habilitados para atendimento a
pessoas com deficiência nas UBS’s, falta de acessibilidade e a falta de iluminação pública.
A rede avaliou que uma das vulnerabilidades do território é a grande discrepância
existente entre seus microterritórios, a presença do tráfico e violência, habitações precárias,
ocupações e mocós, além de conflitos entre bairros. Os usuários também destacaram a questão
do tráfico e da utilização e espaços públicos para uso e tráfico de drogas, a presença de lixo
acumulado, a ausência de segurança e a violência, a distância dos serviços em relação à moradia
das famílias.
Houve destaque ao trabalho em rede como potencialidade, a articulação com o Conselho
Tutelar, a atuação da Economia Solidária no território, a forte atuação da Pastoral da Juventude,
as cooperativas de recicladores e as empresas do parque industrial que têm absorvido a mãode-obra feminina. Os usuários avaliam positivamente os cursos da inclusão produtiva ofertados
por entidade parceira e a Biblioteca Interativa.
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2.4 Região Norte A

A região Norte A é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 6 microterritórios, conforme demonstrado no Mapa 8 - Região Norte A e seus

microterritórios
abaixo. O território mencionado faz divisa com o Município de Cambé, na face oeste. Tem
como áreas limítrofes: ao norte, o bairro Dom Pedro Primeiro (já no limite do perímetro urbano)
e o conjunto São Jorge, a leste o conjunto Vivi Xavier, ao sul o jardim Maria Celina e a oeste o
Perobinha e a divisa com Cambé, onde se concentram os loteamentos destinados à
industrialização, denominados Cilos.
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Mapa 8 - Região Norte A e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010 essa região concentra 40.833 habitantes, o que
corresponde a 8,16% do total da população de Londrina, sendo, a sétima região em população,
porém concentra grande número de bairros com famílias em condição de desproteção social.
Torna-se importante ressaltar que os dados do IBGE ainda não contêm a população do
Residencial Vista Bela, cuja implantação ocorreu posteriormente à realização do Censo
IBGE/2010. O Conjunto habitacional Vista Bela tem 2.712 unidades habitacionais, estimandose que lá residam 2.699 famílias, num total de 8.395 habitantes (COHAB, 2012a). Tem uma
gigantesca concentração de crianças e adolescentes comparativamente à proporção média
municipal. Ou seja, nele crianças e adolescentes (0 a 17 anos) juntos somam 48,7% da
população total (4.087 dos 8.395 moradores), enquanto o percentual do município como um
todo é de 25,60%. Inversamente as proporções de adultos e idosos são bem inferiores: a de
adultos (18 a 59) fica em 23,37% no Vista Bela para 61,68% no Município todo e a de idosos
(acima de 60 anos) fica em 4,56% no Vista Bela, quando para o Município é de 12,72%.
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Comparativamente ao próprio território, esta proporcionalidade apresenta-se da
seguinte forma: no tocante às crianças e adolescentes, em que no Vista Bela alcança 48,7%, a
região Norte A apresenta, segundo dados do IBGE há 30,05%; em relação aos adultos e idosos,
o IBGE aponta 69,95% na região, e no Vista Bela essa concentração é de 51,30%.
Em números absolutos, o total da população do território, acrescidos do número de
famílias que passaram a compô-lo a partir da implantação do Conjunto Vista Bela, chega a
49.228 habitantes, o que não altera sua posição em número de habitantes em relação a todo o
Município.
Embora os dados de IBGE aqui analisados não compreendam essa população, os
retirados do IRSAS já a contemplam, demonstrando altos percentuais de atendimento pela rede
de assistência social, tendo em vista que os habitantes desse loteamento são, em sua maioria
esmagadora, público desta política.
É uma região com características residenciais, entretanto, há previsões de loteamentos
industriais dentro de sua área de abrangência. Tem grande potencial de crescimento,
especialmente na face oeste e parte da norte. É formada por ocupações, chácaras, fundos de
vale e conjuntos habitacionais, inclusive parte da região conhecida no Município como “Cinco
Conjuntos”, contemplando, por exemplo, o Vivi Xavier, atualmente denominado bairro. É
cortada pela Avenida Saul Elkind, principal via da região, onde se concentra a oferta de
comércio e serviços e se verifica grande fluxo de veículos, e de onde se pode acessar o terminal
urbano do Vivi Xavier.
Nesta região tal como ocorre nas outras no município, a população adulta predomina,
correspondendo a 60,71% do total de habitantes. As crianças e adolescentes representam
30,05% (12.270) e os idosos 9,24% (3.772), sendo a segunda com maior proporção de crianças
e adolescentes, atrás apenas da região Sul A. O percentual de idosos, por sua vez, fica abaixo
da média municipal, sendo a terceira com menor proporção desse público.
Ao compararmos essa região com o Município, segundo os dados do referido censo
acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam 9,58% do total
de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 8,03% e os idosos
5,93%. Entretanto, considerando a informação acima, relativa ao Conjunto Vista Bela, deve-se
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destacar a concentração de crianças e adolescentes, que chega perto dos 50% de uma população
de 8.395 habitantes, ou seja, apenas nesse bairro, há uma concentração de 4.087 habitantes na
faixa dos 00 aos 18 anos.
Das pessoas desse território, 18.088 (44,30% se considerado o total do IBGE, de 40.833
pessoas, e 36,74% se considerado esse total acrescido da população do Vista Bela) possuem
registro no sistema da assistência social, ou seja, 15,52% das pessoas com registro no sistema
IRSAS residem nesse território. Isso coloca esta região em primeiro lugar em quantidade de
pessoas constantes desse sistema e em terceiro lugar proporcionalmente, se comparado o
número de pessoas registradas e a população. Destas, 6.231 são crianças e adolescentes, 10.537
adultos e 1.320 idosos.
Em relação ao número de famílias registradas no sistema IRSAS (10.565), esta região
ocupa o primeiro lugar, perfazendo 84,34% das famílias estimadas pelo IBGE/2010, num total
de 12.527. Destas, 1.746 constam como famílias sem renda, das quais, 1.253 têm em sua
composição crianças e adolescentes (71,76%) e 175 têm idosos (10,02%). Do total de famílias
255 têm pessoas com deficiência em sua composição (14,60%), sendo a região com maior
número e a segunda em proporção das famílias registradas.
No perfil de público do Programa Bolsa Família, estão registradas no IRSAS 873
famílias dessa região, das quais 688 com presença de crianças e adolescentes, 78 com idosos e
85 com pessoas com deficiência.
Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 1.265 famílias e, destas, 1.029 com crianças e adolescentes, 108 com
idosos e 138 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Norte A com registro no
IRSAS (10.565 famílias), que representam 84,34% do total de famílias residentes nesse
território (pelo IBGE), constata-se que em 30,34% (3.205 famílias/IRSAS) o responsável
familiar (RF) possui renda de trabalho formal, em 17,00% (1.796 famílias/IRSAS) essa renda
é de trabalho informal e em 27,06% (2.859 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
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Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
15,45% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 19,15% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 22,63% do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Norte A apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.320 idosos com registro
no sistema IRSAS, 837 moram sozinhos, ou seja, 63,41%; 2.864 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (27,11% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 18,88% do total de famílias com registro nesse
sistema no Município); 1.676 famílias cujo RF é idoso (15,86% do total de famílias com registro
no IRSAS na região); 161 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 15,07% de todas as famílias registradas no Município com essa condição,
sendo a segunda região em que tal situação ocorre com maior índice; 52 famílias com algum
membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 12,50% do total de famílias
registradas com essa condição em todo o Município; 113 famílias cujo responsável familiar é
adolescente, correspondendo a 14,43% das famílias do Município nesse perfil; e 50 famílias
com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (15,15% das
famílias com esse registro no Município.
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Norte A, em que, conforme mencionado acima, há 10.565 famílias
registradas no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de
assistência social as apresentadas na Tabela 6 - Ofertas/cobertura da assistência social na
região Norte A, abaixo:
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Tabela 6 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Norte A
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

568 famílias atendidas

5,38% de atendimento

281 famílias acompanhadas

2,66% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

300 vagas
território

849
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

11% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (2.755)
5% de cobertura em relação ao total do
IBGE (5.681)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

1.066 beneficiários

10,09 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

428 beneficiários

4,05%

Bolsa Família

2.826 beneficiários

26,75%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

324 pessoas/famílias

3,07%

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

184 pessoas em média

1,74%
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Programas
Projetos

Inclusão produtiva –
Modalidade I

263 pessoas atendidas

30,98% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

16 famílias participando de
grupos

1,88% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Norte A cerca de 1.266 atendimentos
pela equipe técnica, representado uma média de 317 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 189 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
No que se refere ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para
Crianças e Adolescentes, é importante destacar que a cobertura IBGE foi calculada sobre os
dados do Censo 2010 que, como já mencionado anteriormente, não continha os dados do
Conjunto Vista Bela, o que permite inferir que tal cobertura é ainda menor.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
953 entrevistas foram realizadas, sendo 235 para inclusão na base do Cadastro Único e 718 para
alterações. A média realizada por mês é de 238 entrevistas com essas finalidades.
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Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Norte A, podemos destacar:
No tocante às demandas para a política de assistência social e violações de direitos, por
parte da rede houve o relato da presença de fragilidades de renda, com aumento da
informalidade, inclusive por meio de vendas realizadas dentro do próprio território; da presença
de crianças e adolescentes sem atividades; concentração de demandas de média e alta
complexidade nos territórios; de serviços e atividades destinados ao público idoso; avaliada a
necessidade de mais um CRAS e de SCFV, o último principalmente para a população idosa.
Foi apontado também o problema da violência nos bairros, principalmente no Vista
Bela, São Jorge, Assentamento e Residencial do Café, onde tráfico e roubos são frequentes. Foi
apontado pela rede e por usuários, o envolvimento de adolescentes com estas atividades ilícitas,
que são mortos de forma cruel, inclusive pela polícia, principalmente os negros e pobres.
Esta violência foi mencionada como histórica, tem acometido gerações. Na percepção
dos usuários, além de também enfatizarem a questão da renda, devido à crise e dificuldade de
inserção no mercado de trabalho, apontaram a necessidade de serviços e atividades para
crianças e adolescentes, bem como cursos de qualificação profissional nos territórios e
programas de aprendizagem profissional com vagas suficientes para a população. Foi relatada
também a violência contra a mulher, principalmente no Conjunto Bela Vista, onde há
incidências de ocorrência de abusos sexuais.
A rede fez alusão, no que se refere à fragilidade dos vínculos existente no território, ao
distanciamento entre pessoas dos bairros novos e os mais antigos alegando não haver muita
relação entre as pessoas, em contrapartida, houve também o relato de conflitos entre pessoas do
mesmo bairro. Mencionou-se, por exemplo, a dificuldade na formação de grupos da Economia
Solidária. Chamou-se a atenção para o fato de haver muitas famílias monoparentais, chefiadas
por mulheres, devido o encarceramento dos companheiros. Os usuários relataram ainda que a
população não se manifesta e se mobiliza por medo de retaliação dos moradores.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes, pela rede, a dificuldade que famílias encontram ao
buscarem atendimento de saúde mental, pois falta investimento nesta área e a falta de serviços
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e atividades destinadas ao público idoso. Foi levantada também a necessidade de arborização
no Residencial Vista Bela, de educação infantil integral na região, de EJA’s no território e de
políticas habitacionais efetivas para as famílias em ocupações.
Os usuários mencionam a ausência de educação infantil e de serviços e atividades para
crianças e adolescentes, a insuficiência de escolas e de equipamentos de saúde, além de
apontarem a grande demora no atendimento de saúde, consultas e exames. Relatam a presença
de lixo acumulado e de animais na rua. Avaliam que o transporte se locomove muito rápido,
colocando as pessoas em risco. No que tange à política de habitação, apontam que a estrutura
das casas do Vista Bela é péssima.
A rede avaliou como vulnerabilidades do território a existência de diversos locais de
risco (perigosos), a concentração de famílias em situação de vulnerabilidade no Residencial
Vista Bela, o isolamento geográfico do Jardim São Jorge, que dificulta a mobilidade para outros
territórios. Avaliou-se que as famílias dessa região têm dificuldade em acessar o centro da
cidade. Em concordância com os apontamentos da rede, os usuários também relataram a alta
violência no local e o tráfico de drogas. Foi relatado também a falta de manutenção no conjunto
Paris, que se encontra com ruas esburacas e muitos carros abandonados nas ruas. A questão do
descaso do Poder Público com a região foi recorrente em todas as falas.
No que se refere às potencialidades, houve destaque, por parte da rede, para o fato de a
população “ir à luta” buscando estratégias de trabalho e geração de renda, sendo pessoas
empreendedoras e com facilidade de se articular e readaptar, quando necessário. Os usuários,
além de também trazerem essa reflexão, reconhecendo que são “pessoas de direito”,
enfatizaram a solidariedade entre as famílias, em específico do bairro Jeronimo Nogueiro, que
se ajudam com caronas.
Ressaltou-se também a presença de academia ao ar livre, projetos, escolas, mercado,
farmácia e outros equipamentos urbanos. Comentou-se também sobre a presença da Igreja
Adventista, com projetos para crianças e caminhadas noturnas.
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2.5 Região Norte B

A região Norte B é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 6 microterritórios, conforme apresentado no Mapa 9 - Região Norte B e seus

microterritórios

,

abaixo. Tem como áreas limítrofes: ao norte o Heimtal, a leste os bairros Aquiles Sthengel e
João Paz, ao sul o bairro Pacaembu e a oeste o Cemitério Jardim da Saudade.

63

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Mapa 9 - Região Norte B e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010 essa região concentra 54.186 habitantes, o que
corresponde a 10,83% do total da população de Londrina, sendo a sexta mais populosa do
Município. No entanto, desde a realização do Censo, houve a construção de empreendimentos
habitacionais, cuja população é público da política de assistência social, o que leva ao aumento
dos dados dessa população registrados no sistema IRSAS.
Essa região tem características eminentemente residenciais, sendo formada em sua
grande maioria, por bairros originados como conjuntos habitacionais, inclusive parte da região
conhecida como “Cinco Conjuntos”, a exemplo dos bairros João Paz e Aquiles Sthengel. Em
sua região mais periférica há grande concentração de público da política de assistência social,
haja vista as condições de desproteção a que são submetidas as famílias residentes. Possui em
sua abrangência um fundo de vale que teve o represamento do curso d’água, formando o Lago
Norte, área revitalizada que se constitui em opção de lazer para a população.
Ainda no âmbito do lazer, destaca-se a presença de um shopping Center. Também é
cortada pela Avenida Saul Elkind, que se estende desde a região Norte A como principal via da
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região, concentrando a oferta de comércio e serviços e grande fluxo de veículos, que cruza a
PR-545, denominada Rodovia Carlos João Strass no trecho urbano.
Nesta região prevalece a característica municipal de proporcionalidade das faixas
etárias, predominando a população adulta e ficando o percentual de crianças e adolescentes na
faixa dos 20% e o de idosos na faixa dos 10%. A população adulta, que corresponde a 60,58%
do total de habitantes. As crianças e adolescentes representam 28,61% (15.500) da população
residente e os idosos 10,81 (5.858). Embora se mantenha a proporcionalidade, a população
adulta segue a tendência municipal, ficando acima o percentual de crianças e adolescentes e
abaixo o de idosos.
Ao compararmos essa região com o Município como um todo, segundo os dados do
referido censo acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam
12,10% do total de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 10,64%
e os idosos 9,21%, sendo a quarta região com maior concentração de crianças e adolescentes
em números absolutos, se considerado o número total dessa faixa em todo o município
(128.107, segundo Censo IBGE/2010).
Das 54.186 pessoas desse território, 16.322 (30,12%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja, 14,00% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Esta é a segunda região em quantidade de pessoas registradas nesse sistema, sendo a
quarta na proporção em relação à população residente. Destas, 5.443 são crianças e
adolescentes, 9.255 adultos e 1.624 idosos.
Esta região é a segunda do município em número de famílias registradas no IRSAS (em
número de 9.758, de um total de 16.859 registradas pelo IBGE/2010, ou seja, 57,88%), 1.259
constam como famílias sem renda, das quais, 834 têm em sua composição crianças e
adolescentes (66,96%) e 153 têm idosos (12,15%). Do total de famílias 149 têm pessoas com
deficiência em sua composição (11,83%), sendo a segunda em número e a terceira em
proporção das famílias atendidas.
No perfil de público do Programa Bolsa Família, possuem registro no IRSAS 816
famílias dessa região, das quais 579 com presença de crianças e adolescentes, 123 com idosos
e 41 com pessoas com deficiência.
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Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 1.113 famílias e, destas, 839 com crianças e adolescentes, 153 com
idosos e 73 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Norte B com registro no
IRSAS (9.758 famílias), que representam 57,88% do total de famílias residentes nesse território
(pelo IBGE), constata-se que em 33,21% (3.241 famílias/IRSAS) o responsável familiar (RF)
possui renda de trabalho formal, em 15,64% (1.526 famílias/IRSAS) essa renda é de trabalho
informal e em 18,43% (1.798 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no IRSAS representa cerca de 14,27% do
total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem renda
representam 14,40% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 14,23 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Norte B apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.624 idosos com registro
no sistema IRSAS, 903 moram sozinhos, ou seja, 55,60%; 2.404 famílias registradas no sistema
são monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (24,64% do total de
famílias dessa região com registro no sistema IRSAS e 15,85% do total de famílias com registro
no sistema no Município); 1.968 famílias cujo RF é idoso (20,17% do total de famílias com
registro nesse sistema na região); 147 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com
deficiência, correspondendo a 13,76% de todas as famílias registradas no Município com essa
condição, sendo a terceira região em que tal situação ocorre com maior índice; 96 famílias com
algum membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 23,08% do total de famílias
registradas com essa condição em todo o Município.
Essa região, conforme mencionado anteriormente, juntamente com a região Centro A
(que tem esse índice com 26,92%), representam exatamente 50% das famílias com membros
acolhidos com registro no IRSAS em todas as 10 regiões; 84 famílias cujo responsável familiar
é adolescente, correspondendo a 10,73% das famílias do Município nesse perfil; e 43 famílias
com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (13,03% das
famílias com esse registro no Município).
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Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as ofertas/coberturas apresentadas abaixo, na
Tabela 7 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Norte B, as quais demonstram a
necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não contempladas e ampliação
do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados, tendo em vista que, conforme
mencionado acima, há 9.758 famílias com registro no sistema IRSAS:

Tabela 7 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Norte B
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

318 famílias atendidas

3,26% de atendimento

400 famílias acompanhadas

4,10% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

555 vagas
território

618
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

22% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (2.531)
8% de cobertura em relação ao total do
IBGE (7.245)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
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deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

1.061 beneficiários

10,87 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

703 beneficiários

7,20%

Bolsa Família

2.323 beneficiários

23,81%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

300 pessoas/famílias

3,07%

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

210 pessoas em média

2,15%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

264
atendidas

38,37% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

10 famílias participando de
grupos

Programas
Projetos

pessoas/famílias

1,45% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Norte B cerca de 857 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 214 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 70 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
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Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
733 entrevistas foram realizadas, sendo 166 para inclusão na base do Cadastro Único e 567 para
alterações. A média realizada por mês é de 183 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Norte B, podemos destacar:
No tocante às demandas para a política de assistência social e violações de direitos, por
parte da rede houve relato da existência de meninas exploradas sexualmente. Comentou-se
ainda sobre a falta de atenção para adolescentes com mais de 14 anos, muitas crianças ficam
nas ruas, e do excesso de demandas que não dizem respeito somente à assistência social, mas
que acabam ficando sob responsabilidade desta.
A rede ainda apontou a necessidade de se formar cidadãos, promovendo uma formação
política para as famílias. Destacou a ausência de empreendimentos da Economia Solidária no
território e de formação para o mercado de trabalho. A Economia Solidária como forma de
promover o acesso à renda e ao convívio. Por fim, os usuários afirmaram que a reunião oficial
é muito boa e que é preciso continuar ouvindo as pessoas.
No que se refere à fragilidade dos vínculos existente no território a rede apontou a forte
incidência de pais/ mães que tiveram filhos muito novos e delegaram o cuidado dos filhos aos
avós; muitas pessoas idosas que sofreram abusos e reproduzem isso com os filhos, além de um
grande número de famílias monoparentais, onde os pais não dão apoio ou contribuem
financeiramente.
Os usuários relataram a forte presença de crianças nas ruas, por falta de
serviços/atividades, sendo isto um facilitador para o envolvimento com as drogas.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes, pela rede, a forte presença do tráfico e da violência, da
violência policial, um grande déficit de políticas na área da saúde mental, principalmente devido
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à grande demanda no local, do crescimento dos crimes virtuais e da ausência ou insuficiência
de Políticas Públicas de Segurança, e emprego, pontos também levantados pelos usuários No
que se refere a saúde geral e a educação também há uma defasagem, as famílias são maltratadas
e desconsideradas nas suas reinvindicações.
A rede ainda avalia a necessidade de intensificação das ações da política do trabalho e
da segurança pública na região. Os usuários relataram a falta de vagas nas escolas, de
profissionais nas Unidades Básicas de Saúde e de profissionalização para adolescentes. Além
disso, o desemprego foi citado por ambos, principalmente por falta de escolaridade.
A rede avaliou como vulnerabilidades do território a forte presença do tráfico com
intenso envolvimento de jovens, e os vários locais de risco. Para os usuários o lixo tem sido
muito prejudicial, principalmente para crianças e pessoas idosas e o mato tem tomado conta dos
locais. Foi relatado também a falta de mercados no Bairro Primavera e a distância do CRAS.
Além disso, enfatizou-se a guerra do tráfico no território, o uso de drogas próximo a crianças e
até nas escolas. Muitas crianças ficam nas ruas e tem havido a recorrência em casos de estupro
em meninas.
No que se refere às potencialidades, houve destaque pela rede para a concentração
comercial na Saul Elkind, que facilita a vida dos moradores, pois não precisam ir até o centro.
A rede relatou também a presença de adolescentes muito inteligentes e autodidatas que possuem
um grande potencial, a boa oferta de serviços como CRAS, CEIS e UBSs e a horta comunitária.
Os usuários apontaram o CRAS e o comércio como potencialidades e a necessidade de mais
atividades para as crianças como uma necessidade.
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2.6 Região Oeste A

A região Oeste A é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 3 microterritórios, conforme demonstrado no Mapa 10 - Região Oeste A e
seus

microterritórios

abaixo. São suas
áreas limítrofes: ao norte o jardim Sabará, a leste a Gleba Palhano, ao sul o Hospital Veterinário
da UNIFIL, no limite com o distrito Espírito Santo, e a oeste o jardim Olímpico.
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Mapa 10 - Região Oeste A e seus microterritórios

