
A gestão do prefeito Rafael Greca avança no desmonte 
da proteção social construída na implementação do Sis-
tema Único de Assistência Social. A cidade que possui a 
maior rede de Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) proporcional ao número de famílias referenciadas, 
agora se utiliza de justificativas como ausência de cofinan-
ciamento federal para fechar 7 CRAS. Próximo argumen-
to poderá ser deixar apenas 7 dos 45 em funcionamento 
para cumprir com a quantidade exigida para metrópoles. 
Entretanto, com a Norma Operacional Básica vigente o 
que se estabelece no Suas é o cumprimento de responsabi-
lidades, pactos progressivos de cobertura orientadas pelo 
princípio da universalidade, a partir do II Plano Decenal 
de Assistência Social (2016/2026). Portanto, não é possível 
a gestão municipal descumprir responsabilidades.

No dia 19 de junho, ocorreram dois movimentos preo-
cupantes no âmbito da política de assistência social em 
Curitiba: o primeiro foi a apresentação da proposta de 
“reordenamento” dos CRAS em Curitiba na comissão de 
políticas do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS; e o segundo foi a mesma apresentação para alguns 
e algumas servidores/as escolhidos/as para receberem as 
informações nas regionais, por meio dos/as supervisores/
as, em reunião específica. Segundo as informações obtidas 
até o momento trata-se do puro e simples fechamento de 7 
(sete) unidades de proteção social básica: Sambaqui (Bair-
ro Novo); Vila Hauer (Boqueirão); Arroio (CIC – Cidade 
Industrial de Curitiba), Gabineto (CIC – Cidade Indus-
trial de Curitiba), Butiatuvinha (Santa Felicidade); Portão 

(Portão) e Santa Rita (Tatuquara). Todos esses CRAS se 
localizam na região sul de Curitiba, em territórios alta-
mente vulneráveis e com altos índices de violências. 

Os argumentos utilizados são de que não há Recursos Hu-
manos suficientes para o funcionamento dos equipamen-
tos, além de serem os únicos sem cofinanciamento federal 
e, ainda, uma suposta baixa demanda. Fala-se, ainda, em 
adequar a rede de atendimento à realidade. Mas como ade-
quar se houve aumento das situações de vulnerabilidade, 
se a população terá que se deslocar por longas distâncias 
para chegar ao CRAS mais próximo, uma vez que aquele, 
ao lado de sua casa, no seu território será fechado? Isso vai 
gerar necessidade de deslocamento através de ônibus e sa-
bemos que muitos/as usuários/as não dispõem desta con-
dição, ainda mais sendo o transporte público de Curitiba o 
mais caro do Brasil! Além disso, fica evidente tratar-se de 
uma medida autoritária que não foi em nenhum momento 
dialogada com a população usuária dos serviços, que será 
a grande prejudicada. 

Trata-se de mais uma ação de desmonte do Sistema Único 
de Assistência Social - SUAS, que perpassa as estratégias 
do golpe a nível nacional e se desdobra nos estados e muni-
cípios, como na capital Curitibana, mesmo diante de uma 
legislação vigente que estabelece responsabilidades dos en-
tes federados. 

Os CRAS de Curitiba hoje apresentam muitas dificuldades 
que configuram uma profunda precarização: há dois anos 
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o único órgão não governamental (IPCC – Instituto Pró 
Cidadania de Curitiba) que atuava como complementar 
na oferta de subsídio alimentar fechou e nada, nenhum 
projeto alternativo foi colocado em seu lugar. Ocorre que 
os CRAS possuem “cotas” de subsidio alimentar (“cesta 
básica”) as quais não ultrapassam 22/25 por unidade. 
Com a crise e o desemprego a busca por este recurso au-
mentou consideravelmente em todos os locais; as famílias 
perderam empregos, adoeceram, perderam sua capacida-
de produtiva e não conseguem inserção no mercado de 
trabalho, o que rebate diretamente na sua sobrevivência, 
tendo em vista a precarização das suas condições de vida. 
Mas os recursos para atendimento não foram ampliados, 
ao contrário, foram suprimidos. O Programa Curitiba 
Sem Miséria, cuja pactuação com a Secretaria Municipal 
de Abastecimento deveria fornecer o subsídio alimentar 
até 2018, já no ano de 2017 encerrou o fornecimento deste 
alegando ausência de recursos financeiros. Resultado dis-
so é a negação do acesso ao direito à segurança alimentar 
e nutricional enquanto direito humano e famílias passan-
do fome, além dos impactos que serão identificados na 
sequencia como aumento da insegurança alimentar e nu-
tricional. Algumas tem relatado que procuram organiza-
ções religiosas para “pedir comida”, relatam sentimento 
de humilhação. Voltamos à “pré-história” da assistência 
social!

