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Caximba em tempos de pandemia
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CAXIMBA EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

Assistência Social e Direitos 
Humanos no enfrentamento

 da Covid19
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CAXIMBA

O território do Caximba está localizado no extremo sul do 
município de Curitiba, na regional Tatuquara;

Tem uma população de aproximadamente 11.622 habitantes;

9 vilas fazem parte do bairro: Vila dos Cruz, Vila 29 de Outu-
bro, Vila Abraão, Vila Primeiro de Setembro, Vila Juliana, Vila 
Milinho, Vila São João Batista, Vila Espaço Verde e Vila Dantas;

O Caximba tem muitos aspectos positivos, um deles é a soli-
dariedade entre os moradores e a presença de diversos pro-
jetos comunitários;

Mas o bairro também tem muitas necessidades, que preci-
sam ser atendidas por meio de políticas públicas e da atu-
ação do poder público e da sociedade, principalmente em 
tempos de pandemia. 

Foto: Gustavo Queiroz, 2019
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A pandemia da Covid-19 afeta diretamente o nosso acesso à 
cidade e a relação com o bairro em que vivemos. Para além  de  
uma  questão  “somente”  de  saúde,  a  situação influencia  di-
versas  áreas,  que  devem  ser  atendidas  por políticas  públicas  
para  proteção  da  população.  Estamos diante  de  um  momen-
to  em  que  é  fundamental  adotar medidas  para  o  enfren-
tamento  do  novo  coronavírus  e garantir que todos possam 
acessar serviços e direitos.

Em junho de 2020, por meio de projeto conjunto entre o Nú-
cleo  de  Direitos  Humanos  da  PUCPR  e  o  Ministério Público  
do  Paraná,  foram  realizadas  entrevistas  com 15 moradores  
do Caximba para levantamento de informações  sobre como  a  
pandemia  está  afetando  o bairro. As necessidades apresen-
tadas pelos entrevistados foram encaminhadas pelo Ministério   
Público, com o objetivo de buscar respostas junto ao poder 
público para os principais problemas mencionados.

O  trabalho  entre MP e PUCPR  iniciou  em  2019,  com  o Mapa 
Social do Caximba, com o objetivo de realizar um diagnóstico  
participativo  do território e  contribuir  com  a mobilização co-
munitária.

Foto: Gustavo Queiroz, 2019
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Direito à cidade e acesso às políticas 
públicas em tempos de pandemia

Educação:   Em   relação ao  ensino à distância durante a pan-
demia, foram relatadas dificuldades na participação dos alunos 
que não têm acesso à televisão  e  internet. Também  foi  men-
cionada  a dificuldade dos pais e/ou responsáveis em acompa-
nhar crianças e adolescentes nas atividades escolares.

Auxílios/Benefícios:  A  dificuldade  apresentada é  em  
relação  à  conexão  com  a  internet  para  o acesso aos auxílios 
emergenciais governamentais, já que o cadastro deve ser reali-
zado via aplicativo. Relatam também falta de informações sobre 
os benefícios.

Trabalho:  Os  relatos dos moradores indicam que o desem-
prego cresceu consideravelmente durante o período de pande-
mia no bairro.

Transporte Público: Foram muitos os relatos de grande    
espera e superlotação dos ônibus, impedindo que o distancia-
mento social recomendado aconteça.

Abastecimento de Água:   Devido a falta de chuva  em 
Curitiba, a Sanepar  realiza racionamentos,  porém  a  comunida-
de  relata que a falta de água  acontece fora dos dias informados 
e que ficam dias sem água, fato que se torna mais preocupante 
devido às necessárias medidas de higiene que se deve ter no 
combate à Covid-19, assim como no preparo de alimentos.
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Gestão Democrática e participação 
dos moradores

Solidariedade: Observou-se que a comunidade é prestativa 
e que as ONGs no território, bem como as  igrejas, fazem doa-
ções de cestas básicas, máscaras,  álcool  em  gel, cobertores,  
kit  higiene, etc. Além das ONGs, o CRAS e a Rede de Ensino do 
bairro fazem a distribuição de alimentos.

Participação:  Durante todo o  trabalho desenvolvido  pela  
equipe  do  MP e PUCPR houve participação dos moradores nas  
reuniões e oficinas   realizadas, em que  a   proposta   foi   de es-
cutar  a “voz   da   comunidade” e construir os próximos passos 
de forma coletiva. Além disso, em 2019,  foi  criada Comissão 
composta por moradores do território, que  acompanha o tra-
balho do Mapa Social e é um importante canal de comunicação.