Conforme o Censo IBGE 2010, essa região possui 24.852 habitantes, o que corresponde
a 4,97% do total da população de Londrina, concentrando alto grau de desproteção social. Ela
faz divisa com o Município de Cambé, com bairros conurbados e com características
populacionais semelhantes.
Os primeiros bairros dessa região se instalaram no entorno da Universidade Estadual de
Londrina, onde foram sendo realizados outros loteamentos e construídas unidades habitacionais
voltadas ao público de menor renda familiar. Os bairros João Turquino e Maracanã passaram,
na década de 2000 a 2010, pelo programa intitulado Habitar Brasil-BID, que realizou a
regularização fundiária e infraestrutura urbana.
Embora haja concentração de público da política de assistência social, recentemente tem
ocorrido na região a implantação de condomínios horizontais de alto padrão, especialmente na
parte sul e a verticalização, especialmente no trecho da Gleba Palhano pertencente a essa região,
acentuando o contraste entre as condições socioeconômicas da população residente.
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Tem, em sua área de abrangência, o maior shopping center de Londrina, a central de
distribuição dos correios, sendo cortada pelo trecho urbano da PR-445, principal via de acesso
à saída para Curitiba.
Nesta região a população adulta corresponde a 63,71% do total de habitantes, estando
dois pontos acima da média do Município. As crianças e adolescentes representam 28,76%
(7.147), três pontos acima, e os idosos 7,54% (1.873), ficando consequentemente cinco pontos
abaixo da média do município.
Ao compararmos essa região com o Município como um todo, segundo os dados do
referido censo acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam
5,58% do total de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 5,13% e
os idosos 2,94%, sendo a terceira região com maior concentração de idosos, se considerado o
número total dessa faixa em todo o município (63.622 idosos).
Das 24.852 pessoas desse território, 6.584 (26,49%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja, 5,65% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Esta região é a quinta em registros no sistema na comparação com o total de pessoas
nela residentes. Destas, 2.287 são crianças e adolescentes, 3.774 adultos e 523 idosos.
Das famílias registradas no IRSAS (em número de 3.744, de um total de 8.076 estimadas
pelo IBGE/2010, ou seja, 46,36%), 506 constam como famílias sem renda, das quais, 346 têm
em sua composição crianças e adolescentes (68,38%) e 60 têm idosos (11,86%). Do total de
famílias 68 têm pessoas com deficiência em sua composição (13,44%).
No perfil de público do Programa Bolsa Família, constam no sistema IRSAS 358
famílias dessa região, das quais 255 com presença de crianças e adolescentes, 52 com idosos e
29 com pessoas com deficiência.
Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 531 famílias e, destas, 407 com crianças e adolescentes, 56 com idosos
e 41 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Oeste A com registro no
IRSAS (3.744 famílias), que representam 46,36% do total de famílias residentes nesse território
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(pelo IBGE), constata-se que em 28,42% (1.064 famílias/IRSAS) o responsável familiar (RF)
possui renda de trabalho formal, em 15,79% (591 famílias/IRSAS) essa renda é de trabalho
informal e em 17,23% (645 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
5,48% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 6,67% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 5,11 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Oeste A apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 523 idosos com registro no
sistema IRSAS, 263 moram sozinhos, ou seja, 50,29%; 749 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (20,01% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS 4,94% do total de famílias com registro no IRSAS
no Município); 634 famílias cujo RF é idoso (16,93% do total de famílias com registro no
sistema na região); 66 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 6,18% de todas as famílias registradas no Município com essa condição; 29
famílias com algum membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 6,97% do total
de famílias registradas com essa condição em todo o Município; 58 famílias cujo responsável
familiar é adolescente, correspondendo a 7,41% das famílias do Município nesse perfil; e 18
famílias com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto
(5,45% das famílias com esse registro no Município).
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Oeste A, em que, conforme mencionado acima, há 3.744 famílias
registradas no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de
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assistência social as demonstradas na Tabela 8 - Ofertas/cobertura da assistência social na
região Oeste A:

Tabela 8 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Oeste A
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

184 famílias atendidas

4,91% de atendimento

150 famílias acompanhadas

4,01% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

150 vagas
território

334
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

14% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.068)
5% de cobertura em relação ao total do
IBGE (3.271)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

340 beneficiários

9,08 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

183 beneficiários

4,89%

Bolsa Família

863 beneficiários

23,05%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

150 pessoas/famílias

4,01%
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Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

133 pessoas em média

3,55%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

45
atendidas

13,47% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

8 famílias participando de
grupos

Programas
Projetos

pessoas/famílias

2,40% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Oeste A cerca de 846 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 212 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 228 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
577 entrevistas foram realizadas, sendo 174 para inclusão na base do Cadastro Único e 403 para
alterações. A média realizada por mês é de 144 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Oeste A, destaca-se no tocante às demandas para a
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política de assistência social e violações de direitos, que houve grande ênfase da rede
socioassistencial nas questões relacionadas à violência, violência doméstica e contra a mulher
e às ocorrências de ato infracional e exploração sexual; além do desemprego, que traz a
fragilidade de renda.
Os usuários avaliaram como necessária a ampliação do CRAS Oeste A, enfatizando
ainda a necessidade de maior oferta de cursos voltados à geração e renda. No que tange à
fragilidade dos vínculos a rede destacou o número de famílias monoparentais chefiadas por
mulheres e a fragilidade de vínculos familiares existente. Os usuários manifestaram-se,
especialmente, quanto à horta comunitária, cujo foco está no conflito, não se configurando com
o projeto coletivo.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes, tanto pela rede, quanto pelos usuários a ausência de
Unidade Básica de Saúde, o fato de grande parte da população comprometer sua renda com o
pagamento de aluguel, o que corresponde à percepção dos usuários de que há ausência de
políticas habitacionais e o abandono dos equipamentos existentes pelo Poder Público. A rede
ainda citou a insuficiência de equipamentos públicos e de políticas públicas no território, sendo
destacada a dificuldade de acesso à Saúde Mental; a baixa escolaridade e o desemprego, assim
como a ausência de políticas de trabalho e renda. Os usuários salientaram, ainda, a demora de
atendimento de ambulância no território.
A rede avaliou, entre as vulnerabilidades do território/contradição social o isolamento
do território em relação ao centro da cidade, o que limita o acesso, tendo em vista a distância
dos equipamentos públicos e privados do local de moradia das famílias, questão também
mencionada pelos usuários, especialmente no tocante à UBS; a grande discrepância existente
entre seus microterritórios, com expressiva convivência da contradição social; a morte, o tráfico
e uso de drogas; a gravidez na adolescência; a depredação dos equipamentos púbicos
abandonados, o que também é percebido pelos usuários.
Os usuários ainda destacaram a presença intensa de bares e de lixo acumulado no
território. Referente às potencialidades do território, a rede destacou os equipamentos existentes
e o fato de a população reconhecer o CRAS como elemento central no território. Outro ponto
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ressaltado foi o resgate da capacidade reivindicatória da população a partir da necessidade de
retorno a UBS para o bairro. Também foi avaliado como potencialidade a existência e atuação
da associação de mulheres do Conjunto João Turquino.
Os usuários enfatizaram a presença de pessoas com potencial para Economia Solidária
e/ou cursos de qualificação profissional; o reconhecimento de que os moradores “são de luta”;
a valorização das amizades e do sentimento de vizinhança (o que também pode ser avaliado
como aspecto relevante no tocante aos vínculos), o apreço pelo bairro; a presença do transporte
público, com linhas suficientes distribuídas pelos bairros; o grande número de igrejas,
especialmente evangélicas, a existência de uma farmácia.
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2.7 Região Oeste B

A região Oeste B é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 4 microterritórios, conforme demonstrado no Mapa 11 - Região Oeste B e
seus

microterritórios

. Seus principais
limites são: ao norte, o Jardim Leonor; a leste, o jardim Shangri-lá; ao sul, o Jardim Presidente
e o Jardim Quebec; e a oeste a cidade de Cambé.
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Mapa 11 - Região Oeste B e seus microterritórios

Esta região tem forte característica residencial, porém também conta com a presença de
indústrias (inclusive de grande porte), tendo em vista os zoneamentos com essa destinação,
denominados Cilo 2 e Cilo 3. É a primeira região de acesso do município de Cambé, havendo
bairros muito próximos com ocorrência de conurbação.
É formada por alguns dos bairros mais antigos da cidade, a exemplo do Jardim Leonor,
e também por bairros muito populosos e com extensa área territorial, como é o caso do Jardim
Bandeirantes, ocupações e bairros com forte presença de situação de desproteção social e,
também, bairros com população com alto poder aquisitivo, o que confere alto grau de
heterogeneidade na composição populacional.
O mercado municipal mais antigo e conhecido da cidade está nesse território, assim
como o primeiro shopping center do Município. Além disso, tem em sua área de abrangência o
Parque de Exposições Agropecuárias de Londrina, uma grande universidade e o terminal
urbano da Zona Oeste. Como áreas verdes tem destaque a presença de fundos de vale.
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Na região Oeste B a população adulta corresponde a 61,50% do total de habitantes,
percentual praticamente idêntico à média municipal, que é de 61,68%. Os demais percentuais
trazem variações em relação à média municipal, com as crianças e adolescentes abaixo cerca
dois pontos percentuais, com 23,93% (19.670) e os idosos acima praticamente dois pontos,
14,57% (11.981).
Ao compararmos essa região com o Município, segundo os dados do referido censo
acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam 15,35% do total
de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 16,38% e os idosos
18,83%, sendo a região com maior concentração de crianças e adolescentes em números
absolutos (19.670).
Das 82.201 pessoas desse território, 12.469 (15,17%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja, 10,70% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. A região Oeste B se destaca como a quarta do município em quantidade de pessoas
registradas nesse sistema. Destas, 3.749 são crianças e adolescentes, 6.947 adultos e 1.773
idosos.
É a terceira região da cidade em número de famílias registradas no IRSAS (em número
de 7.330, de um total de 26.951 estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 27,20%), 455 constam
como famílias sem renda, das quais, 294 têm em sua composição crianças e adolescentes
(64,61%) e 63 têm idosos (13,85%). Do total de famílias 34 têm pessoas com deficiência em
sua composição (7,47%).
No perfil de público do Programa Bolsa Família, estão registradas no IRSAS 952
famílias dessa região, das quais 687 com presença de crianças e adolescentes, 125 com idosos
e 43 com pessoas com deficiência.
Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 1.026 famílias e, destas, 795 com crianças e adolescentes, 137 com
idosos e 56 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Oeste B com registro no
IRSAS (7.330 famílias), que representam 27,20% do total de famílias residentes nesse território
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(pelo IBGE), constata-se que em 33,23% (2.436 famílias/IRSAS) o responsável familiar (RF)
possui renda de trabalho formal, em 17,68% (1.296 famílias/IRSAS) essa renda é de trabalho
informal e em 12,33% (904 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
10,72% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 7,68% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 7,16 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Oeste B apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.773 idosos com registro
no sistema IRSAS, 807 moram sozinhos, ou seja, 45,52%; 1.465 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (19,99% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 9,66% do total de famílias com registro no
IRSAS no Município); 1.880 famílias cujo RF é idoso (25,65% do total de famílias com registro
na região); 102 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 9,55% de todas as famílias registradas no Município com essa condição; 17
famílias com algum membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 4,09% do total
de famílias registradas com essa condição em todo o Município; 65 famílias cujo responsável
familiar é adolescente, correspondendo a 8,30% das famílias do Município nesse perfil; e 31
famílias com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto
(9,39% das famílias com esse registro no Município).
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Oeste B, em que, conforme mencionado acima, há 6.799 famílias
registradas no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de
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assistência social as apresentadas na Tabela 9 - Ofertas/cobertura da assistência social na
região Oeste B:

Tabela 9 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Oeste B
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

313 famílias atendidas

4,60% de atendimento

152 famílias acompanhadas

2,24% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

370 vagas
território

465
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

23% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.600)
4% de cobertura em relação ao total do
IBGE (8.967)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

639 beneficiários

9,40 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

567 beneficiários

8,34%

Bolsa Família

1.549 beneficiários

22,78%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

256 pessoas/famílias

3,77%
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Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

91 pessoas em média

1,34%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

237
atendidas

50,97%
referente
ao
total
de
pessoas/famílias acompanhadas pelo
PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

16 famílias participando de
grupos

Programas
Projetos

pessoas/famílias

3,44% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Oeste B cerca de 398 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 100 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 91 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
500 entrevistas foram realizadas, sendo 157 para inclusão na base do Cadastro Único e 343 para
alterações. A média realizada por mês é de 125 entrevistas com essas finalidades.
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Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Oeste B, verificou-se que, no tocante às demandas
para a política de assistência social e violações de direitos, houve grande ênfase da rede
socioassistencial nas questões relacionadas à violência urbana e doméstica, seja contra crianças
e adolescentes, mulheres e idosos.
Foi salientado que o preconceito interfere na condição de crianças e adolescentes de
alguns bairros frequentarem os serviços ofertados pela assistência social em outros.
Ressaltaram que alguns bairros concentram mais a situação de pobreza, com situações até de
barracos sem energia elétrica, e que tem havido grande empobrecimento da população.
Os usuários reforçam a necessidade de serviços para atendimento à criança e ao
adolescente, afirmando que os projetos precisam estar nos bairros. Referem que os conflitos
entre os territórios têm levado a muitas mortes de adolescentes e relatam ocorrer violência,
exploração sexual e crianças envolvidas pelo tráfico. Também mencionam a existência de
muitos desempregados, o que tem se agravado nos últimos tempos e, ainda, que os benefícios
e os direitos estão sendo retirados.
No que tange à fragilidade dos vínculos a rede destacou o preconceito territorial como
um entrave ao acesso ao trabalho e emprego; a presença de muitas mulheres usuárias de drogas
reclusas no sistema penitenciário, ficando as crianças sem essa referência. Os usuários
enfatizaram a “treta de vila” como aspecto relevante, relatando que o conflito existente entre
territórios onde as pessoas não podem circular livremente. Também refletiram sobre a
necessidade de trabalhar aliada à dificuldade de conseguirem deixar os filhos.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes pela rede a ausência de serviços em alguns
microterritórios; a inexistência de Centros Municipais de Educação Infantil e o atendimento
parcial dos Centros de Educação Infantil parceiros, situação também destacada pelos usuários,
que avaliam que a oferta desses serviços é insuficiente; a distância dos serviços de saúde e a
sobrecarga da equipe do NASF, que atende cinco Unidades Básicas de Saúde.
Há muitas ocorrências de situações que demandam atendimento da saúde mental, muitas
vezes em decorrência do uso de drogas, problemas hereditários e transtorno mental. Também
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foi destacada a dificuldade de os serviços participarem do trabalho em rede; a necessidade de
se trabalhar as situações de evasão escolar, tendo em vista especialmente que tal situação
repercute no descumprimento de condicionalidades pelas famílias inseridas no Programa Bolsa
Família (questão também mencionada na avaliação das demandas para a assistência social); a
insuficiência de atividades voltadas a crianças e adolescentes, também citada pelos usuários; a
existência de preconceito territorial.
Os usuários manifestaram-se quanto à preocupação com a gravidez na adolescência, à
necessidade de melhoria na escola e à dificuldade de acesso a ela, pelas características
geográficas e pela linha do trem. Enfatizaram a falta de segurança e iluminação públicas, a
ausência de vale transporte para acesso a serviços.
A rede avaliou, entre as vulnerabilidades do território/contradição social o fato de a linha
do trem dividir os territórios e destacar a grande contradição social existente entre os que estão
acima da linha e os que estão abaixo (sendo características desta última como área com pouca
estrutura e cobertura de serviços); dificuldades de acesso aos serviços de modo geral. Foi
mencionada a existência de rixas entre bairros que, por vezes, impede que esse acesso ocorra e,
ainda, a violência marcada pela crueldade e o controle pelo tráfico; além da ocorrência de
mendicância, uso de drogas e prostituição.
Os usuários salientaram a questão da violência, do consumo e do tráfico de drogas, além
da ausência/insuficiência de atendimento à criança e ao adolescente. Além disso, referiram-se
à grande quantidade de lixo acumulado próximo aos locais de moradia.
Avaliaram que a instalação de uma faculdade na região contribuiu para o agravamento
das condições de vida da população, sendo um fator de evasão das pessoas mais antigas da
região. Mencionam o uso de espaços coletivos para o tráfico de drogas e pontos de exploração
sexual.
No que se refere às potencialidades do território, a rede destacou que, especialmente, os
meninos procuram o SCFV/CFC; que há parceria entre os serviços, principalmente da
assistência social com a escola; a existência de um pólo da Ecosol, destacando que mais do que
um resultado efetivo de renda, há o resultado subjetivo, de valorização das pessoas, do trabalho
realizado, de auto estima das pessoas. Avaliam que a nova localização do CRAS favoreceu e
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facilitou o acesso das pessoas. Os usuários consideram como potencialidade o campo de futebol
existente para o lazer e o entretenimento, o qual é muito utilizado pela comunidade e refletem
que o espaço CEU poderia ser utilizado para exibição de filmes para os adolescentes. É feita
avaliação positiva da UBS e seus profissionais (citados médicos e ACS’s).
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2.8 Região Rural

A região Rural é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por cinco microterritórios, os quais estão demonstrados no Mapa 12 - Região

Rural e seus microterritórios

, abaixo.
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Mapa 12 - Região Rural e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010 essa região concentra 19.788 habitantes, o que
corresponde a 3,95% do total da população de Londrina, sendo a nona região em população em
Londrina, atrás apenas da região Sul A.
A Zona Rural de Londrina tem como característica marcante a grande extensão
geográfica e pequena densidade populacional com alta dispersão. A população se concentra
principalmente nos distritos localizados em sua abrangência, entretanto há ocorrência de
habitantes em propriedades rurais e patrimônios.
No território que compreende o distrito de Lerroville encontra-se o Assentamento Eli
Vive, com grande concentração de público da assistência social. Também faz parte dessa região,
para a Assistência Social, a Terra Indígena do Apucaraninha. Merece destaque o distrito da
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Warta, que se localiza no sentido oposto dos demais, no extremo norte do Município, tendo
todo o perímetro urbano entre este e o restante da região denominada Rural.
Essa área tem grande potencial de turismo ecológico, havendo referências como o
Parque Daisaku Ikeda e a Mata dos Godoy.
Em decorrência das grandes distâncias entre distritos, patrimônios e locais de moradia
das pessoas, verifica-se grande dificuldade de acesso, tendo em vista a pouca disponibilidade
de linhas de ônibus e infraestrutura.
Nesta região a população adulta predomina, com 59,33% do total de habitantes, dois
pontos abaixo da média municipal. As crianças e adolescentes representam 27,93% (5.526), ou
seja, dois pontos acima da média, e os idosos 12,74% (2.521), percentual praticamente idêntico
ao da média do Município, que é de 12,72% desse público.
Ao compararmos essa região com o Município, segundo os dados do referido censo
acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam 4,31% do total
de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 3,80% e os idosos
3,96%, sendo a terceira região com maior concentração de idosos, se considerado o número
total dessa faixa em todo o município (63.622 idosos).
Das 19.788 pessoas desse território 9.732 (49,18%) estão registradas no sistema da
assistência social, ou seja, 8,35% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Embora numericamente a zona rural figure em sétimo lugar na quantidade de pessoas
registradas no sistema, estas representam a segunda maior proporção do Município em relação
à população residente, o que reflete a condição de desproteção a que tal população está exposta.
Destas, 3.216 são crianças e adolescentes, 5.817 adultos e 699 idosos.
Das famílias já registradas no IRSAS (em número de 5.289, de um total de 6.501
estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 81,36%), 746 constam como famílias sem renda, das quais,
491 têm em sua composição crianças e adolescentes (65,82%) e 68 têm idosos (9,11%). Do
total de famílias 37 têm pessoas com deficiência em sua composição (4,96%).
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No perfil de público do Programa Bolsa Família, possuem registro no IRSAS 1026
famílias dessa região, das quais 744 com presença de crianças e adolescentes, 125 com idosos
e 23 com pessoas com deficiência.
Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 819 famílias e, destas, 559 com crianças e adolescentes, 109 com idosos
e 36 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Rural com registro no
sistema IRSAS (5.289 famílias), que representam 81,36% do total de famílias residentes nesse
território (pelo IBGE), constata-se que em 20,95% (1.108 famílias/IRSAS) o responsável
familiar (RF) possui renda de trabalho formal, em 20,89% (1.105 famílias/IRSAs) essa renda é
de trabalho informal e em 8,68% (459 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
7,74% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 10,52% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 3,63 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Rural apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 699 idosos com registro no
sistema IRSAS, 290 moram sozinhos, ou seja, 41,49%; 738 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (13,95% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 4,87% do total de famílias com registro no
IRSAS no Município); 810 famílias cujo RF é idoso (15,31% do total de famílias com registro
no IRSAS na região); 42 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 3,93% de todas as famílias registradas no Município com essa condição; 11
famílias com algum membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 2,64% do total
de famílias registradas com essa condição em todo o Município; 64 famílias cujo responsável
familiar é adolescente, correspondendo a 8,17% das famílias do Município nesse perfil,
representando a segunda região com maior ocorrência dessa situação, atrás apenas da região
Norte A, que representa 14,13% (113 famílias); e 11 famílias com adolescentes em
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cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto (3,33% das famílias com esse
registro no Município).
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Rural, em que, conforme mencionado acima, há 5.289 famílias registradas
no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de assistência social
as apresentadas na Tabela 10 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Rural:

Tabela 10 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Rural
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

497 famílias atendidas

9,40% de atendimento

197 famílias acompanhadas

3,72% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

175 vagas
território

694
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

12% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.485)
7% de cobertura em relação ao total do
IBGE (2.572)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
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Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

479 beneficiários

9,06 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

143 beneficiários

2,70%

Bolsa Família

1.810 beneficiários

34,22%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

213 pessoas/famílias

4,03%

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

194 pessoas em média

3,67%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

18
atendidas

2,59% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

12 famílias participando de
grupos

Programas
Projetos

pessoas/famílias

1,73% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Rural cerca de 161 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 40 atendimentos por mês às famílias inseridas nesse
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serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um total
de 53 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo.
A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais regiões, é bastante
expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018, 203 entrevistas foram
realizadas, sendo 42 para inclusão na base do Cadastro Único e 161 para alterações. A média
realizada por mês é de 51 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Rural, podemos destacar:
No tocante às demandas para a política de assistência social e violações de direitos,
houve grande ênfase da rede socioassistencial nas questões relacionadas ao combate ao trabalho
infantil e à exploração sexual, bem como apontada a fragilidade de renda, ocasionada pelo
desemprego ou ocupação sazonal durante as safras, como demanda. Os usuários também não
abordaram essas questões, o que também ocorreu com o item de potencialidades do território.
No que tange à fragilidade dos vínculos, também só abordada pela rede, houve destaque
à violência naturalizada.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes pela rede a questão da fragilidade do transporte da zona
urbana para os distritos e zona urbana, bem como a demora nos atendimentos pelo SAMU e
ambulâncias. Além disso, menciona como demanda o acesso ao trabalho e a questão da
segurança pública.
Os usuários avaliam que os atendimentos ficam restritos devido ao número de
profissionais e horários de funcionamento dos serviços da saúde; queixam-se de que o Centro
de Educação Infantil, que atua no território, cobra mensalidades das famílias, que há ausência
de espaços e esporte, lazer, além da falta de segurança, da existência de tráfico de drogas e latos
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índices de desemprego. Apresentam demandas afetas a essas fragilidades, inclusive com a
implantação de academia ao ar livre, creche integral, qualificação profissional, implantação de
empresas e cartão transporte para tratamento de saúde.
A avaliação quanto às vulnerabilidades do território/contradição social apenas foi
mencionada na Oficina de Mapa Falado da rede socioassistencial, tendo sido destacadas as
questões da renda, da educação, da existência de trabalho infantil, violência doméstica,
exploração sexual, tráfico de drogas e alcoolismo.
Neste item referente às potencialidades do território, a rede destacou o grupo de jovens da
paróquia e a atuação da Fundação Municipal de Esportes.
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2.9 Região Sul A

A região Sul A é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 4 microterritórios, conforme demonstrado no Mapa 13 - Região Sul A e seus

microterritórios

.