Outra questão está relacionada ao desenvolvimento do 
trabalho intersetorial, em rede. Recentemente a gestão 
da FAS (Fundação de Ação Social de Curitiba) orientou 
suas equipes técnicas de CRAS que não participem mais 
das redes de proteção social, em razão da falta de profis-
sionais de nível superior nestes equipamentos. Em subs-
tituição, vem orientando que profissionais de nível médio 
assumam a atribuição. Tal decisão precariza os servi-
ços, e, principalmente fragiliza a proteção de crianças, 
de adolescentes e demais públicos com direitos violados. 
Trabalhadores de nível médio não possuem autonomia 
ética, técnica e política para tomar medidas, adotar pro-
cedimentos e encaminhamentos resolutivos nos proces-
sos de rede. Mais uma vez, o prejuízo direto recai sobre 
a população usuária da política, que terá suas demandas 
tratadas de forma superficial e morosa, tornando, assim, 
o que compromete a efetivação dos direitos e as possibili-
dades de ruptura com situações de risco. 

Estes não são os únicos atos da governança municipal que 
afrontam os direitos dos/as usuários/as do SUAS e dos/as 
trabalhadores/as da política de assistência social. Quan-
do iniciou a gestão, por ordem do prefeito Rafael Greca, 
foram fechados equipamentos voltados ao atendimento 
deste segmento de usuários/as, sendo um deles de funda-
mental importância: o guarda pertences que se localiza-
va na Praça Osório. Este equipamento não servia apenas 
para guardar os objetos pessoais dos usuários, mas tam-
bém, como mediação para acesso aos demais serviços, 

como a central de abordagem, Centros pop e acolhimen-
tos institucionais. 

Não bastasse isso, são inúmeras tem as denúncias acerca 
de ações truculentas e violentas em que se unem Guarda 
Municipal e equipes de Assistência Social, bem como, a 
secretaria municipal de meio ambiente em ações e abor-
dagens de cunho altamente violador de direitos humanos 
desta população. Na noite do dia 18 de junho, uma dessas 
ações ocorreu justamente em frente ao CRAS da Matriz, 
na Rua Francisco Torres: haviam dois veículos oficiais da 
FAS; uma viatura da Guarda Municipal com dois guardas, 
sendo que um deles estava armado com escopeta e, ainda, 
havia um caminhão, que se presume ser da CAVO (Em-
presa privada, destinada ao tratamento e remoção de re-
síduos em Curitiba). Segundo as informações obtidas, um 
dos guardas desferiu pontapés em uma pessoa em situação 
de rua que ali estava e outro o ameaçava com a escopeta: 
todos os pertences deste usuário foram “roubados” – co-
bertores, casaco, cadeira, vassoura e colchão – sendo que 
esta pessoa permanece neste local há mais ou menos três 
meses e ficou, naquele momento, sem nada de seus perten-
ces, sendo esta uma noite de muito frio. Ressalta-se, ain-
da, que há ocorrência de 4 mortes recentes de pessoas em 
situação de rua em noites de baixas temperaturas, cujas 
informações oficiais sempre dizem tratar-se de problemas 
clínicos, jamais hipotermia. Isso denota o abandono, por 
parte da gestão municipal da assistência social, das pre-
missas humanitárias que permeiam a política de assistên-
cia social e que transfere suas responsabilidades ao siste-
ma de segurança e ao setor de limpeza da prefeitura. Mais 
uma vez identificamos retrocessos na política, com adoção 
de medidas conservadoras que violam direitos humanos. 

O que se presencia na gestão de Curitiba é descumprimen-
to de responsabilidades pactuados e reguladas no âmbito 
do Estado Democrático de Direito, medidas que precari-
zam serviços num contexto de aprofundamento da de-
sigualdade, aumento da pobreza e da violência. Cabe ao 
Conselho Municipal de Assistência Social cumprir com 
seu papel legal de fiscalizar e deliberar sobre a política em 
sua esfera. Cabe aos órgãos de controle cumprir com seu 
papel de fiscalização e defesa dos direitos com responsa-
bilização legal da gestão, tendo em vista os direitos cons-
titucionalizados. Cabe às organizações da sociedade civil e 
à população reivindicar a manutenção e qualificação dos 
serviços e benefícios.

A Frente Nacional em Defesa do Suas e da Seguridade 
Social tomará as medidas necessárias para garantir a 
manutenção e ampliação da proteção social, dos serviços 
e benefícios, dos direitos socioassistenciais; a realização 
imediata de concurso público; a garantia de condições de 
trabalho; a garantia da democracia participativa no Suas; 
o cumprimento do dever de Estado na garantia do direito 
Constitucional à Assistência Social. 

https://www.facebook.com/maissuas

email: frentenacionalemdefesadosuas@gmail.com
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