Acesso à informação - orientações sobre preven-
ção à Covid-19

Os   moradores  consideram  que  há  acesso à informação  sobre  
meios  de  prevenção  ao  novo coronavírus,  mas  as  situações   
do   transporte coletivo   lotado,   falta de água  e  condições 
financeiras para compra  de  produtos de proteção  e  higieniza-
ção,  por  exemplo,  impedem que a prevenção ocorra da forma 
como deveria. Essa  é a  realidade de  muitas outras comunida-
des, em que as condições de acesso e proteção não são iguais 
para todos e todas. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

O MP é uma instituição que tem como função a  defesa dos  di-
reitos da  população (principalmente de forma coletiva), atuan-
do na fiscalização  dos  poderes  públicos  para garantir o acesso 
a serviços e políticas públicas.

Quais as áreas de atuação do MP?

O MP atua em diversas  áreas, como por exemplo,  na  defesa  
dos  direitos  da  pessoa idosa, do consumidor, direitos humanos, 
saúde pública, criança e adolescente, habitação e urbanismo, 
meio ambiente, entre outras.

Por que é tão importante a aproximação entre 
MP e população?

O atendimento  ao  público é  função institucional  do MP.  A  
aproximação e  escuta da população é  essencial para identifi-
car necessidades e definir as melhores estratégias e  soluções, e  
para isso, a  participação da população é fundamental.

O atendimento do MP à população pode acontecer por  vários  
meios,  como  reuniões  e audiências públicas, diretamente nas 
unidades de  atendimento  (temporariamente  paralisado devido 
à pandemia), ou por telefone, e-mail e site (fale conosco).
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ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NO CAXIMBA

A  partir  de  2017,  com  a  antiga  Promotoria  das Comunida-
des,  atualmente  chamada  de  Núcleo  de Atendimento ao Ci-
dadão e às Comunidades (NACC), houve  maior  aproximação  
com  a  comunidade  do Caximba.   Foi construído projeto para   
que   as diversas  áreas  do  Ministério Público ouvissem  as ne-
cessidades dos moradores e trabalhassem  juntas para garantir o 
acesso da população do bairro aos seus direitos.
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Em 2019, o Núcleo de Direitos Humanos da PUCPR se  somou  a  
esse  projeto,  e,  junto  com  moradores do bairro, construímos 
o Mapa Social do Caximba.

Apesar das  dificuldades do momento atual, o trabalho do MP  e  
PUCPR  no  bairro  continua  em 2020, em conjunto com a  Co-
missão de acompanhamento do Mapa Social.

Quais são as demandas em que o MP 
está atuando?

A partir das necessidades trazidas pelos moradores nas entre-
vistas  e  expostas nesse Boletim, o MP está atuando:

Para  buscar  respostas  sobre  a  superlotação dos  ônibus  e  
a  necessidade  de  se  cumprir o distanciamento social;
Na  questão  do  acesso à  água para os moradores do bairro;
Na busca pela revitalização/manutenção da via Francisca 
Beralde Paolini;
Em  contato com a Rede de Proteção  para construção de 
estratégias  conjuntas sobre o acesso das crianças e adoles-
centes à educação à distância. 
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Oficina Comunitária  - Mapa Social do Caximba 
(agosto/2019)
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COMO ENTRAR EM CONTATO COM 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO PARANÁ?

Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comuni-
dades / Promotoria das Comunidades de Curitiba

Telefones:  
(41)  3250-4883 
(41)  3250  4835  
(41)  99219-0993  
(41)  99114-3304 
 (inclusive WhatsApp)
E-mail: curitiba.comunidades@mppr.mp.br
Site: http://www.site.mppr.mp.br/atendimento

OUTROS CONTATOS IMPORTANTES

Informações sobre renda emergencial e outros 
benefícios

Atendimento no CRAS Caximba
Telefone: (41) 3265-6977 
Endereço: Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8031

Orientações sobre COVID-19

Atendimento na Unidade Básica de Saúde do Caximba
Telefone:  (41) 3265-1869 
Endereço: Estr. Delegado Bruno de Almeida, 7881
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Conselho Tutelar Tatuquara

Telefone: (41) 3289-6174 
Endereço: Av. Pero Vaz de Caminha, 50

Defesa Civil

Telefone: (41) 3350-3690 ou 199 ou 153 
Endereço: Rua Capitão Souza Franco, 13 (Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e Defesa Civil)

Administração Regional Tatuquara

Telefone: (41) 3221-2641 
Endereço: R. Onivaldo Onoroski Bueno, S/N

Denúncias

Disque Direitos Humanos - Disque 100      
Polícia Militar - Disque 190
Violência contra a Mulher - Ligue 180        
Guarda Municipal - Disque 153
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