As áreas limítrofes correspondem: ao norte, o bairro Parque das Indústrias e o Conjunto São
Lourenço; a leste, o Jardim União da Vitória; ao sul, o jardim União da Vitória II; a oeste, o
Conjunto Jamile Dequech.
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Mapa 13 - Região Sul A e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010 essa região concentra 13.215 habitantes, o que
corresponde a 2,64% do total da população de Londrina, caracterizando-se como a região
menos populosa do Município, mas com grande concentração demográfica e presença de alto
número de população em desproteção social.
Formada, principalmente, pelo União da Vitória, também tem em sua composição, o
Conjunto Jamile Dequech, que se localiza do outro lado da Rodovia PR-445. A região tem sido
visada para a implantação de empreendimentos habitacionais, o que já se verifica, com a
implantação do Nova Esperança, do Cristal, do Allegro Villagio. Possui, em sua área de
abrangência, a Casa de Custódia de Londrina.
Também nesta região há predominância de população adulta, entretanto com índice
abaixo dos 60%, correspondendo a 56,07% do total de habitantes, mais de 5,5 pontos
percentuais abaixo da média do Município. Verifica-se, ainda, grande variação nos percentuais
de crianças e adolescentes e de idosos, em comparação com as médias municipais. As crianças
e adolescentes representam 36,85% (4.870), ou seja, 11,25 pontos percentuais acima da média
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de Londrina, sendo a região em que esse público alcança o maior percentual e os idosos 7,08%
(935), 5,64 pontos percentuais abaixo da média, sendo a região em que o público idoso
representa o menor percentual.
Ao compararmos essa região com o Município como um todo, segundo os dados do
referido censo acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam
3,80% do total de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 2,40% e
os idosos 1,47%.
Das 13.215 pessoas desse território, 9.322 (70,54%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja 8,00% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Embora seja um território menor que as demais regiões e que conta com menor
número de bairros compondo seus microterritórios, sendo a região menos populosa da cidade,
a proporção de pessoas dessa região que possuem registro no sistema da assistência social
chama a atenção e a coloca em primeiro lugar em relação a todas as demais, refletindo a
condição de desproteção a que tal população está exposta. Destas, 3.564 são crianças e
adolescentes, 5.195 adultos e 563 idosos.
Das famílias já registradas no IRSAS (em número de 5.166, de um total de 3.759
estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 137,43%16), 822 constam como famílias sem renda, das
quais, 540 têm em sua composição crianças e adolescentes (65,69%) e 77 têm idosos (9,37%).
Do total de famílias 60 têm pessoas com deficiência em sua composição (15,81%).
No perfil de público do Programa Bolsa Família, estão registradas no IRSAS 624
famílias dessa região, das quais 487 com presença de crianças e adolescentes, 55 com idosos e
19 com pessoas com deficiência.

16

Verifica-se percentual de registro de famílias no sistema IRSAS nessa região acima dos 100%, o que pode ter ocorrido em
decorrência da metodologia utilizada pelo IBGE, que adota o domicílio como unidade de referência (e não a família), motivo
pelo qual tem-se utilizado a expressão “estimativa de famílias” quando da menção aos dados do IBGE, mas também em razão
de, após a realização do Censo, terem sido desenvolvidos vários empreendimentos habitacionais na região voltados
especialmente à população com menor renda, ou seja, potencial público da política de assistência social. Assim, esse público
já aparece nas estatísticas relativas aos registros do sistema IRSAS, mas não ainda nas informações do Censo 2010.
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Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 718 famílias e, destas, 570 com crianças e adolescentes, 54 com idosos
e 44 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Sul A com registro no
IRSAS (5.166 famílias), que representam 137,43% do total de famílias residentes nesse
território (pelo IBGE), constata-se que em 27,74% (1.433 famílias/IRSAS) o responsável
familiar (RF) possui renda de trabalho formal, em 18,20% (940 famílias/IRSAS) essa renda é
de trabalho informal e em 25,30% (1.307 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
7,56% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 9,79% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 10,35 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Sul A apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 563 idosos com registro no
sistema IRSAS, 341 moram sozinhos, ou seja, 60,57%; 1.394 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (26,98% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 9,19% do total de famílias com registro nesse
sistema no Município); 705 famílias cujo RF é idoso (13,65% do total de famílias com registro
de no IRSAS na região); 41 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 3,84% de todas as famílias registradas no Município com essa condição; 26
famílias com algum membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 6,25% do total
de famílias registradas com essa condição em todo o Município; 62 famílias cujo responsável
familiar é adolescente, correspondendo a 7,92% das famílias do Município nesse perfil; e 29
famílias com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto
(8,79% das famílias com esse registro no Município).
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
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Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Sul A, em que, conforme mencionado acima, há 5.166 famílias registradas
no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de assistência social
as apresentadas na Tabela 11 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Sul A:

Tabela 11 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Sul A
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

292 famílias atendidas

5,65% de atendimento

148 famílias acompanhadas

2,86% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

275 vagas
território

440
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

18% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.495)
13% de cobertura em relação ao total do
IBGE (2.184)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

573 beneficiários

11,09 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

262 beneficiários

5,07%
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Bolsa Família

1.641 beneficiários

31,77%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

278 pessoas/famílias

5,38%

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

124 pessoas em média

2,40%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

99
atendidas

22,50% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

2 famílias participando de
grupos

Programas
Projetos

pessoas/famílias

0,45% do total das famílias IRSAS

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Sul A cerca de 506 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 126 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 75 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
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588 entrevistas foram realizadas, sendo 134 para inclusão na base do Cadastro Único e 454 para
alterações. A média realizada por mês é de 147 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Sul A, podemos destacar:
No tocante às demandas para a política de assistência social e violações de direitos,
houve grande ênfase da rede socioassistencial quanto à grande fragilidade de renda, condições
de pobreza e desemprego, à inexistência de grupos de economia solidária, que poderiam ser
possibilidades de geração de renda no território; à dificuldade de acesso a serviços em razão da
distância; à insuficiência de serviços para crianças e adolescentes; à necessidade de ampliação
das ofertas em capacitação e profissionalização e de serviços de convivência para idosos que,
embora não sejam muitos, carecem de atendimento, especialmente pela questão da violência
física.
A rede destaca, ainda, as situações de trabalho infantil existentes no território,
especialmente com a venda de doces; a presença de crianças e adolescentes nas ruas; as
situações de violência e a subnotificação; o envolvimento de crianças de 09 e 10 anos pelo
tráfico e a ocorrência de adolescentes com pouca idade e baixa escolaridade já no cumprimento
de medidas socioeducativas por prática de atos infracionais.
Os usuários avaliam que as demandas são crescentes e sem perspectivas de atendimento.
Mencionam o desemprego, a crise econômica e o custo de vida, e apontam a insuficiência dos
equipamentos públicos, a necessidade de investimentos em SCFV e programas de
aprendizagem profissional, além de atividades em horário noturno. Consideram importante a
oferta de cursos profissionalizantes e de investimento na Economia Solidária e Inclusão
Produtiva.
No que tange à fragilidade dos vínculos, a rede relata a presença e muitas mulheres com
companheiros presos; relações de parentesco que não se configuram em redes de apoio, levando
a um maior vínculo com os serviços.
Os usuários destacam a dificuldade em formar lideranças, avaliando a acomodação das
pessoas, que não se dispõem a dar continuidade ao trabalho de líderes comunitários anteriores.
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Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados como pontos relevantes pela rede a questão dos empreendimentos habitacionais
instalados sem a presença de serviços, a perda da educação integral no CAIC e a existência de
apenas uma UBS; além da insuficiência de serviços para crianças e adolescentes, a oferta
restrita de atividades de capacitação e profissionalização e os poucos investimentos nas políticas
de cultura e lazer, especialmente para a prevenção em relação ao tráfico de drogas. Referem
que a maior procura hoje é por atendimento psicológico, no sentido clínico, pela grande
ocorrência de casos de depressão.
Os usuários apontam que há insuficiência de equipamentos públicos dentro dos próprios
bairros o que gera grande tempo de deslocamento e gastos com transporte, sendo necessário
investir em equipamentos públicos e em transporte para acesso aos serviços; que há falta de
pavimentação/deterioração do asfalto nos bairros, além da falta de rede de esgoto e capinagem.
Também mencionam a ausência de atendimento às crianças e aos adolescentes, a ocorrência de
consumo de drogas e desemprego. Avaliam que a escola e o Centro de Educação Infantil não
conseguem atender toda a demanda, e que há a necessidade de desenvolvimento de atividades
para atendimentos noturnos para adolescentes.
No que se refere às vulnerabilidades do território/contradição social a rede
socioassistencial apontou a existência de várias ocupações e locais de risco. Menciona que o
tráfico de drogas é bastante presente no território, mais velado em alguns bairros e mais aparente
em outros, e que o tráfico controla a violência para que a política não vá aos bairros.
Os usuários mencionam como vulnerabilidades dos territórios, além da violência e da
droga, a relação de poder exercida pelos traficantes e a ausência de atividades complementares
à escola para as crianças e os adolescentes, o que os expõem ainda mais a esse contexto. Trazem,
ainda, a questão do lixo, que faz com que o ambiente fique poluído.
No que se refere às potencialidades do território, a rede destacou a existência de
cooperativa de reciclagem, de casa de apoio vinculada a grupo de religiosas, a presença e horta
comunitária e o trabalho entre a rede socioassistencial (avaliado positivamente). Os usuários
apontam, também a horta comunitária, a história de liderança da região, com conquistas
importantes, além de mencionarem algumas oportunidades de acesso a cursos
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profissionalizantes que, pelo conhecimento que proporcionam contribuem para a obtenção da
renda.
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2.10 Região Sul B

A região Sul B é formada, na divisão socioterritorial utilizada pela Assistência Social
em Londrina, por 4 microterritórios, conforme Mapa 14: Região Sul B e seus microterritórios,
abaixo. Suas áreas limítrofes são: ao norte, o Parque Guanabara, a leste, o bairro Cafezal, ao
sul, o conjunto habitacional Saltinho, e a oeste o Vivendas do Arvoredo.

Mapa 14: Região Sul B e seus microterritórios

Segundo o Censo IBGE 2010, essa região concentra 56.942 habitantes, o que
corresponde a 11,38% do total da população de Londrina, sendo a quinta região mais populosa
do Município, entretanto com grande potencial de crescimento, já observado nos últimos anos.
Essa região tem característica eminentemente residencial, com predominância da
horizontalização, embora haja áreas em que a verticalização se destaque, como é o caso da
Quinta da Boa Vista, do Alcântara e entorno. Há a presença de bairros com população com alto
poder aquisitivo, porém também se verifica grande contingente populacional nas faixas de
105

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

renda inferiores, especialmente na parte leste do território, onde estão concentrados bairros
como o Franciscato, o Perobal e o Novo Perobal.
Como referências de áreas verdes e de lazer, a região possui parte do Lago Igapó e o
Jardim Botânico. É cortada pela PR-445, onde se concentram faculdades, empresas e a unidade
do IAPAR de Londrina, além do Terminal Acapulco.
Nesta região a população adulta também predomina, correspondendo a 62,32% do total
de habitantes, percentual muito próximo do observado no Município como um todo. As crianças
e adolescentes representam 26,99% (15.367) e os idosos 10,60% (6.090), percentuais também
muito próximos da média municipal. No tocante à criança e ao adolescente essa região é a sexta
em maior concentração.
Ao compararmos essa região com o Município como um todo, segundo os dados do
referido censo acerca do ciclo de vida, as crianças e adolescentes nela residentes representam
11,99% do total de crianças e adolescentes de todo o município de Londrina, os adultos 11,49%
e os idosos 9,57%.
Das 56.942 pessoas desse território, 10.308 (18,10%) possuem registro no sistema da
assistência social, ou seja 8,84% das pessoas com registro no sistema IRSAS residem nesse
território. Embora em percentual de registrados em relação ao número de habitantes a região
fique em sétimo lugar, a quantidade de pessoas com registro representa o quarto maior número
do município. Destas, 3.192 são crianças e adolescentes, 6.027 adultos e 1.089 idosos.
Das famílias registradas no IRSAS (em número de 6.119, de um total de 18.024
estimadas pelo IBGE/2010, ou seja, 33,95%), 504 constam como famílias sem renda, das quais,
306 têm em sua composição crianças e adolescentes (60,71%) e 61 têm idosos (12,10%). Do
total de famílias 33 têm pessoas com deficiência em sua composição (6,55%).
No perfil de público do Programa Bolsa Família, constam no sistema IRSAS 539
famílias dessa região, das quais 388 com presença de crianças e adolescentes, 77 com idosos e
21 com pessoas com deficiência.
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Se levadas em conta as famílias com renda familiar per capita até R$ 170,00, constam
nos registros do IRSAS 790 famílias e, destas, 616 com crianças e adolescentes, 88 com idosos
e 36 com pessoas com deficiência.
Ao analisar as condições de renda das famílias do território Sul B com registro no
IRSAS (6.119 famílias), que representam 33,95% do total de famílias residentes nesse território
(pelo IBGE), constata-se que em 32,93% (2.015 famílias/IRSAS) o responsável familiar (RF)
possui renda de trabalho formal, em 19,27% (1.179 famílias/IRSAS) essa renda é de trabalho
informal e em 19,33% (1.183 famílias/IRSAS) o RF encontra-se desempregado.
Nessa região, em que o público com registro no sistema IRSAS representa cerca de
8,95% do total de famílias constantes desse sistema no Município, as famílias com RF sem
renda representam 7,17% de todas as famílias com essa condição no Município e as com RF
desempregado 9,36 % do total de famílias com esse perfil em Londrina.
No que se refere às fragilidades de vínculos, verifica-se que a região Sul B apresenta
algumas situações que devem ser destacadas, tais como: do total de 1.089 idosos com registro
no sistema IRSAS, 529 moram sozinhos, ou seja, 48,58%; 1.403 famílias registradas são
monoparentais e têm crianças e adolescentes em sua composição (22,93% do total de famílias
dessa região com registro no sistema IRSAS e 9,25% do total de famílias com registro no
IRSAS no Município); 1.204 famílias cujo RF é idoso (19,68% do total de famílias com registro
nesse sistema na região); 99 famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência,
correspondendo a 9,27% de todas as famílias registradas no Município com essa condição; 14
famílias com algum membro em acolhimento institucional, o que corresponde a 3,37% do total
de famílias registradas com essa condição em todo o Município; 78 famílias cujo responsável
familiar é adolescente, correspondendo a 9,96% das famílias do Município nesse perfil; e 35
famílias com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto
(10,61% das famílias com esse registro no Município).
Os dados apresentados indicam demandas para atendimentos pelo conjunto das políticas
públicas em geral e pela política de assistência social, em específico, nos níveis de proteção
social estabelecidos na normatização desta política, seja em serviços, programas, projetos ou
benefícios.
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Esta política está presente na região com as seguintes ofertas/coberturas, as quais
demonstram a necessidade de crescimento para atendimento a situações ainda não
contempladas e ampliação do alcance das que já constam no rol dos atendimentos prestados.
No território Sul B, em que, conforme mencionado acima, há 6.119 famílias registradas
no sistema IRSAS, estão entre as ofertas acessadas pelo público da política de assistência social:

Tabela 12 - Ofertas/cobertura da assistência social na região Sul B
Provisão

Oferta

Volume

Percentual de cobertura em relação às
famílias do território (IRSAS)

Serviços

Serviço de Proteção
e
Atendimento
Integral à Família PAIF

309 famílias atendidas

5,05% de atendimento

153 famílias acompanhadas

2,50% de acompanhamento

Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de
Vínculos – SCFV
para Crianças e
Adolescentes

255 vagas
território

462
famílias
atendidas/acompanhadas
presentes

no

19% em relação ao total de crianças dessa
faixa de idade no IRSAS (1.339)
4% de cobertura em relação ao total do
IBGE (7.129)

Serviço de Proteção
Social Básica no
domicílio
para
pessoas
com
deficiência e idosas
PAEFI
Serviço de Medidas
Socioeducativas
Serviço de proteção
social especial para
pessoas
com
deficiência, idosas e
suas famílias
Benefícios

BPC/PCD

570 beneficiários

9,32 % das famílias IRSAS

BPC/Idoso

381 beneficiários

6,23%
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Bolsa Família

1.190 beneficiários

19,45%

Benefício
Municipal
de
Transferência
de
Renda - o PMTR

152 pessoas/famílias

2,48%

Benefício Eventual
Emergencial
de
Alimentação

86 pessoas em média

1,41%

Inclusão produtiva –
Modalidade I

136 pessoas atendidas

29,44% referente ao total de pessoas
acompanhadas pelo PAIF

Inclusão produtiva Modalidade II Fortalecimento de
iniciativas coletivas
de
geração
de
trabalho e renda

6 famílias participando de
grupos

1,30% do total das famílias IRSAS

Programas
Projetos

Embora não localizados fisicamente no território os serviços PAEFI, Medidas
Socioeducativas e de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias possuem equipes referenciadas territorialmente e que atendem essa região. Por outro
lado, a região possui em sua área de abrangência unidades de acolhimento institucional, porém
sua oferta não é apenas para a população desse território.
Os relatórios retirados do IRSAS acerca do PAIF no primeiro quadrimestre de 2018,
indicam que nesse período foram realizados no CRAS Sul B cerca de 664 atendimentos pela
equipe técnica, representado uma média de 166 atendimentos por mês às famílias inseridas
nesse serviço. Além disso, também foram realizados nesse período, por essa equipe técnica, um
total de 100 encaminhamentos das famílias para acessos diversos a direitos socioassistenciais e
intersetoriais.
Como já mencionado, o acesso aos benefícios, na maioria das situações, pressupõe
prévia inserção no Cadastro Único, exigência que também ocorre em vários programas de todas
as esferas de governo. A demanda relativa a esse cadastro, assim como ocorre nas demais
regiões, é bastante expressiva, sendo que, neste território, nos quatro meses iniciais de 2018,
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572 entrevistas foram realizadas, sendo 117 para inclusão na base do Cadastro Único e 455 para
alterações. A média realizada por mês é de 143 entrevistas com essas finalidades.
Na matriz de percepções sistematizada a partir dos Mapas Falados realizados com a rede
socioassistencial e os usuários do território Sul B, podemos destacar:
No tocante às demandas para a política de assistência social e violações de direitos,
houve grande ênfase da rede socioassistencial quanto à fragilidade de renda, com o
empobrecimento da população; à violência (seja física, negligência, sexual etc.) contra crianças,
adolescentes e idosos; quanto à cooptação dos adolescentes pelo mercado e pelo consumo e por
seu envolvimento no tráfico.
Houve avaliação quanto à insuficiência de serviços direcionados para crianças e
adolescentes, à necessidade de implantação de serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos nas proximidades do Cafezal e de o Município manter diretamente tais serviços, não
recorrendo apenas a parcerias. Foi mencionado o fato de ter havido recentemente aumento nas
notificações quanto à violação de direitos de idosos e, consequentemente, a indicação de
demandas para serviços como Centro Dia, República e Residência Inclusiva. Ainda foram feitos
apontamentos quanto à necessidade de maior atuação do PAIF voltada à prevenção e ao
coletivo, além de haver menção à desmobilização da rede da região, ocasionada por mudanças
de pessoas e greves, sendo indicada a necessidade de seu fortalecimento e rearticulação.
Os usuários avaliam a necessidade de realização de trabalhos preventivos pela
assistência social.
No que tange à fragilidade dos vínculos, os usuários destacaram que o Centro
Comunitário do Roseira está abandonado, assim como o parquinho do bairro, referindo-se ao
abandono que percebem. Os usuários destacam a dificuldade em formar lideranças, avaliando
a acomodação das pessoas, que não se dispõem a dar continuidade ao trabalho de líderes
comunitários anteriores.
Na avaliação quanto às fragilidades/demandas de outras políticas públicas foram
mencionados pela rede a insuficiência de serviços direcionados para crianças e adolescentes, a
necessidade de locais para lazer, o desemprego e a informalidade que permeiam o território.
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Os usuários apontam que há ausência/insuficiência de creches e de transporte escolar;
que há sérios problemas de segurança pública e que o transporte coletivo é ruim; que há
problemas na pavimentação, no saneamento e na coleta de lixo, falta de iluminação pública;
restritas oportunidades para prática de lazer e esporte, transporte coletivo ruim; falta de
oportunidade de trabalho e de formação para o mercado de trabalho, ressaltando a necessidade
de real oportunidade de trabalho para os jovens.
No que se refere às vulnerabilidades do território/contradição social a rede
socioassistencial destacou a desigualdade presente entre os territórios, havendo concentração
de situações de desproteção social em alguns; a dificuldade de acesso, especialmente por conta
da rodovia que corta o território; a existência do tráfico de drogas.
Os usuários mencionam como vulnerabilidades dos territórios, além do tráfico, a
violência policial, a exposição de crianças a riscos, a falta de transporte escolar, a precariedade
no atendimento da saúde, a falta de segurança, emprego, educação de adultos, esporte, lazer,
iluminação e pavimentação, além da distância e as condições geográficas, com existência de
muitos morros que dificultam o acesso aos serviços. Referem que há muita sujeira, aliada à falta
de consciência de alguns, mencionando ainda a ocorrência de enxurradas que degradam
recorrentemente as ruas dos bairros.
No tocante às demandas para a política de assistência social e violações de direitos,
houve grande ênfase da rede socioassistencial quanto à fragilidade de renda, com o
empobrecimento da população; à violência (seja física, negligência, sexual etc.) contra crianças,
adolescentes e idosos; quanto à cooptação dos adolescentes pelo mercado e pelo consumo e por
seu envolvimento no tráfico. Houve avaliação quanto à insuficiência de serviços direcionados
para crianças e adolescentes, à necessidade de implantação de serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos nas proximidades do Cafezal e de o Município manter diretamente
tais serviços, não recorrendo apenas a parcerias.
Foi constado que recentemente aumento nas notificações quanto à violação de direitos
de idosos e, consequentemente, a indicação de demandas para serviços como Centro Dia,
República e Residência Inclusiva. Ainda foram feitos apontamentos quanto à necessidade de
maior atuação do PAIF voltada à prevenção e ao coletivo, além de haver menção à
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desmobilização da rede da região, ocasionada por mudanças de pessoas e greves, sendo
indicada a necessidade de seu fortalecimento e rearticulação.
Os usuários avaliam a necessidade de realização de trabalhos preventivos pela
assistência social.
No que tange à fragilidade dos vínculos, os usuários destacaram que o Centro
Comunitário do Roseira está abandonado, assim como o parquinho do bairro, referindo-se ao
abandono que percebem. Os usuários destacam a dificuldade em formar lideranças, avaliando
a acomodação das pessoas, que não se dispõem a dar continuidade ao trabalho de líderes
comunitários anteriores.
No que se refere às potencialidades do território, a rede destacou que, embora divida o
território, a rodovia proporciona movimento à região. Os usuários apontam que a rua se
configura como espaço de lazer, que em alguns bairros todos se conhecem e que isso é um fator
que traz mais segurança. Outra questão avaliada positivamente foi a existência do Eco Ponto,
entretanto se considerou que fica longe para a maioria dos bairros.
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III - PANORAMA GERAL DO DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DO
MUNICÍPIO DE LONDRINA – ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Município de Londrina tem, pelo Censo IBGE/2010, 506.701 habitantes, dos quais
constam com identificação de idade 500.337. Destes 128.107 (25,60%) são crianças e
adolescentes, 308.608 (61,68%) são adultos e 63.622 (12,72%) são idosos, conforme
apresentado no Gráfico 3 - Comparativo da população de Londrina segundo ciclo de vida –
IBGE, abaixo:

Gráfico 3 - Comparativo da população de Londrina segundo ciclo de vida - IBGE
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Os dados que compõem os painéis de demanda que são a base das análises deste
panorama e daquilo que se apresentou no diagnóstico socioterritorial por região da assistência
social (no item II), no que tange ao IBGE, levam em conta a população identificada pelo ciclo
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de vida, tendo em vista que essa informação é disponibilizada por setores censitários e permite
cruzamentos diversos a partir da territorialização da Política de Assistência Social.
A partir dessa base de análise, verifica-se que a região Centro A concentra o maior
número de população em relação às outras nove, com 84.134 habitantes, ou seja, 16,82% da
população total do município. A região Oeste B vem em segundo lugar, com 82.201 habitantes
(16,43%) e a Centro B em terceiro, com 66.128 habitantes (13,22%).
Emergem como menos populosas, segundo essa base territorial, as regiões Oeste A, com
24.852 habitantes (4,99%); Rural, com 19.788 habitantes (3,95%); e Sul A, com 13.215
(2,64%). Entretanto, essas regiões têm se destacado no grau de desproteção de seus habitantes,
com altos índices de atendimento pela política de assistência social.
O

Gráfico
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,
abaixo, apresenta o comparativo da população de Londrina, conforme dados dos ciclos de vida
apurados no Censo IBGE/2010 e sua correspondência percentual em relação ao total do
Município.
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Gráfico 4 - População IBGE por território A.S.
Fonte: Censo IBGE/2010
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Além dessa representação gráfica, também a representação espacial contribui para
melhor compreensão quanto à distribuição populacional de Londrina. O Mapa 15 - População
total

e

percentuais

por

território

-

IBGE
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,

abaixo,

apresenta, pela variação da intensidade da cor, as quantidades absolutas de população em cada
região, sendo que a participação percentual da população do referido território em relação à
população total do município é apresentada numericamente no próprio território.
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Mapa 15 - População total e percentuais por território - IBGE

3.1 Análises afetas aos ciclos de vida a partir dos dados do IBGE

Analisando-se as regiões segundo a concentração por faixa etária (ciclo de vida),
verifica-se que a maior incidência no município é de população adulta, seguida de crianças e
adolescentes e de idosos. O Gráfico 5 - Concentração da população por ciclo de vida em
comparação à população nos territórios IBGE, abaixo, indica essa relação e, ainda aponta onde
há maior concentração em cada ciclo de vida. No tocante ao número de crianças e adolescentes
verifica-se que a região Oeste B é a que mais concentra, sendo que tem 19.670 pessoas nessa
faixa de idade (15,35% das crianças e adolescentes do Município), seguida da região Centro A,
com 16.377 (12,78%) e Centro B, com 15.876 (12,39%).
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Gráfico 5 - Concentração da população por ciclo de vida em comparação à
população nos territórios IBGE
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Na análise de participação percentual dessa faixa etária no total da população de cada
região, destacam-se: a região Sul A, onde 36,85% da população residente são crianças e
adolescentes, seguida da região Norte A, com 30,05% e da região Oeste A, com 28,76%,
conforme demonstrado no Gráfico 6 - Concentração de crianças e adolescentes por território
A. S. – IBGE, a seguir, que apresenta o número de crianças e adolescentes em cada território da
Assistência Social, bem como o quanto representam percentualmente em relação ao total das
pessoas nessa faixa de idade no município como um todo.
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Gráfico 6 - Concentração de crianças e adolescentes por território A. S. - IBGE

Já o Gráfico 7 - Percentual de crianças e adolescentes nos territórios A.S. em relação
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, abaixo,
faz a comparação da participação das crianças e dos adolescentes de cada território em relação
à população total do referido território.
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Gráfico 7 - Percentual de crianças e adolescentes nos territórios A.S. em relação à
população total IBGE
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O Mapa 16 - Concentração de crianças e adolescentes por território A.S. e percentual
em relação à população total do território – IBGE, abaixo, demonstra pela intensidade da cor
em que regiões há maior número absoluto de crianças e adolescentes, indicando numericamente
no próprio território a porcentagem representada por essa faixa de idade em relação a sua
população total, segundo o IBGE/2010.
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Mapa 16 - Concentração de crianças e adolescentes por território A.S. e
percentual em relação à população total do território - IBGE

No que se refere à população adulta, a região com maior concentração é a Centro A,
com 53.652 habitantes nesta faixa de idade (17,39% dos adultos do município), seguida da
região Oeste B, com 50.550 (16,38% da população nessa idade no município) e Centro B, com
41.621 pessoas (13,49% desse público).
A região em que os adultos representam o maior percentual da população residente é a
Centro A, onde 63,77% dos habitantes estão nessa faixa de idade, estando em segundo o Oeste
A, com 63,71% e o Centro B com 62,94%. Entretanto, verifica-se que em todos os territórios
há maior proporção de adultos em relação às demais faixas etárias, observando-se a variação
entre 56,1% na região Sul A e 63,71% no Centro A.
O Mapa 17 - Concentração de adultos por território A.S. e percentual em relação à
população

total

do

território

-

IBGE
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,
abaixo, demonstra pela intensidade da cor quais regiões têm o maior número absoluto de
pessoas adultas, indicando numericamente no próprio território a porcentagem representada por
essa faixa de idade em relação a sua população total, segundo o IBGE/2010.
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Mapa 17 - Concentração de adultos por território A.S. e percentual em relação à população
total do território - IBGE

Em relação aos idosos, a região com maior número no município é a Centro A, com
14.105 pessoas nessa faixa de idade (22,17% dos idosos do município). Em segundo lugar está
a região Oeste B, com 11.981 pessoas acima de 60 anos (18,83%) e em terceiro o Centro B,
com 8.631 pessoas (13,57%). Essas três regiões concentram os bairros mais antigos de
Londrina.
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O Gráfico 8 - Distribuição dos idosos de Londrina pelos territórios A.S. - IBGE
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,
apresenta o comparativo dos territórios quanto à quantidade de população idosa, e respectivos
percentuais, em relação ao total de idosos residentes em Londrina segundo IBGE/2010.
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Gráfico 8 - Distribuição dos idosos de Londrina pelos territórios A.S. - IBGE
14.105
(22,17%)

16.000

11.981
(18,83%)

14.000
12.000

8.631
(13,57%) 7.856
(12,35%)

10.000

6.090
(9,57%)

5.858
(9,21%)

8.000
3.772
(5,93%)

6.000
4.000

2.521
(3,96%)

1.873
(2,94%)

935
(1,47%)

2.000
0
Idosos
Centro A

Centro B

Leste

Norte A

Norte B

Oeste A

Oeste B

Rural

Sul A

Sul B

Em termos percentuais, as regiões Centro A e Oeste B se mantêm na liderança quanto à
proporção de idosos em relação à população do território, apresentando os seguintes índices:
16,76% na região Centro A e 14,58% na Oeste B. A região Leste aparece com o terceiro índice
percentual de idosos em relação à população total, com 13,53%. Estes percentuais e os dos
demais territórios da assistência social estão expressos no Gráfico 9 - Percentual de idosos em
relação

à

população

total

por

território

A.S.

-

IBGE
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a seguir, sendo
que, no Mapa 18 - Concentração de idosos por território A.S. e percentual em relação à
população

total

do

território

-

IBGE

é
expressa a concentração de idosos pelo contraste de cor e o percentual destes em relação à
população total do território, numericamente, no respectivo território:
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Gráfico 9 - Percentual de idosos em relação à população total por território A.S. - IBGE
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Mapa 18 - Concentração de idosos por território A.S. e percentual em relação à população
total do território - IBGE

Concluindo a análise pelo ciclo de vida, é apresentado no Gráfico 10 - Comparativo
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o comparativo entre a população total e sua divisão por ciclo de vida em cada um dos dez
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territórios utilizados como base para a política de assistência social, conforme dados do Censo
IBGE/2010.

Gráfico 10 - Comparativo entre a população total e por ciclo de vida por território A.S IBGE
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3.2 Análises gerais a partir dos dados do sistema IRSAS17

Dos 500.337 habitantes de Londrina (Censo IBGE/2010) abordados neste estudo com
base nos ciclos de vida, de acordo com os registros da assistência social, 116.575 pessoas
possuem registro no IRSAS (Sistema de Informatização da Política de Assistência Social)18 de,
ao menos, um atendimento no período de 5 anos compreendido entre 2011 e 2016, o que
representa 23,30% da população total acima. Destacam-se em número de pessoas registradas,
as regiões Norte A (com 18.088), Norte B (com 16.322) e Oeste B (12.469), demonstradas,
juntamente com as demais, no Gráfico 11 - Comparativo de população total IBGE e população
com registro no IRSAS por território A.S., abaixo:

Gráfico 11 - Comparativo de população total IBGE e população com registro no IRSAS
por território A.S
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IRSAS – Informatização da rede de serviços da assistência social de Londrina, é um sistema de gestão e de prontuário
eletrônico utilizado por todos os serviços e unidades da política de assistência social do Município, tanto governamentais,
quanto não governamentais.
18 Dados de registro de, ao menos um atendimento no período de 5 anos, compreendido entre 2011 e 2016 e extraídos do
sistema em outubro de 2016.
17
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A seguir a apresentação das informações acima a partir da distribuição espacial,
destacando-se que percentualmente as regiões com maiores índices de pessoas com registro no
IRSAS no período de referência acima mencionado são: Sul A, com 70,54% da população
possuem registro; Rural, com 49,18%; e Norte A, com 44,30%. No Mapa 19 - Comparativo da
população com registro no IRSAS em relação à população total IBGE por território A.S.

,
abaixo, representa-se a concentração populacional pela intensidade da cor e o percentual dessa
população registrada no sistema IRSAS pela representação numérica e gráfica no próprio
território.

131

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Mapa 19 - Comparativo da população com registro no IRSAS em relação à população total
IBGE por território A.S.

Avaliando-se também os registrados no IRSAS conforme faixa etária, verifica-se que,
do total de registrados do município, 32,59% (37.986) são crianças e adolescentes, ou seja,
cerca de 1/3 da população registrada está nesta faixa de idade, representando 29,65% do total
de crianças e adolescentes segundo o IBGE (tendo como referência a população por ciclo de
vida IBGE) constituindo potencialmente público da assistência social. As regiões que registram
maior índice percentual de crianças e adolescentes no IRSAS em relação ao total de população
com registro no sistema, são Sul A, onde as crianças e os adolescentes representam 38,23% das
pessoas registradas (3.516); a Oeste A, que tem índice de 34,74% dos registrados dentro dessa
faixa de idade (2.287); e Norte A, onde esse índice alcança 34,45% (6.231). A região Norte A
é a que apresenta maior número absoluto de registrados nessa faixa de idade, seguida da Norte
B, com 5.443 e Leste, com 4.886.
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Vale ressaltar que, embora essas regiões se destaquem em relação aos dados acima, as
demais regiões também apresentam fortemente demandas relacionadas a esses públicos,
conforme expresso no Gráfico 12 - Comparativo entre o número de crianças e adolescentes e
o
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e no
Gráfico 13 - Percentuais de crianças e adolescentes em relação ao total da população por
território

A.S.

28,17

-

34,25
34,45

27,44
30,97

33,35

38,23

34,74
30,07

33,05

Centro A

Centro B

Leste

IRSAS

Norte A

Norte B

Oeste A

Oeste B

Rural

Sul A

Sul B

,
devendo-se atentar para as especificidades da zona rural e das mais isoladas do Município.
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Gráfico 12 - Comparativo entre o número de crianças e adolescentes e o total da população
com registro no IRSAS por território A.S.
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Gráfico 13 - Percentuais de crianças e adolescentes em relação ao total da população por
território A.S. - IRSAS
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Comparando-se o número de crianças e adolescentes registrados no IRSAS em relação
ao número de crianças e adolescentes do território segundo o IBGE/2010, verifica-se que a
região Sul A apresenta maior índice, pois 73,18% das crianças e adolescentes residentes foram
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registrados nesse sistema. Em seguida vem a região Rural, com 58,20% e a Norte A, com
50,78%.
O Gráfico 14 - Comparativo de crianças e adolescentes IBGE e IRSAS por território
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,

a seguir, apresenta os números absolutos e percentuais de crianças e adolescentes com registro
no sistema IRSAS, por território, em comparação com a quantidade de crianças e adolescentes
apurada pelo IBGE (Censo 2010), conforme ciclo de vida.

Gráfico 14 - Comparativo de crianças e adolescentes IBGE e IRSAS por território A.S.
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Se a análise se voltar para o percentual de crianças e adolescentes registados no IRSAS
por território em relação ao total de crianças e adolescentes constantes desse sistema no
Município, as regiões que se destacam percentualmente são: Norte A, com 16,40% (6.231);
Norte B, com 14,33% (5.443); e Leste, com 12,86% (4.886).
O Gráfico 15 - Percentual de crianças e adolescentes por território A.S. em relação ao
total

de

crianças

e

adolescentes

com

registro

no

IRSAS

no

Município

Centro A; 6,99
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, abaixo representa a
comparação dos percentuais de crianças e os adolescentes registrados no sistema em cada um
dos territórios da assistência social em relação a todas as crianças e adolescentes constantes
desse sistema no Município como um todo.

Gráfico 15 - Percentual de crianças e adolescentes por território A.S. em relação ao total de
crianças e adolescentes com registro no IRSAS no Município
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Quando a comparação é feita acerca das crianças e adolescentes constantes do sistema
IRSAS em comparação ao total de crianças e adolescentes do município, segundo dados do
IBGE/2010, as regiões em que se registra maiores índicas são Norte A, Norte B e Leste, sendo,
respectivamente, 4,86%, 4,25% e 3,81%, conforme expresso no Gráfico 16 - Percentual de
crianças e adolescentes no território (IRSAS) em relação às crianças e adolescentes do
Centro A;
2,07 % Centro B; 2,16 %

Sul B; 2,49 %
Sul A; 2,78 %

Leste; 3,81 %

Rural; 2,51 %

Oeste B; 2,93
%

Norte A; 4,86 %

Oeste A; 1,79 %
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Norte B; 4,25
%

(IBGE)

,

a

seguir.

Gráfico 16 - Percentual de crianças e adolescentes no território (IRSAS) em relação às
crianças e adolescentes do município (IBGE)
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Em relação aos idosos, identifica-se que 12.043 pessoas nessa faixa etária (a partir dos
60 anos) têm registro no sistema IRSAS, representando 18,93% da população nesta idade no
Município (segundo ciclo de vida IBGE/2010), com destaque para as regiões Oeste B, com
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1.773 (14,80% dos 11.981 idosos do território); Leste, com 1.712 (21,79% dos 7.856 idosos do
território) e Norte B, com 1.624 (27,72% dos 5.858 idosos do território).
O Gráfico 17 - Comparativo de idosos IBGE e IRSAS por território A.S.
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abaixo,

apresenta a comparação entre o número absoluto de idosos apurado pelo IBGE, por território,
e os números de idosos registrados no IRSAS nos mesmos, com respectivos percentuais em
relação ao IBGE.

Gráfico 17 - Comparativo de idosos IBGE e IRSAS por território A.S.
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Entretanto, proporcionalmente, as regiões em que emergem os maiores índices de idosos
registrados no IRSAS em relação aos idosos residentes no território, segundo ciclo de vida no
Censo IBGE/2010, são: Sul A, com 60,21%, (563 dos 935 idosos residentes); Norte A, com
34,99% (1.320 dos 3.772 idosos residentes); e Oeste A, com 27,92% (523 dos 1.873 idosos
residentes).
O Gráfico 18 - Percentual de Idosos com registro no IRSAS em relação aos idosos
residentes
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,

a

seguir, apresenta a informação acima mencionada e dos demais territórios.
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Gráfico 18 - Percentual de Idosos com registro no IRSAS em relação aos idosos residentes
IBGE por território A.S.
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Ao analisarmos o percentual de idosos registrados no IRSAS em relação à população
total com registro nesse sistema, as regiões com maior destaque são Centro A, onde 15,43%
dos registrados são idosos; Oeste B, onde 14,22% dos registrados estão nessa faixa de idade; e
Centro B, em que 12,72% do total de registrados têm 60 anos ou mais, conforme expresso no
Gráfico 19 - Comparativo entre o número de idosos e o total da população com registro no
IRSAS
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que mostra a comparação entre a população total registrada no sistema em comparação com a
quantidade de idosos, por território, demonstrando quanto estes representam proporcionalmente
em relação ao total.
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Gráfico 19 - Comparativo entre o número de idosos e o total da população com registro no
IRSAS por território A.S.
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No tocante aos percentuais que representam os idosos registrados no IRSAS, por
território, em relação ao total de idosos do município com registro nesse sistema, a região Oeste
B registra o maior índice (14,72%), seguida da Leste (14,22%) e Norte B (13,49%).
Os dados comparativos quanto ao percentual de idosos em cada um dos dez territórios
da política de assistência social em relação ao total de idosos registrados no sistema IRSAS no
município encontram-se demonstrados no Gráfico 20 - Percentual de idosos por território A.S.
em relação ao total de idosos no Município – IRSAS
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, a seguir:
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Gráfico 20 - Percentual de idosos por território A.S. em relação ao total de idosos no
Município – IRSAS
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Essas regiões também se destacam com os maiores índices de idosos registrados no
IRSAS em comparação ao total de idosos do município, segundo dados do IBGE/2010 sendo
registrado na região Oeste B, 2,79%; na Leste, 2,69%; e na Norte B, 2,55%. O Gráfico 21 Percentual de idosos por território A.S. (IRSAS) em relação ao total de idosos do Município
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, a seguir,

apresenta o comparativo de idosos no sistema IRSAS em comparação ao apurado no
levantamento de ciclo de vida IBGE/2010, por território de referência na assistência social.
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Gráfico 21 - Percentual de idosos por território A.S. (IRSAS) em relação ao total de idosos
do Município (IBGE)
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Também se destaca como informação relevante nos relatórios retirados do Sistema
IRSAS o número de pessoas com deficiência registradas no sistema no período de 2011 a 2016,
totalizando 2.233 pessoas. Essa informação demonstra que esse número significativo de pessoas
com deficiência em algum momento nesse período apresentou necessidade de atendimento em
alguma oferta da política de assistência social ou rede que integra o IRSAS, alertando para a
relevância de ações voltadas a sua inclusão e atendimento específico.
É preciso considerar que todas as regiões apresentam demandas para estes públicos, em
especial a zona rural, que tem maior dificuldade para o acesso às ofertas de serviços.
_________
Na análise a partir do eixo estruturante da política de assistência social relacionado à
matricialidade sociofamiliar, estima-se que, pelo IBGE19, Londrina possua 164.604 famílias,
sendo que a região que apresenta maior concentração é a Centro A, com 30.895 famílias
(18,77%), seguida da Oeste B, com 26.951 (16,37%) e Centro B, com 22.443 (13,63%).

19

É adotada a terminologia estimativa de famílias quando dos dados do IBGE, tendo em vista que a coleta das informações
censitárias se dá com base em domicílios e não em famílias.
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O Gráfico 22 - Total estimado de famílias Londrina por território A.S.- IBGE/2010
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apresenta o comparativo entre o total de famílias por território, considerando os dados do
IBGE/2010 (ciclo de vida), com respectivos percentuais de participação em relação ao total do
Município.
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Gráfico 22 - Total estimado de famílias Londrina por território A.S.- IBGE/2010
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Do total de famílias estimadas conforme domicílios em Londrina Censo IBGE/2010,
68.373 têm registro no IRSAS, representando 41,82%, conforme expresso no Gráfico 23 Comparativo famílias IBGE e famílias com registro no IRSAS (2011-2016) – Londrina, ou seja,
do total estimado de famílias (IBGE), o índice médio famílias que constam no sistema da
assistência social é próximo de 50%.
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Gráfico 23- Comparativo famílias IBGE e famílias com registro no IRSAS (2011-2016) Londrina
Famílias IBGE
(164.604)

Famílias IRSAS (68.373
41,54%)

As regiões com maior número de famílias registradas nesse sistema são Norte A
(10.565; 84,34% das famílias residentes); Norte B (9.758; 57,88%); e Leste (8.272; 44,55%).
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No

Mapa

20

-

Famílias

com

registro

no

IRSAS

por

território

A.S.

,

a

seguir, é demonstrada essa concentração de registro conforme os territórios da assistência
social, sendo que onde a cor se apresenta com maior intensidade há maior concentração de
famílias registradas no sistema.
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Mapa 20 - Famílias com registro no IRSAS por território A.S.

Embora em números absolutos os maiores quantitativos se concentrem nas regiões
Norte A, Norte B e Leste, os maiores índices percentuais de famílias registradas no IRSAS são
verificados nas regiões Sul A, Norte A e Rural. Na Região Sul A esse índice atinge 137,43%
das famílias residentes, pelo IBGE20. Esta, que é, em termos populacionais, a região com menor
número de habitantes e a que tem o menor número de famílias, apresentando tal percentual de
famílias registradas no sistema IRSAS demonstra o grau de desproteção desse território,
alertando para a necessidade de intensificação nos investimentos em proteção social nessa
localidade. Na região Norte A, como citado acima, 84,34% das famílias residentes possuem

20

Esse percentual que extrapola o número de famílias residentes no território pode ser explicado pela diferença dos anos de
extração do IRSAS frente ao de realização do Censo IBGE, pois este foi divulgado em 2010 e as extrações do sistema ocorreram
entre 2012 e 2016, períodos em que já estavam instalados novos empreendimentos imobiliários do Programa Minha Casa,
Minha Vida, como o Cristal, o Alegro Villagio e o Nova Esperança. Além disso, o total de famílias IBGE é estimado, pois o
IBGE se baseia em domicílios e não no conceito de família. Assim, em um mesmo domicílio pode ocorrer de haver mais de
uma família, contabilizada em separado no IRSAS e em conjunto no IBGE, como um único domicílio.
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registro no sistema IRSAS, e na região Rural esse percentual é de 81,36% do total de famílias
do território.
No Gráfico 24 – Comparativo do total de famílias estimadas (IBGE) e o total de famílias
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é
apresentado o número absoluto de famílias estimadas conforme o Censo IBGE/2010 e os
números absolutos de famílias constantes do IRSAS, com respectivo cálculo de percentuais.
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Gráfico 24 – Comparativo do total de famílias estimadas (IBGE) e o total de famílias com
registro no IRSAS, por território A. S. - Londrina
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abaixo, traz a apresentação dessas informações de forma espacializada, destacando os
percentuais de famílias com registro no IRSAS, com representação numérica e gráfica em cada
território em relação à estimativa de famílias IBGE/2010.
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Mapa 21 - Percentual de famílias com registro no IRSAS em relação ao total de famílias
por território segundo estimativa IBGE - Londrina

Comparando-se as famílias com registro no IRSAS por território e o total de famílias
com registro nesse sistema no município, verifica-se que a região Norte A representa 15,45%
do total de famílias registradas no Município, a região Norte B, 14,27% e a Leste 12,10%. A
soma dos percentuais de famílias registradas nesses três territórios é de 41,82%, demonstrando
alta concentração numérica de famílias potencialmente público da política de assistência social
nesses territórios.
Destaque-se, tanto no Gráfico 24 – Comparativo do total de famílias estimadas (IBGE)
e o total de famílias com registro no IRSAS, por território A. S. - Londrina

152

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

6.119 (33,95%)

SUL B

18.024
5.166 (137,43%)

SUL A

3.759
5.289 (81,36%)

RURAL

6.501
7.330 (27,20%)

OESTE B

26.951
3.744 (46,36%)

OESTE A

8.076
9.758 (57,88%)

NORTE B

16.859
10.565 (84,34%)

NORTE A

12.527
8.272 (44,55%)

LESTE

18.569
6.086 (27,12%)

CENTRO B

22.443
6.044 (19,56%)

CENTRO A

30.895

0

5.000

10.000

15.000

Total de famílias IRSAS

20.000

25.000

30.000

35.000

Total estimado de famílias IBGE

,
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, que
na região Sul A os números e percentuais de famílias com registro no sistema IRSAS emergem
como maiores do que os de famílias residentes segundo o IBGE. Isso pode ter ocorrido,
conforme mencionado anteriormente, em decorrência da metodologia utilizada pelo IBGE, que
adota o domicílio como unidade de referência (e não a família), motivo pelo qual tem-se
adotado a expressão “estimativa de famílias” quando da menção aos dados do IBGE, mas
também encontra explicação no fato de, após a realização do Censo, ter havido a construção de
vários empreendimentos imobiliários na região voltados especialmente à população com menor
renda, ou seja, potencial público da política de assistência social. Assim, esse público já aparece
nas estatísticas relativas aos registros do sistema IRSAS, mas não ainda nas informações do
Censo 2010.
Se a análise se voltar para o quanto representa cada território, percentualmente, no
número de famílias inseridas no IRSAS em relação ao total de famílias do Município constando
nesse sistema, a região Norte A apresenta maior percentual (15,45%), seguida da Norte B
(14,27%) e Leste (12,10%), tendo em vista que são regiões com grande área de abrangência,
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grande concentração populacional e número elevado de famílias em condição desproteção
social.
O Gráfico 25 - Percentual de famílias por território A.S. em relação ao total de famílias
com registro no IRSAS – Município apresenta essa comparação:

Gráfico 25 - Percentual de famílias por território A.S. em relação ao total de famílias
com registro no IRSAS - Município
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Essas mesmas regiões se destacam quando analisada a proporção de famílias registradas
no IRSAS em relação ao total de famílias do Município (IBGE/2010), verificando-se, na Norte
A, que 6,42% das famílias do Município têm registro no sistema da assistência social nessa
região; na Norte B, 5,93%; e na Leste, 5,03%, conforme apresentado no Gráfico 26 - Percentual
de famílias com registro no IRSAS em relação ao total estimado de famílias IBGE por território A.S.-
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abaixo:

Gráfico 26 - Percentual de famílias com registro no IRSAS em relação ao total estimado de
famílias IBGE por território A.S.- Londrina
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3.3 Análises afetas à Segurança de Sobrevivência21

21

A sobrevivência, juntamente com o convívio e acolhida, compõe o rol das seguranças que a assistência social deve prover
por meio da função de proteção social. Conforme definido na Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, pressupõe
a garantia de que todos tenham uma forma monetária de prover sua sobrevivência, independentemente de suas limitações para
o trabalho ou do desemprego. O atendimento às famílias e indivíduos com insegurança de sobrevivência prevê a oferta de
benefícios continuados e eventuais que assegurem: proteção social básica a idosos e pessoas com deficiência sem fonte de
renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de calamidades e emergências; situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em
especial às mulheres chefes de família e seus filhos.
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Ao avaliarmos as famílias com registro no IRSAS, conforme perfil de renda (para
análise fragilidade de renda e da segurança de sobrevivência), foram estabelecidos os seguintes
recortes: famílias sem renda22; famílias com renda até R$ 85,00 (perfil para acesso ao Programa
Bolsa Família); e famílias com renda até R$ 170,00 (perfil de renda padrão para o Cadastro
Único).
Do total de famílias do município com registro no IRSAS (68.373), constam no perfil
sem renda 7.975 famílias (11,66%); no perfil até R$ 85,00, além dessas, outras 6.723,
totalizando 14.698 (21,50%); e no perfil até R$ 170,00, estas e outras 8.659 famílias, num total
de 23.357 (34,16%). O Gráfico 27 - Total de famílias sem renda em relação ao total de famílias
com

registro

no

IRSAS

-

Londrina
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80.000
60.000
40.000

7.975
(11,66%)

20.000
0

Famílias município IRSAS

Famílias sem renda
município IRSAS

apresenta

a proporção de famílias sem renda em relação ao total de famílias registradas no sistema IRSAS
em Londrina:

22

Famílias sem renda são as que
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Gráfico 27 - Total de famílias sem renda em relação ao total de famílias com registro no
IRSAS - Londrina
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O Gráfico 28 - Comparativo das famílias por faixa de renda em relação ao total de
famílias

no
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, por
sua vez, compara o número total de famílias no IRSAS com o total de famílias com renda até
R$ 85,00 per capita (inclusive as que constam do gráfico anterior, classificadas na faixa sem
renda) e as com renda entre R$ 85,00 e R$ 170,00:
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Gráfico 28 - Comparativo das famílias por faixa de renda em relação ao total de famílias
no Município - IRSAS
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Em relação às famílias sem renda, as regiões com maior incidência proporcional em
relação ao número de famílias residentes (IBGE) são: Sul A, com 21,87% (822 famílias do total
de 3.759 contabilizadas pelo IBGE/2010); Norte A, com 13,94% (1.746 de um total de 12.527
famílias); e Rural, com 11,48% (746 de um total de 6.501 famílias).
Ao se analisar a proporção de famílias sem renda em relação ao total de famílias com
registro no sistema IRSAS por território, a região Norte A apresenta maior índice, com 16,53%
(1.746 de um total de 10.565 com registro no IRSAS); seguida da região Sul A, com 15,91%
(822 de um total de 5.166 famílias com esse registro23); e da região Rural, com 14,10% (746 de
um total de 5.289). O Mapa 22 - Incidência territorial de famílias sem renda e percentual em relação
ao

23

total

de

famílias

do

território

-

IRSAS

Vide nota de rodapé número 3.
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,

a

seguir, apresenta essa comparação, sendo que a intensidade da cor expressa a concentração, em
quantidade, de famílias sem renda registradas nos respectivos territórios. Os percentuais de
famílias sem renda frente ao total de famílias do território com registro no sistema IRSAS são
apresentados numericamente em cada um dos territórios.
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Mapa 22 - Incidência territorial de famílias sem renda e percentual em relação ao total de
famílias do território - IRSAS

A região Norte A também se destaca quando comparado o índice de famílias sem renda
do território sobre o total de famílias nessa condição em todo o Município, sendo o território
com maior número em 7.975 famílias identificadas no sistema IRSAS, correspondendo a
21,89% do total apurado no conjunto dos territórios. A região Norte B ocupa a segunda posição,
com 15,79% (1.259 famílias) e a Leste vem em terceiro, com 11,72% (935 famílias).
O Gráfico 29 - Distribuição territorial das famílias sem renda com registro no IRSAS %
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,
apresenta a comparação do percentual de famílias sem renda com registro no sistema IRSAS
por território, em relação ao total de famílias registradas nesse sistema em todo o Município.

Gráfico 29 - Distribuição territorial das famílias sem renda com registro no IRSAS - %
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Do total de famílias sem renda, 66,27% (5.285) têm crianças e adolescentes em sua
composição; 11,70% (933) têm pessoas idosas e 10,67% (851) têm pessoas com deficiência.
Esses números, respectivos percentuais e comparação com o total de famílias do
Município e total de famílias sem renda registradas no IRSAS são representados no Gráfico 30
- Londrina: total de famílias X famílias sem renda e presença de crianças, adolescentes, idosos
e pessoas com deficiência (IRSAS), onde o percentual de famílias sem renda é calculado sobre
o total de famílias registradas no IRSAS no Município e os percentuais de famílias com
crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência são calculados sobre o total de famílias
sem renda registradas no sistema.

Gráfico 30 - Londrina: total de famílias X famílias sem renda e presença de crianças,
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência (IRSAS)
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As regiões que se destacam em quantidade são Norte A, Norte B e Leste, onde se verifica
as seguintes incidências:


Norte A: 1.253 famílias sem renda com crianças e adolescentes, representando 71,76%
das famílias sem renda do território e 15,71% das famílias nessa condição no município;
175 famílias sem renda com pessoas idosas, o que representa 10,02% das famílias sem
renda do território e 2,19% das famílias sem renda do município; 255 famílias sem renda
com pessoas com deficiência, 14,60% das famílias nessa condição no território e 3,20%
das famílias sem renda do município.



Norte B: 834 famílias sem renda com crianças e adolescentes, representando 66,24%
das famílias sem renda do território e 10,46% das famílias nessa condição no município;
153 famílias sem renda com pessoas idosas, o que representa 12,15% das famílias sem
renda do território e 1,92% das famílias sem renda do município; 149 famílias sem renda
com pessoas com deficiência, 11,83% das famílias nessa condição no território e 1,87%
das famílias sem renda do município.



Leste: 593 famílias sem renda com crianças e adolescentes, representando 63,42% das
famílias sem renda do território e 7,44% das famílias nessa condição no município; 139
famílias sem renda com pessoas idosas, o que representa 14,87% das famílias sem renda
do território e 1,74% das famílias sem renda do município; 94 famílias sem renda com
pessoas com deficiência, 10,05% das famílias nessa condição no território e 1,18% das
famílias sem renda do município.
A representação desses números e dos demais territórios, em relação ao total de famílias

sem renda registradas no sistema IRSAS em cada um deles, consta no Gráfico 31 - Famílias sem
renda com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência por território A.S. IRSAS
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Gráfico 31 - Famílias sem renda com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas
com deficiência por território A.S. - IRSAS
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Embora as regiões acima apresentem maiores quantitativos absolutos e maior
participação percentual no total das famílias sem renda do município, proporcionalmente no
tocante às famílias sem renda por território, a região Oeste A registra maior percentual de
famílias sem renda com crianças e adolescentes em relação às famílias nessa condição do que
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a Norte B e a Leste, registrando-se 68,38%. Entretanto, vale ressaltar que, em todos os
territórios, mais de 60% das famílias sem renda possuem em sua composição crianças e
adolescentes.
Em relação às famílias sem renda com presença de idosos, as regiões Centro A e Oeste
B apresentam percentuais maiores em relação ao total de famílias sem renda do território do
que as regiões Norte A e Norte B, com 14,62% e 13,85%, respectivamente. Destaque-se, no
entanto, que em todos os territórios o percentual de famílias sem renda com a presença de idosos
aproxima-se de 10%.
Já em relação às famílias sem renda com pessoas com deficiência, as regiões Centro A
e Oeste A se sobrepõem às regiões Leste e Norte B, pois a região Centro A tem 15,81% das
famílias sem renda com presença de pessoas com deficiência (o maior índice do município) e a
região Oeste A, 13,44%, ficando com a terceira posição, atrás do Centro A e Norte A.
Os mapas 23, 24 e 25, apresentados na sequência, representam pela intensidade da cor,
a concentração de famílias sem renda com presença de crianças e adolescentes, pessoas com
deficiência e pessoas idosas, respectivamente: Mapa 23 - Incidência territorial de famílias sem
renda com crianças e adolescentes e percentual em relação ao total de famílias sem renda do

território - IRSAS

, Mapa 24

- Incidência territorial de famílias sem renda com pessoas com deficiência e percentual em
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relação

ao

total

de

famílias

sem
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do

território

-

IRSAS

e

Mapa 25 - Incidência territorial de famílias sem renda com idosos e percentual em
relação

ao

total

de

famílias

sem

renda

do

,

território

com

a

-

IRSAS

indicação

do

percentual que essas famílias representam no total de famílias sem renda do território expressa
numericamente no próprio território.
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Mapa 23 - Incidência territorial de famílias sem renda com crianças e adolescentes e
percentual em relação ao total de famílias sem renda do território - IRSAS

Mapa 24 - Incidência territorial de famílias sem renda com pessoas com deficiência e
percentual em relação ao total de famílias sem renda do território - IRSAS
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Mapa 25 - Incidência territorial de famílias sem renda com idosos e percentual em relação
ao total de famílias sem renda do território - IRSAS

Em análise das famílias com renda até R$ 85,0024 em relação ao total de famílias do
território segundo o IBGE, a região Sul A apresenta maior índice, com 38,47% das famílias
residentes (1.446 de um total de 3.759 famílias); seguida da região Rural, com 27,26% (1.772
de um total de 6.501 famílias); e da região Norte A, com 20,91% (2.619 de um total de 15.527).
O Mapa 26 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até R$ 85,00 com
registro no IRSAS e percentual em relação ao total estimado de famílias do território A.S.-

24

Esse recorte inclui as famílias sem renda, ou seja, dentro do número de famílias com renda até R$ 85,00 (14.698) encontrase o número de famílias sem renda (7.975).
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IBGE

, a seguir, apresenta,

em todos os territórios, a concentração de famílias com renda per capita de até R$ 85,00,
conforme registro no sistema IRSAS, expressando a diferença de concentração pela intensidade
da cor, e os percentuais que essas famílias representam no total de famílias estimadas pelo IBGE
em cada território são apresentados numericamente em cada um desses territórios.
Mapa 26 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até R$ 85,00 com registro
no IRSAS e percentual em relação ao total estimado de famílias do território A.S.- IBGE
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A avaliação a partir dos registros do IRSAS aponta que, das 68.373 famílias registradas,
14.698 (21,50%) estão nesse perfil de renda, com destaque para as regiões Norte A, Norte B e
Rural, que concentram as maiores quantidades, apresentando assim, as maiores participações
percentuais em relação ao total de famílias com essa renda no Município: Norte A, 2.619
famílias, correspondendo a 17,82% das famílias com esse perfil de renda com registro em todo
o IRSAS; Norte B, com 2.075, 14,12% das famílias com essa renda; e Rural, 1.772, 12,06%.
As regiões com maior incidência proporcional em relação ao número de famílias do
território com registro no IRSAS são: Rural, com 33,50% (1.772 famílias do total de 5.289
registradas no IRSAS); Sul A, com 27,99% (1.446 de um total de 5.166 famílias); e Norte A,
com 24,79% (2.619 de um total de 10.565 famílias).
O Gráfico 32 - Percentual de famílias com renda até R$ 85,00 per capita registradas
no

IRSAS

em

relação

ao

total

de

famílias

registradas

por

território

A.S.
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Mapa 27 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até (R$ 85,00) com registro
no IRSAS e percentual em relação ao total de famílias registradas por território A.S.,
apresentados a seguir, apresentam essa relação em todos os territórios, sendo que o mapa
compara, pela intensidade da cor a concentração de famílias nessa faixa de renda segundo o
IRSAS, demonstrando os percentuais em relação ao total de famílias de cada território
registradas no sistema no próprio território.
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Gráfico 32 - Percentual de famílias com renda até R$ 85,00 per capita registradas no
IRSAS em relação ao total de famílias registradas por território A.S.
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Mapa 27 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até (R$ 85,00) com registro
no IRSAS e percentual em relação ao total de famílias registradas por território A.S.

Das 14.698 famílias nesse perfil de renda no Município segundo o IRSAS, 10.208
(69,45%) possuem crianças e adolescentes em sua composição; 1.779 (12,10%) possuem
idosos; e 1.186 (8,07%) possuem pessoas com deficiência, conforme demonstrado no Gráfico
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33 - Londrina: total de famílias com renda até R$ 85,00 per capita X famílias nessa faixa de
renda com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência - IRSAS
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,

abaixo:

Gráfico 33 - Londrina: total de famílias com renda até R$ 85,00 per capita X famílias nessa
faixa de renda com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência IRSAS
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No que se refere especificamente às famílias com crianças e adolescentes destacam-se,
em números absolutos de famílias com a presença de pessoas nessa faixa etária, as regiões Norte
A, com 1.941 famílias (74,11% do total de famílias do território com essa faixa de renda); Norte
B, com 1.413 famílias (68,10%) e Rural, com 1.235 famílias (69,70%). Proporcionalmente a
região Norte A apresenta maior índice de famílias com crianças e adolescentes em relação às
famílias com renda até R$ 85,00, sendo 74,11%; seguida da região Sul A, com 71,02%; e Oeste
B, com 69,72%.
O Mapa 28 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 85,00 com crianças e
adolescentes e percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território – IRSAS,
abaixo, apresenta a comparação da concentração de famílias registradas no IRSAS com renda
até R$ 85,00 e presença de crianças e adolescentes por território, com variação da intensidade
da cor, sendo que os percentuais que representam essas famílias no total de famílias com
registro no sistema em cada um dos territórios, apresentados numericamente no respectivo
território.

174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Mapa 28 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 85,00 com crianças e
adolescentes e percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território IRSAS

No tocante à presença de pessoas com deficiência, as regiões que mais se destacam nessa
faixa de renda são: Norte A, com 340 famílias (12,98%); Norte B, com 190 famílias (9,16%);
e Leste, com 131 famílias (7,68%). As maiores incidências proporcionais de famílias com
pessoas com deficiência em relação às famílias com esse perfil de renda são verificadas nas
regiões Norte A (12,98%), Centro A (12,16%) e Oeste A (11,23%). O Mapa 29 - Incidência
territorial de famílias com renda até R$ 85,00 com pessoas com deficiência e percentual em
relação

ao

total

de

famílias

nessa

renda

no

território

-

IRSAS
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,
apresenta os dados mencionados, com a intensidade da cor representando a concentração de
famílias com essa faixa de renda e presença de pessoas com deficiência e os percentuais que
essas representam no total de famílias registradas no IRSAS em cada um dos territórios
informados no próprio território.
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Mapa 29 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 85,00 com pessoas com
deficiência e percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS

Quanto às famílias com essa renda e presença de idosos, as regiões com maiores
quantidades são Norte B, 276 famílias (13,30%), Norte A, 253 famílias (9,66%) e Leste, 234
famílias (13,72%). Em termos percentuais, a região Centro A apresenta maior índice, 16,09%;
seguida da região Leste, 13,72%; e da região Oeste B, 13,36%.
O Mapa 30 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 85,00 com idosos e
percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS
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,
abaixo, apresenta a comparação dos territórios, com a intensidade da cor representando a
concentração de famílias com essa faixa de renda e presença de pessoas idosas e os percentuais
que essas representam no total de famílias registradas no IRSAS em cada um dos territórios
expressos no próprio território.
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Mapa 30 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 85,00 com idosos e
percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS

O Gráfico 34 - Famílias com renda per capita até R$ 85,00 com presença de crianças,
adolescentes,

idosos

e

pessoas

com

deficiência

por

território

A.S.

-

IRSAS
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, a seguir, apresenta o conjunto das informações tratadas anteriormente, em relação às famílias
com renda per capita até R$ 85,00 com presença de crianças, adolescentes, pessoas com
deficiência e pessoas idosas, com números absolutos e percentuais por território.
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Gráfico 34 - Famílias com renda per capita até R$ 85,00 com presença de crianças,
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência por território A.S. - IRSAS
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No corte de renda até R$ 170,0025, os registros no IRSAS apontam que cerca de 14,19%
das famílias de Londrina encontram-se nessa faixa de renda (23.357 de um total de 164.604
famílias – estimativa IBGE), com destaque para as quantidades de famílias nessa condição nas
regiões Norte A, com 3.884 famílias (31,01% do total de famílias residentes segundo IBGE e
36,76% das famílias do território pelo IRSAS); Norte B, com 3.188 famílias (18,91% do total
de famílias do território e 32,64% das famílias IRSAS); e Leste, com 2.721 (14,65% das
famílias IBGE e 32,89% das famílias IRSAS).
A Tabela 13 - Famílias com renda per capita de até R$ 170,00 e percentuais em relação
ao total de famílias IBGE e IRSAS - por território, a seguir, apresenta o número de famílias
com renda per capita de até R$ 170,00 registradas no sistema IRSAS, bem como o percentual
destas em relação às famílias estimadas IBGE e ao total de famílias registradas no referido
sistema em cada um dos territórios. Já o Fonte: IRSAS/organização dos dados:
GGI/DGSMAS/SMAS/PML

Gráfico 35 - Total de famílias com renda per capita até R$ 170,00 registradas no IRSAS
por

território

A.S

25

Esse recorte inclui, além das famílias com renda entre R$ 85,00 e R$ 170,00 (8.659), também as famílias sem renda (7.975)
e as com alguma renda até R$ 85,00 (6.723).
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que a segue, apresenta o comparativo do número absoluto de famílias nessa faixa de renda
registradas no IRSAS nos territórios.

Tabela 13 - Famílias com renda per capita de até R$ 170,00 e percentuais em relação ao total
de famílias IBGE e IRSAS - por território
Território

Centro A

Número
de
famílias
(IBGE)
30.895

Número
famílias
(IRSAS)
6.044

de

Número de famílias
com renda per capita
até R$ 170,00
1.426

Percentual em
relação
às
famílias IBGE
4,62%

Centro B

22.443

6.086

1.722

7,67%

28,29%

Leste

18.569

8.272

2.721

14,65%

32,89%

Norte A

12.527

10.565

3.884

31,01%

36,76%

Norte B

16.859

9.758

3.188

18,91%

32,67%

Oeste A

8.076

3.744

1.395

17,27%

37,26%

Oeste B

26.951

7.330

2.433

9,03%

33,19%

Rural

6.501

5.289

2.591

39,86%

48,99%

Sul A

3.759

5.166

2.164

57,57%

41,89%

10,17%%

29,96%

Sul B
18.024
6.119
1.833
Fonte: IRSAS/organização dos dados: GGI/DGSMAS/SMAS/PML

Percentual em
relação
às
famílias IRSAS
23,59%
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Gráfico 35 - Total de famílias com renda per capita até R$ 170,00 registradas no IRSAS
por território A.S
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Ainda quanto às famílias com renda per capita de até R$ 170,00, o Mapa 31 - Incidência
territorial de famílias com renda per capita até R$ 170,00 com registro no IRSAS e percentual
em relação ao total estimado de famílias do território A.S. IBGE, abaixo, apresenta a
comparação dos territórios, com a intensidade da cor representando a concentração de famílias
com essa faixa de renda inseridas no sistema IRSAS, por território, e os percentuais que essas
representam em relação ao total de famílias estimadas pelo IBGE em cada um destes expressos
nos próprios territórios.
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Mapa 31 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até R$ 170,00 com
registro no IRSAS e percentual em relação ao total estimado de famílias do território A.S.
IBGE

Como se pode verificar no mapa, as maiores incidências proporcionais de famílias nessa
faixa de renda em relação ao número de famílias IBGE são registradas nas regiões Sul A, com
57,57% (2.164 de um total de 3.759 famílias); Rural, com 39,86% (2.591 de um total de 6.501
famílias); e Norte B, com 18,91% (3.188 de um total de 16.859 famílias).
Comparando-se apenas com base no IRSAS os números de famílias com renda per
capita até R$ 170,00 e o total de famílias, por território, observa-se que as maiores incidências
proporcionais são verificadas nas regiões Rural, Sul A e Oeste A, onde os percentuais são,
respectivamente, 48,99% (2.591 famílias de um total de 6.501); 41,89% (2.164 de um total de
3.759 famílias); e 37,26% (1.395 de 8.076 famílias). O Gráfico 36 - Percentuais de famílias
com renda per capita até R$ 170,00 em relação ao total de famílias com registro no IRSAS por
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território A.S., e o Mapa 32 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até R$ 170,00
com registro no IRSAS e percentual em relação ao total de famílias registradas por território
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Gráfico 36 - Percentuais de famílias com renda per capita até R$ 170,00 em relação ao total
de famílias com registro no IRSAS por território A.S.

Mapa 32 - Incidência territorial de famílias com renda per capita até R$ 170,00
com registro no IRSAS e percentual em relação ao total de famílias registradas por
território

Do total de famílias registradas no IRSAS que têm essa faixa de renda (23.357), 72,20%
(16.864) possuem crianças e adolescentes em sua composição; 7,66% (1.789) possuem pessoas
com deficiência, e 12,05% (2.814) possuem pessoas idosas, conforme expresso no Gráfico 37
- Londrina: total de famílias com renda até R$ 170,00 per capita X famílias nessa faixa de
renda com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência - IRSAS
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a

seguir:
Gráfico 37 - Londrina: total de famílias com renda até R$ 170,00 per capita X famílias
nessa faixa de renda com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com
deficiência - IRSAS
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No tocante à presença de crianças e adolescentes em famílias com renda até R$ 170,00
destacam-se, em quantidade, as regiões Norte A, com 2.970 de 3.884 famílias nessa faixa de
renda (76,47%); Norte B, com 2.252 de 3.188 famílias (70,64%); e Leste, com 1.954 de 2.721
famílias (71,81%). Proporcionalmente a região Norte A se mantém em primeiro lugar na
incidência (76,47%); seguida da região Sul A (73,80%, ou seja, 1.597 de 2.164 famílias); e
Oeste B (73,00%, 1.776 de 2.433 famílias). As informações acerca da concentração de famílias
com renda de até R$ 170,00 per capita com crianças e adolescentes (pelo contraste de cor) e
percentuais destas em relação ao total de famílias com a mesma faixa de renda nesses e demais
territórios estão demonstradas no Mapa 33 - Incidência territorial de famílias com renda até
R$ 170,00 com crianças e adolescentes e percentual em relação ao total de famílias nessa

187

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

renda

no

território

-

IRSAS

abaixo:
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Mapa 33 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 170,00 com crianças e
adolescentes e percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS

Em relação à presença de pessoas com deficiência em famílias com essa renda, os
territórios que apresentam as maiores quantidades são Norte A (478 de um total de 3.884
famílias; 12,31%); Norte B (263 de um total de 3.188 famílias; 8,25%); e Leste (187 de um
total de 2.721 famílias; 6,87%). Percentualmente novamente a região Norte A ocupa a primeira
posição, seguida da região Centro A, com 11,29% (161 de 1.426 famílias) e da região Oeste A,
com 9,89% (138 de 1.395 famílias).
O Mapa 34 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 170,00 com pessoas com
deficiência e percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS
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, traz
essa representação, indicando pelo contraste da cor a concentração de famílias com essa renda
e presença de pessoas com deficiência, e apresentando em cada território o percentual que estas
representam no total das famílias registradas no IRSAS nesses territórios.
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Mapa 34 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 170,00 com pessoas com
deficiência e percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS

Quanto à presença de idosos em famílias em esse perfil de renda, as regiões com maiores
números são Norte B, com 429 de um total de 3.188 famílias (13,46%); Leste, com 372 de um
total de 2.721 famílias (13,67%); e Norte A, com 361 de um total de 3.884 famílias (9,29%).
As regiões Leste e Norte B também figuram entre as que possuem maior incidência de presença
de pessoas idosas em famílias com renda até R$ 170,00, ocupando a segunda e a terceira
posições, respectivamente 13,67% e 13,46%. A região com a maior incidência proporcional é
a Centro A, com 16,06% (229 de 1.426 famílias).
O Mapa 35 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 170,00 com idosos e
percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS
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, demonstra o
contraste da concentração de famílias com essa renda e presença de pessoas idosas, pela
intensidade da cor, e apresenta em cada território o percentual que estas representam no total
das famílias registradas no IRSAS nesses territórios.
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Mapa 35 - Incidência territorial de famílias com renda até R$ 170,00 com idosos e
percentual em relação ao total de famílias nessa renda no território - IRSAS

Feitas as considerações acerca da presença de cada um dos segmentos em famílias com
renda até R$ 170,00, em separado, apresenta-se no Gráfico 38 - Famílias com renda per capita
até R$ 170,00 com presença de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência por
território
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Gráfico 38 - Famílias com renda per capita até R$ 170,00 com presença de crianças,
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência por território A.S. - IRSAS
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Ainda com a finalidade de avaliar a segurança de sobrevivência das famílias do
Município de Londrina, outra abordagem que se faz relevante diz respeito aos vínculos de
trabalho.
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Do total das 68.373 famílias do Município com registro no IRSAS, em 21.130 (30,90%)
o responsável familiar (RF) tem renda de trabalho formal, ou seja, menos de 1/3 das famílias
registradas têm essa condição.
O Gráfico 39 – Famílias registradas no IRSAS segundo vínculo de trabalho do
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, apresenta um comparativo entre o total de famílias registradas no sistema da assistência social
e as em que o responsável familiar (RF) tem vínculo de trabalho formal, as em que a renda do
RF é proveniente do trabalho informal e aquelas em que o RF está desempregado.
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Gráfico 39 – Famílias registradas no IRSAS segundo vínculo de trabalho do Responsável
Familiar - Município
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Os territórios em que se registra o menor percentual de RF com renda de trabalho formal
são Rural (20,95%); Sul A (27,74%); e Oeste A (28,42%), conforme demonstrado no Mapa 36
- Incidência territorial de RF com renda de trabalho formal e percentual em relação ao total
de

famílias

por

território

registradas

no

IRSAS
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, que
apresenta o contraste da tonalidade para comparar os territórios segundo a concentração de
famílias com responsável familiar com renda de trabalho formal e os percentuais para
demonstrar qual a participação dessas famílias em relação a todas do território com registro no
sistema IRSAS. As regiões acima são, também, as que têm menor participação percentual no
total de famílias em que o responsável familiar possui renda de trabalho formal no conjunto dos
territórios, segundo dados do sistema IRSAS, sendo que a Oeste A corresponde a 5,04% das
famílias registradas no município; a Rural, 5,24%; e a Sul A, 6,78%.
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Mapa 36 - Incidência territorial de RF com renda de trabalho formal e percentual em
relação ao total de famílias por território registradas no IRSAS

Se levadas em consideração as famílias em que o RF declarou estar desempregado ou
possuir renda de trabalho informal, o número é 24.697, correspondendo a 36,12% do total de
famílias registradas no IRSAS.
Em se tratando de RF com renda de trabalho informal, têm-se, no Município, de acordo
com o IRSAS, 12.065 famílias, ou seja, 17,65% do total de famílias registradas, sendo que as
regiões que apresentam os maiores quantitativos são a Norte A, com 1.796 famílias (17,00% de
10.565 famílias do território e 14,89% das famílias com essa condição no IRSAS)); a Norte B,
com 1.526 (15,64% de 9.758 famílias do território e 12,65% das famílias cujo RF tem renda de
trabalho informal no IRSAS); e a Leste, com 1.449 (17,52% de 8.272 famílias do território e
12,01% das famílias com RF nessa condição). As maiores incidências proporcionais de
responsáveis familiares com renda proveniente do trabalho informal em relação ao número de
famílias do território com registro no IRSAS são: Rural, com 20,89% (1.105 de 5.289 famílias);
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Sul B, com 19,27% (1.179 de 6.119 famílias); e Centro A, com 18,61% (1.125 do total de 6.044
famílias), conforme apresentado no Mapa 37 - Incidência territorial de RF com renda de
trabalho informal e percentual em relação ao total de famílias por território registradas no
IRSAS

, que
compara os territórios em relação à concentração de famílias nessa condição e apresenta os
percentuais que estas representam no total de famílias registradas no IRSAS nos respectivos
territórios.
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Mapa 37 - Incidência territorial de RF com renda de trabalho informal e percentual em
relação ao total de famílias por território registradas no IRSAS

Em relação à situação de desemprego do responsável familiar, verifica-se que das
68.373, 18,48% (12.632 famílias) encontravam-se com tal condição, com destaque para as
regiões Norte A (2.859, 27,06% das famílias do território e 22,63% das famílias com essa
condição no Município, segundo o IRSAS); Norte B (1798, 18,43% das famílias do território e
14,23% do total das famílias com RF desempregado no Município, conforme dados do IRSAS);
e Sul A (1.307, 25,30% das famílias do território e 10,35% das famílias registradas no IRSAS).
As regiões Norte A e Sul A se destacam na proporção de famílias com RF desempregado em
relação ao total de famílias do território, com 27,06% e 25,30%, respectivamente; seguidas da
região Sul B, onde a incidência é de 19,33%. Essas informações são apresentadas de forma
especializada no Mapa 38 - Incidência territorial de RF desempregado e percentual em relação
ao

total

de

famílias

por

território

registradas

no

IRSAS

200

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

,
abaixo:
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Mapa 38 - Incidência territorial de RF desempregado e percentual em relação ao total de
famílias por território registradas no IRSAS

O comparativo entre todos os territórios a partir do percentual de famílias em que o RF
tem renda de trabalho formal, daquelas em que o RF tem renda do trabalho informal e das em
que o RF consta como desempregado, em relação ao total de famílias registradas no IRSAS em
cada um desses territórios é apresentado no

Gráfico 40 - Percentual de famílias registradas no IRSAS, por território, segundo vínculo de
trabalho

do

RF.
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abaixo e no Gráfico 42 – Comparativo dos percentuais de famílias segundo vínculo de trabalho
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Já o Gráfico 41 - Percentual de famílias registradas no IRSAS, por território, segundo
vínculo de trabalho do RF em relação ao total de famílias IRSAS na mesma condição
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e o Gráfico 43 - Comparativo dos percentuais de famílias segundo vínculo de trabalho do RF
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Gráfico 40 - Percentual de famílias registradas no IRSAS, por território, segundo
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Gráfico 41 - Percentual de famílias registradas no IRSAS, por território, segundo vínculo
de trabalho do RF em relação ao total de famílias IRSAS na mesma condição
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Gráfico 42 – Comparativo dos percentuais de famílias segundo vínculo de trabalho do RF
com o total de famílias registradas no IRSAS, por território.
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Gráfico 43 - Comparativo dos percentuais de famílias segundo vínculo de trabalho do RF
com o total de famílias registradas no IRSAS na mesma condição no Município.
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3.4 Análises afetas à Segurança de Convívio

As famílias registradas no sistema IRSAS muitas vezes apresentam fragilidade de
vínculos familiares e comunitários, para além ou associadas à fragilidade de renda. Por isso,
para continuidade da análise com base nas seguranças que a política de assistência social precisa
prover por meio da Proteção Social, a seguir serão abordadas questões relativas à segurança de
convívio26. Para tanto, foram elencados como indicadores27: a) Idosos morando sozinhos; b)
Pessoas com Deficiência Morando Sozinhas; c) Famílias com responsável idoso; d) Famílias
com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência; e) Famílias monoparentais com
crianças e adolescentes; f) Famílias com responsável familiar adolescente; g) Famílias com
adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto; h) Famílias com
algum membro em acolhimento institucional; i) Criança com mãe adolescente; j) Pessoas em
situação de rua28; k) Trabalho Infantil; l) Violência.
3.4.1. Idosos morando sozinhos:
Como visto anteriormente, Londrina possui (segundo Censo IBGE/2010, conforme
ciclo de vida) 63.622 idosos. Destes, constam do sistema IRSAS 12.043, ou seja 18,93%, sendo
que as regiões com maiores registros de público nessa faixa de idade são Oeste B, com 1.773

26

De acordo com a PNAS/2004, a segurança de convívio supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situações de perda
das relações, sendo realizada por meio de ações, cuidados e serviços que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de
vizinhança, de segmento social, mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, socioculturais, desenvolvidas em
rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos ciclos de vida, suas características e necessidades. Exige a
oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para: a construção, restauração
e fortalecimento de laços de pertencimento (de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns
e societários); o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade.
27 Os indicadores avaliados, foram levantados dentre os definidos em conjunto pela equipe técnica da Secretaria Municipal de
Assistência Social durante consultoria para implantação do Sistema Municipal de Vigilância Socioassistencial e têm como base
o Sistema IRSAS, com exceção dos relativos à população em situação de rua, conforme explicitado na nota nº 10.
28 Os dados apresentados acerca da população em situação de rua, diferentemente dos anteriores, não foram extraídos no ano
de 2016 (quando os painéis de demanda foram formatados durante consultoria para construção do Sistema Municipal de
Vigilância Socioassistencial), tendo sido sistematizados em junho de 2018, a partir das informações de atendimento do Serviço
Especializado de Atendimento à pessoa em Situação de Rua e do Serviço Especializado em Abordagem Social enviadas
mensalmente ao Ministério do Desenvolvimento Social (referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018, este até o mês de maio) em
instrumento denominado Registro Mensal de Atendimentos - RMA.
Da mesma forma, os dados sobre trabalho infantil e violência tiveram fontes diferentes, sendo que no que se refere ao trabalho
infantil a sistematização se deu a partir dos dados enviados nos RMA’s (também no período de 2016 a maio de 2018), além de
relatórios e cruzamentos de dados a partir do Sistema IRSAS relativos aos anos de 2017 e 2018; e no que tange à violência
foram consideradas informações disponibilizadas pela Defensoria Pública e publicação da Folha de Londrina em 06 de junho
de 2018.
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(14,80% dos idosos do território); Leste, com 1.712 (21,79%); e Norte B, com 1.624 (27,72%),
embora em termos percentuais em relação ao total de idosos do território, sobressaiam as
regiões Sul A, com 60,21%; Norte A, com 34,99%; e Oeste A, com 27,92%.
O Gráfico 44 - Total de idosos IBGE X total de idosos registrados no IRSAS, por
território
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, a seguir, apresenta as informações acima - comparando os idosos aferidos no censo e o total
de idosos com registro no sistema IRSAS - em todos os territórios da política de assistência
social.
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Gráfico 44 - Total de idosos IBGE X total de idosos registrados no IRSAS, por território
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Do total de 12.043 idosos registrados no IRSAS, consta desse sistema que 51,37%
(6.186) moram sozinhos, sendo possível identificar que, em nenhum território essa proporção
é menor do que 40% e chega a alcançar 63% na região Norte A.
Os gráficos a seguir, Gráfico 45 - Total de idosos morando sozinhos registrados no
IRSAS no Município de Londrina em relação ao total de idosos IBGE e IRSAS
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Gráfico 46 - Idosos morando sozinhos em relação ao total de idosos registrados no IRSAS por
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,
demonstram o comparativo (numérico e percentual) de idosos morando sozinhos em relação ao
número de idosos levantados pelo IBGE e ao número de idosos registrados no sistema IRSAS,
considerando todo o município de maneira geral e cada território em específico,
respectivamente.
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Gráfico 45 - Total de idosos morando sozinhos registrados no IRSAS no Município de
Londrina em relação ao total de idosos IBGE e IRSAS

18,93% em relação ao IBGE
63.622

70.000

51,37% em relação aos idosos IRSAS
9,72% em relação aos idosos IBGE

60.000
50.000
40.000
30.000
12.043

20.000

6.186

10.000
0
Idosos IBGE

Idosos IRSAS

Idosos morando sozinhos

Centro
A

Centro
B

Norte A Norte B Oeste A Oeste B

Idosos IRSAS

Rural

Sul A

529 (48,58%)

563

341 (60,57%)

699

290 (41,49%)

1.089

807 (45,52%)

1.773
523

Leste

263 (50,29%)

903 (55,60%)

1.624
837(63,41%)

1.320

835 (48,77%)

1.248

615 (49,28%)

766 (51,34%)

1.492

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

1.712

Gráfico 46 - Idosos morando sozinhos em relação ao total de idosos registrados no IRSAS
por território

Sul B

Idosos morando sozinhos

O Gráfico 46, acima, demonstra que as maiores incidências percentuais quando
comparados os idosos registrados no IRSAS com os identificados com essa condição (morando
sozinhos), são verificadas nas regiões Norte A (63,41% dos idosos com registro no IRSAS
moram sozinhos); Sul A (60,57%) e Norte B (55,60%). Essa informação é apresentada também
no Mapa 39 - Incidência de pessoas idosas morando sozinhas por território e percentual em
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relação

ao

total

de

pessoas

idosas

de

cada

território

-

IRSAS

,
abaixo:
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Mapa 39 - Incidência de pessoas idosas morando sozinhas por território e percentual em
relação ao total de pessoas idosas de cada território - IRSAS

O número de idosos registrados no IRSAS morando sozinhos corresponde a 9,72% do
total de idosos do Município segundo o Censo IBGE, ou seja, esses dados demonstram que,
quase 10% dos idosos do município moram sozinhos e são usuários da política de assistência
social.
Os idosos morando sozinhos se constituem, na terminologia utilizada na assistência
social, como famílias “unipessoais”. A partir dessa concepção, verifica-se que 9,05% das
famílias com registro no IRSAS são formadas por apenas uma pessoa, sendo esta idosa. Os
maiores percentuais de famílias unipessoais nessa condição em relação ao total de famílias do
território ocorrem nas regiões Centro A (onde 12,67% das famílias são formadas por idosos
morando sozinhos – 766 em 6.044 famílias); Oeste B (onde 11,01% das famílias são idosos
morando sós – 807 idosos em 7.330 famílias); e Centro B (10,11% das famílias registradas são
idosos sozinhos – 615 de 6.086 famílias).
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As regiões que despontam com os maiores quantitativos de idosos sozinhos são Norte
B, com 903 idosos nessa condição (correspondendo a 14,60% de todos os idosos morando
sozinhos registrados no IRSAS, 55,60% dos idosos registrados no território e 15,41% dos
idosos residentes segundo o IBGE). Em segundo vem a região Norte A, com 837 idosos
morando sós (13,53% dos idosos nessa condição, 63,41% dos idosos do território no IRSAS e
22,19% dos idosos do território segundo o IBGE); e em terceiro, a região Leste, com 835 idosos
sozinhos (13,50% de todos nessa condição no município, segundo o IRSAS, 48,77% dos idosos
do território registrados no sistema e 10,63% dos idosos residentes, segundo o IBGE).
O Gráfico 47 - Percentual de pessoas idosas morando sozinhas por território em
relação ao total de pessoas idosas do município registradas no IRSAS e o Mapa 40 - Incidência
de pessoas idosas morando sozinhas por território e percentual em relação ao total de pessoas
idosas

do

município

registradas

no

IRSAS

,

a

seguir, apresentam os percentuais de idosos morando sozinhos por território em relação ao total
de idosos morando sozinhos no Município, conforme registros no IRSAS.
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Gráfico 47 - Percentual de pessoas idosas morando sozinhas por território em relação ao
total de pessoas idosas do município registradas no IRSAS
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Mapa 40 - Incidência de pessoas idosas morando sozinhas por território e percentual em
relação ao total de pessoas idosas do município registradas no IRSAS
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Entretanto, em termos percentuais, a região com maior índice proporcional de idosos
sozinhos registrados no IRSAS em relação aos idosos do território segundo o IBGE são Sul A,
com 36,47%; Norte A, com 22,19%; e Norte B, com 15,41%, conforme apresentado no Mapa
41 - Incidência de pessoas idosas morando sozinhas (IRSAS) e percentual em relação ao total
de

pessoas

idosas

do

município

(IBGE)

por

território

,

a

seguir:
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Mapa 41 - Incidência de pessoas idosas morando sozinhas (IRSAS) e percentual em
relação ao total de pessoas idosas do município (IBGE) por território

3.4.2 Pessoas com deficiência morando sozinhas

Em análise dos dados do IRSAS identificou-se o registro de 1.772 pessoas com
deficiência nesse sistema morando sozinhas no município de Londrina. A partir do
entendimento de que estas também se constituem como famílias “unipessoais”, pode-se afirmar
que 2,59% das famílias registradas são formadas por uma única pessoa, tendo esta alguma
deficiência.
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Esse dado é demonstrado no Gráfico 48 - Pessoas com deficiência morando sozinhas
em

relação

ao

total

de

famílias

registradas

no

IRSAS

-

Londrina
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, a seguir:

Gráfico 48 - Pessoas com deficiência morando sozinhas em relação ao total de famílias
registradas no IRSAS - Londrina
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Os territórios em que mais se observa tal situação são Norte A, com 333 (18,79% do
total de pessoas nessa condição no Município e 3,15% das famílias registradas no território);
Norte B, com 307 (17,33% do total de pessoas com deficiência morando sozinhas identificadas
no município e também 3,15% das famílias do território) e Centro A, com 289 (16,31% do total
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de pessoas com deficiência morando sozinhas no município e 4,78% do total de famílias
território).
O Mapa 42 - Incidência de pessoas com deficiência morando sozinhas por território e
percentual em relação ao total de pessoas com deficiência morando sozinhas no Município –
IRSAS, abaixo, e o Gráfico 51 - Percentual de pessoas com deficiência morando sós em relação
ao

total
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apresentam a comparação entre as pessoas com deficiência morando sozinhas em cada território
em relação ao total de pessoas com deficiência nessa condição no município como um todo,
conforme registros do sistema IRSAS. Já o
Gráfico 49 - Pessoas com deficiência morando sozinhas em relação ao total de famílias
por

território

no

IRSAS
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Gráfico 50 - Comparativo do total de famílias IRSAS e pessoas com deficiência morando
sozinhas por território apresentam o número e percentual das pessoas nessa condição na
comparação com o total das famílias registradas no sistema em cada território.
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Mapa 42 - Incidência de pessoas com deficiência morando sozinhas por território e
percentual em relação ao total de pessoas com deficiência morando sozinhas no Município
– IRSAS

Gráfico 49 - Pessoas com deficiência morando sozinhas em relação ao total de famílias por
território no IRSAS
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Gráfico 50 - Comparativo do total de famílias IRSAS e pessoas com deficiência morando
sozinhas por território
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Gráfico 51 - Percentual de pessoas com deficiência morando sós em relação ao total de
pessoas com deficiência nessa condição no município IRSAS
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3.4.3 Famílias com responsável idoso
Das 68.373 famílias com registro no IRSAS, 13.650 têm como responsável familiar
pessoa com 60 anos ou mais, o que representa 19,96%. Se comparado esse número com o total
estimado de famílias IBGE, o percentual é de 8,29%.
O Gráfico 52 - Famílias com responsável idoso em relação ao total de famílias IRSAS
e

ao
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a seguir, apresenta essa comparação
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Gráfico 52 - Famílias com responsável idoso em relação ao total de famílias IRSAS e ao
total estimado de famílias IBGE - Londrina
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Os territórios em que mais se verifica tal situação são Norte B (1.968 famílias,
correspondendo a 14,42% do total de famílias do Município em que se identifica terem como
responsável uma pessoa idosa); Oeste B (1.880, ou seja, 13,77% de todas as famílias nessa
condição); e Leste (1855, 13,59% do total), conforme demonstrado no Mapa 43 - Incidência de
famílias com responsável idoso por território e percentual em relação ao total de famílias com
responsável

idoso

no

Município

-

IRSAS
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e no
Gráfico 53 - Percentual de famílias com responsável idoso por território x total famílias no
município

com
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Mapa 43 - Incidência de famílias com responsável idoso por território e percentual em
relação ao total de famílias com responsável idoso no Município - IRSAS

Gráfico 53 - Percentual de famílias com responsável idoso por território x total famílias no
município com essa condição IRSAS
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Os maiores índices percentuais em relação ao total de famílias do território com registro
no IRSAS são observados no Centro A, onde 26,24% das famílias registradas no IRSAS têm
responsável idoso; no Oeste B, em que são 25,65% das famílias registradas; e no Leste, no qual
a incidência é de 22,43% das famílias.
O Mapa 44 - Incidência de famílias com responsável idoso por território e percentual
em

relação

ao

total

de

famílias

registradas

no

IRSAS

no

Território

,
abaixo, apresenta o contraste de cores para demonstrar em que territórios há maior concentração
numérica de famílias com responsáveis idosos, sendo apresentados os percentuais destas em
relação ao total de famílias inseridas no sistema IRSAS em cada um dos territórios.
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Mapa 44 - Incidência de famílias com responsável idoso por território e percentual em
relação ao total de famílias registradas no IRSAS no Território
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seguir, apresenta os mesmos números absolutos e percentuais por território e os compara com
o total de famílias registradas no IRSAS em cada um desses territórios.

Gráfico 54 - Famílias com responsável idoso em relação ao total de famílias registradas no
IRSAS - por território
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Onde se observa o maior índice em comparação com as famílias estimadas IBGE/2010
é a região Sul A, com 18,75% do total de famílias tendo como responsável uma pessoa idosa;
seguida da região Norte A, com 13,38% e Rural, em que se verifica 12,46%.

3.4.4

Famílias com pessoas idosas cuidando de pessoas com deficiência

Outro dado relevante diz respeito à quantidade de famílias com pessoas idosas cuidando
de pessoas com deficiência. Do total de famílias registradas no sistema IRSAS, identifica-se
que 1.068 (1,56%) têm essa condição (pessoas idosas como cuidadoras de pessoas com
deficiência), o que é demonstrado no Gráfico 55 - Total de famílias x famílias com idosos
cuidando

de

pessoas

com

deficiência

Município

-

IRSAS
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,

a

seguir:

Gráfico 55 - Total de famílias x famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência
Município - IRSAS
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A região Centro A tem 168 famílias com essa condição, representando 15,73% do total
de famílias nessa condição no município (2,78% das famílias do território, segundo o IRSAS,
o que a coloca em primeiro lugar na proporção de total de famílias registradas no território e
famílias com tal condição). A região Norte A tem 161 famílias com idosos cuidando de pessoas
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com deficiência, ou seja, 15,07% do total das 1.068 famílias identificadas (1,52% das famílias
do território/IRSAS); e a região Norte B, que tem 147 famílias, 13,76% das famílias nessa
condição (1,51% das famílias no território).
O Mapa 45 - Incidência territorial de famílias com idoso cuidando de pessoa com
deficiência e percentual em relação ao total de famílias com registro no IRSAS com essa

condição

, a seguir, e o

Gráfico 57 - Percentual de famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência por
território em relação ao total de famílias nessa condição no Município - IRSAS, mais adiante,
expressam a distribuição espacial e territorial de famílias com idosos cuidando de pessoa com
deficiência (demonstrada no mapa pela intensidade da cor) e também mostram os percentuais
que essas famílias representam em relação a todas que se encontram nessa mesma condição
registrada no sistema IRSAS, no município como um todo.
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Mapa 45 - Incidência territorial de famílias com idoso cuidando de pessoa com deficiência
e percentual em relação ao total de famílias com registro no IRSAS com essa condição

Já o Gráfico 56 - Total de famílias x famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência por
território
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,

apresentado na sequência, mostra os mesmos números absolutos e apresenta, por território, o
quanto as famílias nessa condição representam percentualmente em relação ao total de famílias
registradas no IRSAS em cada um desses territórios.
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Gráfico 56 - Total de famílias x famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência
por território - IRSAS
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Gráfico 57 - Percentual de famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência por
território em relação ao total de famílias nessa condição no Município - IRSAS
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As maiores proporções em relação ao número de famílias do território são observadas,
além da região Centro A, mencionada anteriormente, também nas regiões Oeste A e Leste, com
1,76% e 1,75%, respectivamente, conforme se pode verificar no Mapa 46 - Incidência
territorial de famílias com idoso cuidando de pessoa com deficiência e percentual em relação
ao

total

de

famílias

registradas

no

IRSAS

por

território
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e no
Gráfico 58 - Percentual de famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência em
ao

número

% em relação às famílias do território IRSAS
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apresentados na sequência.
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Mapa 46 - Incidência territorial de famílias com idoso cuidando de pessoa com deficiência
e percentual em relação ao total de famílias registradas no IRSAS por território

% em relação às famílias do território IRSAS

Gráfico 58 - Percentual de famílias com idosos cuidando de pessoas com deficiência em
relação ao número de famílias IRSAS por território
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3.4.5

Famílias monoparentais com crianças e adolescentes

Famílias monoparentais são as que contam com a presença de apenas um adulto
responsável. Os registros do sistema IRSAS permitem identificar que o número de famílias
monoparentais que possuem em sua composição crianças e adolescentes em Londrina é 15.166,
representando 22,18% das famílias registradas no sistema e 9,21% do total de famílias segundo
estimativa IBGE/2010.
O Gráfico 59 - Famílias monoparentais com crianças e adolescentes X total de famílias
- IRSAS, apresenta a essa relação com base no IRSAS.

Gráfico 59 - Famílias monoparentais com crianças e adolescentes X total de famílias - IRSAS
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Essa situação é mais presente nas regiões Norte A, com 2.864 famílias, 18,88% do total
das famílias do município com essa condição; Norte B, com 2.404 famílias, 15,85% do total; e
Leste, com 1.884 famílias, 12,42%, como se pode verificar no stradas no IRSAS por território.
Mapa 47 - Incidência territorial de famílias monoparentais com crianças e
adolescentes e percentual em relação ao total de famílias nessa condição no Município –
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IRSAS
que apresenta a distribuição espacial das famílias nessa condição pelos territórios, conforme o
IRSAS e no Gráfico 61 - Percentual de famílias monoparentais com crianças e adolescentes X
total de famílias nessa condição no Município - IRSAS. Já o Gráfico 60 – Comparativo de
famílias monoparentais com crianças e adolescentes e total de famílias por território - IRSAS
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,

a

seguir, compara essas famílias com o total de famílias registradas no IRSAS por território.
Mapa 47 - Incidência territorial de famílias monoparentais com crianças e
adolescentes e percentual em relação ao total de famílias nessa condição no Município –
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IRSAS

Gráfico 60 – Comparativo de famílias monoparentais com crianças e adolescentes e total de
famílias por território - IRSAS
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Gráfico 61 - Percentual de famílias monoparentais com crianças e adolescentes X total de
famílias nessa condição no Município - IRSAS
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Os maiores percentuais de famílias monoparentais com crianças e adolescentes, em
relação ao total de famílias com registro no IRSAS nos territórios, são observados nas regiões
Norte A, em que 27,11% das famílias IRSAS estão nessa condição (representando 22,86% do
total de famílias estimadas IBGE); Sul A, com 26,98% (37,08% das famílias IBGE, sendo a
região com maior percentual nessa relação); e Norte B, com 24,64% (14,26% da estimativa de
famílias IBGE no território).
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Gráfico 62 - Percentual de famílias monoparentais em relação ao total de famílias por
território A.S.- IRSAS
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Mapa 48 - Incidência territorial de famílias monoparentais com crianças e adolescentes
registradas no IRSAS e percentual em relação ao total de famílias do território (IBGE)
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3.4.6 Famílias com responsável familiar (RF) adolescente
A análise da incidência de famílias com responsável adolescente nos registros do
sistema IRSAS, revela que 783 famílias registradas têm essa condição, com destaque para as
regiões Norte A, em que são 113 famílias em que um adolescente assume o lugar de responsável
familiar (14,43% do total das famílias nessa condição no município); Centro A, com 107
famílias (13,67% do total); e Leste, com 92 famílias (11,75% do total).

Gráfico 63 - Famílias com responsável adolescente por território - IRSAS
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Gráfico 64 - Percentual de famílias com responsável adolescente por território em relação
ao total de famílias no Município com essa condição - IRSAS
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Mapa 49 - Incidência territorial de famílias com responsável adolescente e percentual em
relação ao total de famílias nessa condição no Município - IRSAS

Os territórios que representam maior incidência proporcional de famílias com RF
adolescente em relação ao total de famílias do território (IRSAS) são as regiões Centro A
(1,77%), Oeste A (1,55%) e Sul B (1,27%). Se analisada essa incidência quanto ao total de
famílias estimadas por território (IBGE), a região que se destaca é a Sul A, com 1,65% do total
de famílias; seguida da região Rural, com 0,98%; e Norte A, com 0,90%.
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Mapa 50 - Incidência territorial de famílias com responsável adolescente e percentual em
relação ao total de famílias do território - IRSAS
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Gráfico 65 - Percentual de famílias com responsável adolescente sobre total de famílias por
território IRSAS
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Famílias com adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto
Nos registros do sistema IRSAS do período analisado são identificadas 330 famílias

com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas (MSE) em meio aberto –
Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade (LA e PSC).
Dessas 330 famílias no total, 17,27% (57 famílias) são da região Leste; 15,15% (50
famílias) da região Norte A; e 13,03% (43 famílias) da região Norte B.
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Gráfico 66 - Famílias com adolescentes em cumprimento de MSE
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Mapa 51 - Incidência territorial de famílias com adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto e percentual em relação ao total de famílias registradas no
IRSAS que com adolescentes nessa condição no Município
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A comparação entre as famílias do território e as que têm adolescentes em cumprimento
de MSE mostra que, em média, 0,48% das famílias vivenciam essa situação, com maior
incidência nas regiões Leste (0,69%), Centro A (0,65%) e Sul B (0,57%). Verifica-se que,
mesmo nessas regiões com proporção superior à média, o percentual não chega a 1%.

Gráfico 67 - Percentual de famílias com adolescentes em MSE de LA/PSC sobre total de
famílias do território IRSAS
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Mapa 52 - Incidência territorial de famílias com adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto e percentual em relação ao total de famílias do território
registradas no IRSAS

3.4.8 Famílias com algum membro em acolhimento institucional
Em relação às famílias com algum membro em acolhimento institucional, os registros
indicam que essa situação ocorre em 416 das 68.373 famílias registradas no IRSAS, ou seja,
em 0,61%.
As regiões com maior incidência são: Centro A, com 112 famílias (26,92% do total,
correspondendo a 1,85% das famílias do território no IRSAS); Norte B, com 96 famílias
(23,08% o total, o que corresponde a 0,98% das famílias do território); e Norte A, com 52
famílias (12,50% do total e 0,49% das famílias do território).
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Gráfico 68 - Famílias com membro em acolhimento institucional por território - IRSAS
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Mapa 53 - Incidência territorial de famílias com membro em acolhimento instittucional e
percentual em relação ao total de famílias com membro nessa condiçao no Município IRSAS
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Gráfico 69 - Percentual de famílias com membro em acolhimento institucional no território
em relação ao total de famílias do território com registro no IRSAS
0,23%

0,50%

0,21%

0,23%

0,77%

1,85%

0,98%
0,49%

0,56%
0,21%

Centro A

Centro B

Leste

Norte A

Norte B

Oeste A

Oeste B

Rural

Sul A

Sul B

Mapa 54 - Incidência territorial de famílias com membro em acolhimento institucional e
percentual em relação ao total de famílias do território com registro no IRSAS

250

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

3.4.9 Criança com mãe adolescente

Para fins de análise da situação de gravidez na adolescência, tão mencionada nos Mapas
Falados realizados nos diferentes territórios, os dados extraídos do IRSAS apontam no
município 191 crianças com mãe adolescente, sendo que os maiores quantitativos são
registrados nas regiões Norte B, com 34 (17,80% do total); Norte A, com 30 (15,71%) e Leste,
com 22 (11,52%).

Gráfico 70 - Criança com mãe adolescente por território - IRSAS
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Gráfico 71 - Percentual de crianças com mãe adolescente por território em relação ao total
nessa situação no município- IRSAS

252

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

Mapa 55 - Incidência territorial de crianças nascidas de mãe adolescente e percentual em
relação ao total de famílias com essa situação no Município - IRSAS

3.4.10

Pessoas em situação de rua
Os dados sobre população em situação de rua, conforme mencionado anteriormente,

foram extraídos do Registro Mensal de Atendimentos (RMA) enviado ao Ministério do
Desenvolvimento Social, e se referem às médias desde janeiro de 2016 até abril de 2018.
Esses relatórios apontam uma média de 298 pessoas atendidas por mês pelo Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua, e de 264 pessoas atendidas mensalmente pelo
Serviço Especializado em Abordagem Social, ambos referenciados no Centro POP, unidade
pública estatal que se constitui referência para o atendimento à população em situação de rua.
Conforme extração do sistema IRSAS realizada em 19/06/2018, no período de 2016 a
junho de 2018 passaram por esses serviços 5.182 pessoas diferentes, das quais 4.429 (85,47%)
são do sexo masculino e 753 do sexo feminino (14,53%).
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Gráfico 72 - Pessoas em situação de rua atendidas pela A.S. de 2016 a 2018 - IRSAS
Mulheres
14,53%

Homens
85,47%

Voltando à análise dos dados do RMA, para avaliação mais minuciosa, identifica-se
que, da média de atendidos mensalmente pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação
de Rua (298), cerca de 265 (88,93%) são homens e 44 (11,07%) são mulheres. Em relação à
idade, em média 177 estão na faixa dos 18 a 39 anos, ou seja, 59,40%; 107 na faixa de 40 a 59
anos (35,91%) e 15 acima de 60 anos (4,70%).
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Gráfico 73 - Média mensal de pessoas em situação de rua atendidas no Centro POP (20162018) - RMA
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Gráfico 74 - Média mensal e perfil das pessoas em situação de rua atendidas - RMA (20162018)
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Pode-se observar que têm sido atendidos, majoritariamente, pessoas do gênero
masculino, entretanto há ocorrência de percentual significativo de atendimentos a pessoas do
gênero feminino, embora mais concentrado nas faixas de 18 a 39 e de 40 a 59 anos. Também
predomina a faixa de idade de 18 a 39 anos.
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Dos atendidos mensalmente, cerca de 96,82% fazem uso se crack e outras drogas, 1,82%
são migrantes e 1,36% apresentam quadro de doença ou problema mental.

Gráfico 75 - Características específicas identificadas em pessoas atendidas
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1,36%
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No Serviço Especializado em Abordagem Social foram abordadas de 2016 a abril de
2018, em média, 197 pessoas por mês, com média mensal de 264 atendimentos.
O gráfico abaixo demonstra os comparativos de gênero e idade. No primeiro se verifica
que 83,56% das pessoas que passaram pelo serviço de abordagem são homens e 16,44% são
mulheres.
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Gráfico 76 - Pessoas abordadas 2016 a 2018 (RMA) segundo o gênero
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83,56%
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A respeito da idade, os dois gráficos abaixo indicam que faixa de 0 a 12 anos representa
3,16%; de 13 a 17 anos 4,37%; de 18 a 59 anos, 86,21%; e de 60 anos ou mais representa 6,26%.
Além disso, é demonstrado um comparativo entre idade e gênero.

Gráfico 77 - Pessoas abordadas de 2016 a 2018, conforme Registro Mensal de Atendimentos
segundo idade e comparativo idade/gênero
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Das pessoas abordadas, uma média de 5 são crianças/adolescentes em situação de
trabalho infantil, 4 são crianças/adolescentes usuários de crack e outras drogas, 103 são pessoas
adultas usuárias de crack e outras drogas e 6 são migrantes.
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Gráfico 78 - Principais situações identificadas pelo serviço de abordagem social – RMA
(2016 a 2018)
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3.4.11

Trabalho infantil

Para levantamento sobre o Trabalho Infantil no município de Londrina, realizou-se,
conforme mencionado anteriormente, extração de dados do RMA dos CRAS, CREAS e
CENTRO POP relativa ao período de janeiro de 2016 a maio de 2018, além de extrações do
sistema IRSAS referentes aos anos de 2017 e 2018.
Nos dados do RMA identificou-se que 17 famílias atendidas nos CRAS apresentaram
essa situação; assim como 230 famílias com registro de atendimento no CREAS II, 68 no
CREAS III, 3 no CREAS IV e 154 no Centro POP.
Somando os registros dos CRAS, CREAS e CENTRO POP chega-se a um número
aproximado de 472 famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil
identificadas nesse período de 29 meses.
Nesses registros mensais de atendimentos verifica-se que, das crianças ou adolescentes
em situação de trabalho infantil (até 15 anos) que ingressaram no PAEFI , foram 235 no CREAS
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II, sendo 197 do gênero masculino e 38 do feminino; 45 no CREAS III, sendo 39 e 6
respectivamente, perfazendo um total de 280 crianças/adolescentes nesse período é de 280,
sendo 236 no gênero masculino e 44 no feminino.

Gráfico 79 - Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) que
ingressaram no PAEFI no período de 2016 a maio de 2018 - RMA
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Pode-se observar que a maioria das crianças registradas em situação de trabalho infantil
é do gênero masculino, representando 84% do total, e o gênero feminino representa 16% dos
registros.
Partindo-se dos dados extraídos do Sistema IRSAS (relatórios e cruzamentos), acerca
do ano de 2017, foram registrados 274 casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho
infantil, e em 2018, até a data da extração desses dados², foram registradas 174 crianças ou
adolescentes nessa situação, totalizando nesse período 448 crianças ou adolescentes.
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Gráfico 80 - Número de crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho
Infantil – IRSAS (2017)
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A quantidade de inclusões de crianças ou adolescentes identificadas no trabalho infantil
em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, em Programa de
Aprendizagem e nos atendimentos no CREAS III, nos anos de 2017 e 2018 foram 177 e 116,
respectivamente.
Foram inseridas em 2017, 25 famílias em benefícios de transferência de renda (Bolsa
Família, PMTR, Cupom Alimentação), e em 2018, 18 famílias.

3.4.12

Violência/violação de direitos contra crianças e adolescentes
Conforme já mencionado, para análise dos dados sobre violência contra crianças e

adolescentes, levou-se em consideração duas fontes de dados – informações da Defensoria
Pública e matéria publicada na Folha de Londrina no dia 06 de junho de 2018, que se baseia em
informações prestadas pelo CREAS III.
De acordo com os dados da Defensoria Pública, referentes aos anos de 2012 a 2017, dos
adolescentes atendidos pelo órgão, em 2012 morreram assassinados 15 adolescentes, sendo
entre eles 5 brancos e 10 negros. Em 2013 foram, também, 15 adolescentes, sendo 1 branco, 12
negros e 2 sem identificação. Em 2014 morreram 14 adolescentes, 7 brancos e 7 negros. Em
2015, também 16, sendo 3 brancos e 12 negros e 1 sem identificação. Em 2016 foram
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assassinados 10 adolescentes, 2 brancos, 7 negros e 1 sem identificação. Em 2017 morreram 14
adolescentes, 4 brancos e 10 negros.
Desses assassinatos, a grande maioria é do gênero masculino, tendo ocorrido 1 do
gênero feminino no ano de 2013.
Sobre a questão da desigualdade racial, podemos observar que, das vítimas de
assassinato, morrem mais pessoas negras, verificando-se que, de um total de 84 assassinatos,
58 foram de pessoas negras, 22 de brancos e 4 sem identificação, representando,
respectivamente, 69%, 26,2% e 4,8%.
Essa tendência se repete quando olhados os dados nacionais, pois segundo a matéria da
folha de Londrina de 6 de junho de 2018, a taxa de homicídios de negros é mais que o dobro da
de brancos.
De acordo com o levantamento do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a
taxa de homicídios de negros (pretos e pardos) foi de 40,2, e a de não negros (brancos, amarelos
e indígenas) foi de 16 por 100 mil habitantes. E estes homicídios ocorrem principalmente com
armas de fogo.
O relatório demonstra que em dez anos a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1% e
a de não-negros teve uma redução de 6,8%.
Diante destes dados, se faz necessário vias de enfrentamento da desigualdade racial, a
qual se manifesta nos índices de mortalidade, mas também nos âmbitos da educação e renda.
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Gráfico 81 - Características étnico-raciais dos adolescentes assassinados de 2012 a 2017 –
Defensoria Pública)
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De acordo com dados do CREAS III, em 2017 foram registrados 687 casos de violência
contra crianças e/ou adolescentes. Destes, 36% referem-se à ocorrência de violência sexual,
22% violência física, 22% negligência e abandono, 10% trabalho infantil, 6% violência
psicológica e 2% situação de rua.

Gráfico 82 - Casos de violência registrados pelo CREAS III - 2017
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Segundo dados da Polícia Civil, publicados em matéria da Folha de Londrina de junho
de 2018, no ano de 2016 foram registrados em Londrina 106 casos de estupro de vulneráveis,
em 2017 houve uma queda nos registros de 22,64%, totalizando 82 ocorrências.
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IV - SÍNTESE ACERCA DA COBERTURA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS,
PROJETOS E BENEFÍCIOS

Para fins de ilustração, considerou-se importante apresentar algumas informações gerais
sobre a cobertura das ofertas da política de assistência social em relação às demandas
identificadas, o que vem corroborar com as indicações de necessidades de aprimoramento da
política indicadas no item a seguir – “III – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROJEÇÕES PARA
O PLANO DIRETOR”. Tendo em vista que a maioria dos dados tratados neste diagnóstico se
refere às extrações realizadas em outubro de 2016, também o que ora se apresenta tem esse
recorte temporal.

4.1 Cobertura de PAIF (Serviço de Proteção Integral à Família)

Apresentamos dados acerca das famílias acompanhadas e das famílias atendidas por esse
serviço.
Inicialmente, sobre acompanhamento familiar desenvolvido no âmbito do PAIF:

Centro A
Centro B
Leste
Norte A
Norte B
Oeste A
Oeste B
Rural
Sul A
Sul B
Total

6.044
6.086
8.272
10.565
9.758
3.744
7.330
5.289
5.166
6.119
68.373

139
89
187
281
400
150
152
197
148
153
1.896

% cobertura
acompanhamento

Oferta Famílias
Acompanhadas - PAIF

Demanda IRSAS - Total
de famílias

Território

Tabela 14 - Demanda, oferta e
cobertura – PAIF acompanhamento

2,30%
1,46%
2,26%
2,66%
4,10%
4,01%
2,07%
3,72%
2,86%
2,50%
2,77%

Gráfico 83 - Cobertura de acompanhamento PAIF
em relação ao total de famílias com registro no
IRSAS - Município

68.373
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

1.896 (2,77%)

10.000
Demanda
IRSAS - Total de famílias

Oferta Famílias Acompanhadas - PAIF

264

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná

6.119
153 (2,50%)

5.166

148 (2,86%)

5.289

197 (3,72%)

152 (2,07%)

3.744

150 (4,01%)

7.330

9.758
400 (4,10%)

2.000

281 (2,66%)

4.000

89 (1,46%)

6.000

187 (2,26%)

6.086

6.044

8.000

139 (2,30%)

10.000

8.272

12.000

10.565

Gráfico 84 - Cobertura de acompanhamento PAIF em relação ao total de famílias IRSAS
– por território
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A seguir, informações sobre as famílias atendidas:

Centro A
Centro B
Leste
Norte A
Norte B
Oeste A
Oeste B
Rural
Sul A
Sul B
Total

6.044
6.086
8.272
10.565
9.758
3.744
7.330
5.289
5.166
6.119
68.373

289
259
424
568
318
184
313
497
292
309
3.453

% cobertura de
atendimento PAIF

Oferta
atendimento PAIF

Demanda IRSAS Total de famílias

Território

Tabela 15 - Demanda, oferta e
cobertura – PAIF atendimento

4,78%
4,26%
5,13%
5,38%
3,26%
4,91%
4,27%
9,40%
5,65%
5,05%
5,05%

Gráfico 85 - Cobertura atendimento PAIF em
relação ao total de famílias IRSAS - Município
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Gráfico 86 - Cobertura Atendimento PAIF em relação ao total de famílias IRSAS Territórios
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E um resumo que congrega ambas ofertas (acompanhamento + atendimento)
realizadas por esse serviço:

Centro A
Centro B
Leste
Norte A
Norte B
Oeste A
Oeste B
Rural
Sul A
Sul B
Total

6.044
6.086
8.272
10.565
9.758
3.744
7.330
5.289
5.166
6.119
68.373

Gráfico 87 - Oferta PAIF (atendimento + acompanhamento)
em relação ao total de famílias IRSAS - Município

Total de famílias
PAIF
(acompanhadas +

Demanda IRSAS Total de famílias

Território

Tabela 16 - Demanda e
oferta PAIF (atendimento
+ acompanhamento)

428
348
611
849
688
334
465
694
440
462
5.319

5.319 (7,78%)

68.373
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Gráfico 88 - Cobertura acompanhamento + atendimento PAIF em relação ao total de
famílias IRSAS por território
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4.2 Cobertura de Serviços de Convivência para Crianças e Adolescentes (SCFV) e
Aprendizagem para Adolescentes

Tabela 17 – Demanda, oferta e cobertura do SCFV e Aprendizagem – por território
TERRITORIO

Centro A
Centro B
Leste
Norte A
Norte B
Oeste A
Oeste B
Rural
Sul A
Sul B
Total

% cobertura
IBGE (6 a IRSAS (6 a Oferta SCFV + SCFV +
17 anos) 17 anos)
Aprendizagem Aprendizagem/
IBGE
11.605
1.747
260
2,24%
11.034
1.866
115
1,04%
10.872
3.230
1.627
14,97%
8.612
3.970
300
3,48%
10.876
3.635
662
6,09%
4.966
1.584
180
3,62%
13.725
2.385
370
2,70%
3.986
2.170
225
5,64%
3.319
2.254
339
10,21%
10.760
2.039
255
2,37%
89.755
24.880
4.333
4,83%

% cobertura
SCFV +
Aprendizagem/
IRSAS
14,88%
6,16%
50,37%
7,56%
18,21%
11,36%
15,51%
10,37%
15,04%
12,51%
17,42%
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Gráfico 89 - Oferta SCFV e Aprendizagem x Demanda IBGE e IRSAS - Município
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Gráfico 90 - Cobertura em relação ao IBGE e IRSAS
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O Gráfico 91 - Oferta SCFV e Aprendizagem x Demanda IBGE e IRSAS - Territórios
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e a
Tabela 18 - Percentuais de cobertura de SCFV e Aprendizagem considerando demandas IBGE
e IRSAS por território, apresentados na sequência, demonstram que a cobertura de ofertas da
assistência social especificamente voltadas para crianças e adolescentes (SCFV e
Aprendizagem) em relação ao número de crianças e adolescentes por território, conforme ciclo
de vida IBGE/2010, não ultrapassa os 15%, uma vez que a região Leste é a que apresenta maior
percentual29 (14,97%), sendo que a região com menor percentual de cobertura em relação ao
IBGE é a Centro B, com 1,04%. Analisando a cobertura em relação à demanda de crianças e
adolescentes dos territórios com registro no IRSAS, também a região Leste se destaca, com
cobertura de 50,37% das pessoas nessa faixa etária registradas no sistema no referido território.
A região com menor cobertura em relação também é a Centro B, com 6,16% de cobertura em
relação às crianças e adolescentes do território registradas no IRSAS. No tocante aos índices de
cobertura aferidos em relação à região Leste, é importante novamente registrar que essa região
tem em sua área de abrangência as duas entidades com maior número de atendimentos de SCFV
do Município, as quais não se voltam apenas ao público daquele território. Além disso, é nessa
região que se localizam as três entidades parceiras no Programa de Aprendizagem profissional,
o que permite afirmar que nessa oferta necessariamente há adolescentes de outras localidades
que não apenas o território em comento.

29

É importante novamente registrar que a região Leste tem em sua área de abrangência as duas entidades com maior número
de atendimentos de SCFV do Município, as quais não se voltam apenas ao público daquele território. Além disso, é nessa
região que se localizam as três entidades parceiras no Programa de Aprendizagem profissional, o que permite afirmar que nessa
oferta necessariamente há adolescentes de outras localidades que não apenas o território em comento.
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Gráfico 91 - Oferta SCFV e Aprendizagem x Demanda IBGE e IRSAS - Territórios
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Tabela 18 - Percentuais de cobertura de SCFV e Aprendizagem considerando demandas
IBGE e IRSAS por território
Cobertura em relação à
demanda IBGE (crianças e
adolescentes por território)
2,24%
Centro A
1,04%
Centro B
14,97%
Leste
3,48%
Norte A
6,09%
Norte B
3,62%
Oeste A
2,70%
Oeste B
5,64%
Rural
10,21%
Sul A
2,37%
SulB
Fonte: SMAS/Organização dos dados: GGI/DGSMAS/SMAS
Região

Cobertura em relação à demanda
IRSAS (crianças e adolescentes
registradas por território)
14,88%
6,16%
50,37%
7,56%
18,21%
11,36%
0,16%
10,37%
15,04%
12,51%
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Gráfico 92 - Percentuais de cobertura SCFV + Aprendizagem - territórios
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Gráfico 93 - Percentual de cobertura SCFV e Aprendizagem - Territórios em relação ao
IBGE
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Gráfico 94 - Percentual de cobertura SCFV e Aprendizagem - Territórios em relação ao
IRSAS
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4.3 Cobertura de Benefícios

Passamos a apresentar a cobertura de benefícios. Considerou-se as famílias registradas
no IRSAS e as beneficiárias do Bolsa Família, PMTR (Benefício Municipal de Transferência
de Renda), Cupom de alimentação (atualmente denominado Benefício Eventual Emergencial),
BPC (Benefício de Prestação Continuada) para pessoas com deficiência e idosos:
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81
107
187
184
210
133
91
194
124
86
1.397

1,34%
1,76%
2,26%
1,74%
2,15%
3,55%
1,24%
3,67%
2,40%
1,41%
2,04%

545
556
763
1.066
1.061
340
639
479
573
570
6.592

9,02%
9,14%
9,22%
10,09%
10,87%
9,08%
8,72%
9,06%
11,09%
9,31%
9,64%

518
408
635
428
703
183
567
143
262
381
4.228

% Beneficiários BPC
(idoso)

1,87%
2,25%
4,09%
3,07%
3,07%
4,01%
3,49%
4,03%
5,38%
2,48%
3,31%

Beneficiários
identificados com BPC
(idoso)

113
137
338
324
300
150
256
213
278
152
2.261

% Beneficiários BPC
(Defic.)

% cobertura do PMTR

15,95%
19,31%
22,28%
26,75%
23,81%
23,05%
21,13%
34,22%
31,77%
19,45%
23,67%

Beneficiários
identificados com BPC
(Defic.)

Beneficiários PMTR

964
1.175
1.843
2.826
2.323
863
1.549
1.810
1.641
1.190
16.184

% cobertura cupom

% cobertura de Bolsa
Família

6.044
6.086
8.272
10.565
9.758
3.744
7.330
5.289
5.166
6.119
68.373

Beneficiários cupom
de alimentação

Beneficiários do Bolsa
Família

Centro A
Centro B
Leste
Norte A
Norte B
Oeste A
Oeste B
Rural
Sul A
Sul B
Total

Demanda IRSAS - Total
de famílias

Território

Tabela 19 - Demanda, oferta e cobertura de benefícios socioassistenciais

8,57%
6,70%
7,68%
4,05%
7,20%
4,89%
7,74%
2,70%
5,07%
6,23%
6,18%

Gráfico 95 - Total de famílias registradas no IRSAS e famílias com benefícios - Município
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS COM BPC (IDOSO)

4.228 (6,18%)

BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS COM BPC (DEFIC.)

6.592 (9,64%)

BENEFICIÁRIOS CUPOM DE ALIMENTAÇÃO

1.397 (2,04%)

BENEFICIÁRIOS PMTR

2.261 (3,31%)

BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

16.184 (23,67%)

DEMANDA IRSAS - TOTAL DE FAMÍLIAS

68.373
-

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
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6.119
1.190
152
86
570
381

1.641
278
124
573
262

1.810
213
194
479
143

1.549
256
91
639
567

3.744
863
150
133
340
183

2.323
300
210
1.061
703

2.826
324
184
1.066
428

338
187
763
635

1.175
137
107
556
408

2.000

964
113
81
545
518

4.000

1.843

6.000

5.166

5.289

6.086

8.000

6.044

10.000

7.330

8.272

12.000

9.758

10.565

Gráfico 96 - Total de famílias registradas no IRSAS e famílias com benefícios - por
território
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Sul A
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Beneficiários do Bolsa Família
Beneficiários cupom de alimentação
Beneficiários identificados com BPC (idoso)
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Gráfico 97 - Percentual de famílias com Bolsa Família, PMTR e cupom em relação às
famílias IRSAS - Territórios
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Sul A
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Gráfico 98 - Percentual de beneficiários BPC Idoso e BPC Pessoa com Deficiência em
relação ao total de famílias IRSAS
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4.4 Cobertura em relação à Inclusão Produtiva:

Centro A
Centro B
Leste
Norte A
Norte B
Oeste A
Oeste B
Rural
Sul A
Sul B
Total

428
348
611
849
688
334
465
694
440
462
5.319

12
12
22
16
10
8
16
12
2
6
116

2,80%
3,45%
3,60%
1,88%
1,45%
2,40%
3,44%
1,73%
0,45%
1,30%
2,18%

339
271
1.006
263
264
45
237
18
99
136
2.678

% de cobertura pessoas Modalidade I - Inclusão
Produtiva

Pessoas - Modalidade I Inclusão Produtiva

% de cobertura Grupos Modalidade II

Grupos Modalidade II Inclusão Produtiva

Total de famílias PAIF
(acompanhadas +
atendidas)

Território

Tabela 20 - Total de famílias PAIF e Gráfico 99 - Cobertura de Inclusão Produtiva
oferta/cobertura de inclusão produtiva
Modalidade II (Economia Solidária) em
relação às famílias PAIF - Município

79,21%
77,87%
164,65%
30,98%
38,37%
13,47%
50,97%
2,59%
22,50%
29,44%
50,35%

116
(2,18%)
5.319

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Grupos Modalidade II - Inclusão Produtiva
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Gráfico 100 - Cobertura Inclusão Produtiva Modalidade I em relação às famílias PAIF Município

2.678 (50,35% das famílias
incluídas no PAIF)

Pessoas - Modalidade I - Inclusão Produtiva
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Gráfico 101 - Cobertura Inclusão Produtiva Modalidade II (Economia Solidária) em
relação às famílias PAIF - Territórios
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462

136 (29,44%)

99 (22,50%)
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849
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Gráfico 102 - Cobertura Inclusão Produtiva Modalidade I em relação às famílias PAIFTerritórios
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Gráfico 103 - Percentual de cobertura Grupos Inclusão Produtiva- Modalidade II
(Economia Solidária) em relação às famílias PAIF - Territórios
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Gráfico 104 - Percentual de cobertura pessoas Inclusão Produtiva - Modalidade I em
relação às famílias PAIF – por território
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V - CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROJEÇÕES PARA O PLANO DIRETOR

Os dados apresentados, juntamente com as avaliações realizadas no âmbito da política
de assistência social, permitem tecer considerações de que, de modo geral as principais
desproteções sociais que afetam as famílias nos territórios são relacionadas a: insegurança de
sobrevivência, gerada pelas mais variadas situações a que estão expostas, aliadas a situações de
fragilidades de vínculos, sejam familiares, comunitários e/ou sociais e a situações de violação
de direitos, como as diversas formas de violência, como a violência contra a mulher; a violência
contra o idoso, inclusive relacionada à exploração financeira; a violência contra a criança e o
adolescente; a violência doméstica; a exploração sexual; as rixas entre os bairros e domínio
territorial de alguns grupos, dificultando acesso aos serviços; a presença e o controle pelo
tráfico, com muita violência psicológica marcada pela crueldade; a violência nos territórios; o
alto índice de homicídios de adolescentes e jovens. Além disso, a gravidez na adolescência;
adolescentes envolvidos com o ato infracional; a mendicância; a prostituição; o trabalho
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infantil; alto número de pessoas em situação de rua e necessidade de melhoria do atendimento
a esse público; alto índice de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
habitações precárias e muitas ocupações, inclusive mocós.
As oficinas do Mapa Falado proporcionaram um olhar amplo que considera as
percepções dos trabalhadores e dos usuários, e permitiram verificar, de modo geral nos
territórios, além da confirmação de várias situações anteriormente citadas, o envelhecimento da
população, idosos cuidando de outros idosos e, ainda, idosos com dificuldade de acessar os
serviços, muitas vezes devido à dificuldade de locomoção, transporte e distância/ausência dos
serviços, o que nos aponta uma demanda para implantação, aprimoramento e qualificação das
ações que considerem as necessidades e especificidades da população idosa. Isso também se
configura como preocupação em relação à pessoa com deficiência, considerando-se inclusive
as necessidades específicas desse público e seus cuidadores.
Foi possível identificar, ainda, que as demandas relacionadas à necessidade de serviços,
programas e projetos direcionados às crianças e adolescentes são presentes em todos os
territórios de Londrina. Há uma preocupação evidente com a necessidade emergente de ações
voltadas a esse público, visto que se observa um alto índice de violação de direitos contra
crianças e adolescentes, a presença de muitos adolescentes sendo apreendidos pelo tráfico,
envolvidos com roubo e exploração sexual associada ao tráfico, crianças e adolescentes em
defasagem/evasão escolar ou muitas vezes sem atividades no território, além de grande
ocorrência de gravidez na adolescência e um número significativo de famílias cujo responsável
é adolescente.
Os relatos apontam tais fatos associados à insuficiência de atendimento direcionado às
crianças e adolescentes. Dessa forma, indicam a necessidade de ampliação de ofertas como
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV o que é reforçado pelas
unidades prestadoras desse serviço, que perceberam o aumento da procura por vaga, como
impacto da instituição de atendimento de meio período nas unidades de Educação Infantil; e,
ainda, de ampliação de unidades de atendimento e vagas no programa de Aprendizagem
Profissional para Adolescentes, que contemple a garantia da inserção de público não alcançado,
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para maior atendimento dos adolescentes em situação de violação de direitos e desproteção
social.
O empobrecimento da população, de modo geral, também foi citado pelos trabalhadores
e usuários da política de assistência social. É percebido o aumento da procura por atendimento
nas unidades do CRAS por famílias que antes não buscavam a política de assistência social e,
afetadas pelo desempregado e informalidade, passaram a buscar.
Dessa forma, percebe-se a necessidade de reordenamento da política no que concerne
às metodologias de trabalho com famílias, valores e quantidade dos benefícios disponíveis, bem
como revisão dos critérios de atendimento, potencializando o trabalho do CRAS e a atuação do
PAIF voltado para a prevenção e trabalho coletivo. Neste âmbito há demandas que apontam a
necessidade de reajuste do valor do PMTR e do benefício eventual emergencial, anteriormente
denominado de cupom de alimentação.
Outras demandas que surgiram deste processo são quanto à necessidade de investimento
com a finalidade de proporcionar condições para acesso das famílias atendidas pela política de
assistência social aos serviços, programas, projetos através da garantia do vale transporte ou ao
próprio transporte. Esse fato se deve à insuficiência de equipamentos públicos e serviços nos
territórios, indicando a necessidade de investimento em ampliação da cobertura descentralizada
da política de assistência social em várias de suas intervenções para que esta seja assegurada
como dever do Estado e direito de quem dela necessitar, mantendo, ampliando e qualificando
a proteção social ofertada por meio dos serviços, programas, projetos e benefícios desta política
e aprimorando sua democratização
Para a população adulta especificamente observa-se a necessidade de maior oferta de
cursos profissionalizantes descentralizados nos territórios possibilitando o acesso das famílias.
Outra demanda é relacionada à geração de renda - Inclusão Produtiva e Economia Solidária,
com investimentos em pontos de comercialização e produção de Economia Solidária nos
territórios e de cursos de capacitação, além da necessidade de espaços para realização de
atividades em grupo nos diversos territórios
Além da ampliação da cobertura dos serviços, programas, projetos e benefícios, também
se aponta a necessidade de sua qualificação, dotando-os da estrutura necessária e condições
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para que possam atender com qualidade à população. Uma das principais necessidades, nesse
sentido, é a manutenção de equipes nas unidades públicas estatais com número de profissionais
correspondente às demandas apresentadas e especificidades das áreas de abrangência
referenciadas, com a suficiente contratação de equipes de referência formadas por servidores
estatutários e garantia da reposição de aposentados e exonerados.
A manutenção de estrutura compatível com as exigências da gestão e operacionalização
do Cadastro Único, assegurando condições para seu desenvolvimento de forma descentralizada,
com a garantia de profissionais em número suficiente e estrutura compatível com as atividades
realizadas também desponta como necessária.
Para a ampliação e aprimoramento da política de assistência social, a fim de que possa
assegurar, de fato, a proteção social que lhe é atribuída como função, seja no tocante às ofertas
públicas governamentais, seja às ofertas da rede socioassistencial não governamental, também
se destaca a necessidade de implantação/ampliação de serviços de relevância como o Centro
Dia, a Residência Inclusiva e a República, além do incremento das ações e serviços voltados ao
atendimento à população em situação de rua.
Também se faz mister nesse contexto a ampliação da capacidade de gestão desta
política, com aprimoramento de suas condições gerenciais, de coordenação, de integração e de
articulação em rede, bem como o cumprimento da função da Vigilância Socioassistencial, com
aperfeiçoamento constante de seus instrumentos, como é o caso do Sistema IRSAS
(Informatização da Rede de Serviços da Assistência Social), para garantia de todas as provisões
afetas a esta política, sejam elas serviços, programas, projetos ou benefícios.
A garantia do financiamento desta política emerge como elemento central para que as
ofertas públicas sejam asseguradas, sejam elas governamentais – com oferta direta, o que
pressupõe o custeio, manutenção física e disponibilidade de equipes, sejam por meio de
parcerias estabelecidas, com compatibilidade dos valores repassados com os custos dos
serviços. Também se verifica como fundamental o aumento da divulgação dos serviços e
benefícios ofertados nos territórios dos CRASs e no município como um todo.
Tudo isto, tendo como premissa o exercício da democracia, com participação e controle
social, o que pressupõe que se assegure as condições para pleno funcionamento do Conselho
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Municipal de Assistência Social e divulgação permanente dos serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social, bem como dos direitos da população, como forma de
viabilização de acesso e construção de novos patamares de convivência social em que o
atendimento às necessidades da população não se submeta aos ditames econômicos.
Sendo assim, passamos a relacionar as principais propostas a comporem o planejamento
que ora se promove no tocante à Política de Assistência Social, com o intuito de qualificar os
serviços desta política de acordo com as normas e orientações técnicas, primando pela diretriz
da descentralização, pelo atendimento às diversidades e especificidades (tanto do público,
quanto territoriais) e pela ampliação do acesso:

Quadro 4 - Projeções Assistência Social para o Plano Diretor
Nº Ação

Meta

01 Construir/adequar/reformar unidades nos territórios para qualificação 1 por ano
e/ou ampliação da cobertura da Proteção Social Básica
02 Construir/adequar/reformar unidades para qualificação e/ou ampliação 1 a cada dois anos
da cobertura da Proteção Social Especial
03 Adequar as equipes das unidades da política de assistência social às
necessidades dos serviços, demais ofertas da política de assistência
social, gestão, e necessidades de ampliação da oferta conforme demanda
dos territórios e públicos, com contratações e substituições de servidores

Ampliar em 50%
o
quadro
de
servidores
da
SMAS.

04 Ampliar cobertura dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de De 3.130
Vínculos para crianças e adolescentes
4.780

para

05 Ampliar a oferta de programas de aprendizagem, adotando metodologia De 1.006
e critérios que proporcionem o acesso de adolescentes e jovens em maior 2.500
desproteção

para

06 Manter o cofinanciamento da rede de serviços parceira do Município, 100% da
com correções inflacionárias e atualizações sistemáticas
parceira

rede

07 Implementar a Vigilância Socioassistencial, com aprimoramento teórico- 100%
metodológico permanente das ações desenvolvidas, a partir das
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regulações vigentes, especificidades socioterritoriais e características do
público da política de assistência social
08 Aprimoramento constante do Sistema IRSAS, inclusive para atendimento 100%
a questões de gestão da política de assistência social
09 Ampliar a segurança de sobrevivência com aumento da cobertura e dos
valores dos benefícios municipais, eventuais e de transferência de renda,
bem como dos projetos de enfrentamento à pobreza, a exemplo da
Inclusão Produtiva e Economia Solidária

Para benefícios,
vide tabela abaixo
(*1)
Inclusão
Produtiva:
ampliar em 100%
o número de
grupos

10 Ampliar a capacidade de gestão do Cadastro Único e dos benefícios 100%
socioassistenciais, com estrutura, aquisição de equipamentos e
viabilização de quadros profissionais
11 Ampliar o acompanhamento das famílias pelos serviços PAIF (Proteção Alcance a 15.000
e Atendimento Integral à Família) e PAEFI (Proteção e Atendimento famílias
Especializado às Famílias e Indivíduos), com aprimoramento do trabalho
social com famílias, elevação do número de famílias acompanhadas,
considerando especificidades dos territórios, do público e das etnias
existentes
12 Fortalecer o serviço de acolhimento familiar, como alternativa ao 50% das metas
acolhimento institucional
atuais
de
acolhimento
institucional
13 Promover qualificação constante dos serviços, programas, projetos e 100%
benefícios da política de assistência social
14 Aprimorar o trabalho em rede com as demais políticas públicas, para 100%
enfrentamento às situações de violações de direitos
15 Implementar política de prevenção e erradicação do trabalho infantil

100%

16 Aprimorar fluxo de notificação de violências e violação de direitos na 100%
política de assistência social, promovendo maior agilidade na inclusão
em processo de acompanhamento familiar
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17 Qualificar o serviço de abordagem social, com ampliação de equipes, 100%
horários de atendimento, aprimoramento de metodologias, especialmente
para identificação das violações de direitos e acompanhamento
18 Criar estruturas que possibilitem espaços de convivência, atendimento e 2
permanência de pessoas em situação de rua
19 Assegurar condições para a gestão e coordenação da política de 100%
assistência social na perspectiva do SUAS (Sistema Único de Assistência
Social)
20 Aprimorar a democratização da Política de Assistência Social, primando 100%
pela participação, transparência e pelo controle social, assegurando
condições que o permitam e que garantam o funcionamento dos
conselhos afetos à política de assistência social
21 Manter condições físicas, estruturais, de recursos humanos e de 100%
manutenção diária das atividades para os serviços, programas, projetos e
benefícios da política de assistência social
22 Assegurar ofertas ainda não disponíveis no município, a exemplo do 2 Centros-Dia
Centro Dia, garantindo também o incremento das ofertas de República e 5 Repúblicas
Residência Inclusiva, bem como sua estruturação e condições de
2
Residências
ampliação
Inclusivas
23 Prestar atendimento às situações de emergência e calamidade pública no 100%
que tange às competências da política de assistência social
24 Implantar e garantir aprimoramento constante da Gestão do Trabalho do 100%
SUAS na Política de Assistência Social no Município
25 Promover o fortalecimento da construção de metodologias para 100%
atendimento a públicos específicos, tais como: indígenas, migrantes,
imigrantes etc
26 Assegurar manutenção e aprimoramento das estruturas vinculadas à 100%
Secretaria Municipal de Assistência Social
27 Cumprir as metas do pacto de aprimoramento de gestão do SUAS, em 100%
especial quanto ao acompanhamento familiar e de beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada
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Quadro 5 - Projeções afetas aos benefícios eventuais e de transferência de renda (*1)
Benefício

Meta

Ampliação do valor do PMTR

Alcançar o mínimo de 50% do
valor calculado da cesta básica
oficial

Ampliação da cobertura de PMTR

Alcançar 3.720 metas ao final de
10 anos

Ampliação do valor do PMTR para população em Alcançar 100% do valor calculado
situação de rua
da cesta básica oficial.
Ampliação da cobertura do
população em situação de rua

PMTR

para Alcançar 100% de crescimento da
quantidade de metas, de 50 para
100.

Ampliação do valor do benefício eventual Alcançar o mínimo de 50% do
emergencial (cupom)
valor calculado da cesta básica
oficial
Ampliação da cobertura do benefício eventual De 1.487 para 2.387
emergencial (cupom)
Ampliação da cobertura do auxílio natalidade

50%
das
famílias
com
nascimentos, com cadastro único.
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