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I – INTRODUÇÃO
PALAVRAS INICIAIS
“O saber é saber que nada se sabe. Esta é a definição do verdadeiro conhecimento.”
“Se queres prever o futuro, estuda o passado.”
“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar
onde quer.” – Confúcio – Século 5º a.C.
Já foi destacado no livro-síntese do estudo para -> Qualquer processo de desenvolvimento, tanto
Planos de Desenvolvimento do Paraná que nos estadual quanto nacional deve ter como objeto
últimos anos o Crea “tem feito um significativo principal os interesses da sociedade como um todo,
esforço no sentido de dar uma contribuição ao ou seja, sem prevalências de setores ou nichos de
processo de pensar o desenvolvimento do Paraná, interesses específicos. Além disso, deve conter
pesquisando junto aos profissionais e à sociedade relevância especial para a sustentabilidade
paranaense a sua visão quanto às suas ambiental.
necessidades e olhares ao que está sendo realizado -> Da mesma forma, qualquer processo de
– e não realizado - em termos de ações desenvolvimento - inclusive quanto à sua
correlacionadas com o desenvolvimento do estado”. concepção e elaboração - tanto nacional quanto
É esse destaque que voltamos a enfatizar neste
documento porque está integrado no processo de
continuidade do projeto denominado Paraná
Futuro. E, por via de consequência, as suas razões
objetivas, gerais e específicas continuam as
mesmas, as quais estão reproduzidas a seguir para
quem não dispõe ou não teve a oportunidade de ler
o documento inicial.

regional ou estadual, não pode prescindir da
participação dos sistemas profissionais, em especial
nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências,
tendo em vista a qualificação de seus profissionais e
das organizações nas quais participam.
-> O Paraná, tal como o Brasil, precisa buscar o seu
futuro com compromisso ambiental, qualidade de
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vida, distribuição de renda e de oportunidades para
a sociedade como um todo.
-> O Objetivo Geral é produzir um consistente
conjunto de estudos e documentos que apresentem
a contribuição do Crea-PR à modelagem e
construção abrangente de um projeto de destino e
de caminhares para o Paraná e o seu povo, na busca
do bem-viver e com respeito à qualidade técnica e
ao meio ambiente.
Dentre os Objetivos Específicos destaca-se:
-> Realizar um conjunto de estudos que balizem: a) a
construção de uma visão abrangente e objetiva a
respeito de um projeto de desenvolvimento do
estado; b) a inserção do Sistema Crea-PR no projeto
de construção de um Paraná justo, democrático e
solidário.
-> Elaborar um sistema de informações adequado
ao processamento das informações contidas no
grande banco de dados que resulta dos estudos
realizados pelo projeto.
-> Disponibilizar para os profissionais, as entidades,
as empresas e as instituições de ensino

pertencentes ao Sistema Crea-PR informações para
subsídios de seus projetos e atividades
relacionadas, direta ou indiretamente, a processos
de desenvolvimento no estado do Paraná.
-> Promover um amplo debate democratizado em
todo o Paraná, com profundidade e abrangência,
envolvendo as organizações do Sistema Crea-PR, as
organizações correlatas aos temas selecionados, os
organismos de governo e a sociedade em geral.
Aqui, a metodologia perseguida está alimentada
pela lógica popularmente difundida - e aceita quando afirma que “uma imagem vale por um
discurso de mil palavras”.
Por isso, um Caderno de Mapas expressa de modo
rápido e visual, situações de indicadores e pode ser
um instrumento valioso para análises e
diagnósticos. Ao menos, é muito útil para rápidas
percepções de situações reais e visíveis, as quais
podem estar indicando condições decorridas e
vigentes que devem ser consideradas com maior
amplitude e profundidade em determinados temas,
condições ou circunstâncias.

Curitiba, Julho/2016
Eng. Eletricista Luiz Carlos Correa Soares
Assessor de Projetos Estratégicos da Presidência do Crea-PR
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2. GEOLOGIA E GENEALOGIA
GEOLOGIA - De acordo com a Mineropar - Serviços Geológicos do Paraná as principais rochas da cobertura
do território do Paraná estão distribuídas conforme figura e matéria transcrita e referenciada abaixo.1

“Cobertura Sedimentar Mesozoica – Abrange cerca de 12% do território (23.500 km2), constituída por

rochas formadas em ambiente fluvial e desértico. Os litotipos predominantes são arenitos, seguidos de
siltitos e argilitos que apresentam baixo potencial mineral, exceto pelas areias para construção civil e de
uso industrial.
Grupo São Bento – Cobre mais da metade do território paranaense (53%), constituído pelos derrames
basálticos da Serra Geral originados em um gigantesco evento de vulcanismo fissural continental ocorrido
no Mesozoico, além da Formação Botucatu, que são arenitos de ambiente desértico. Os basaltos dão
origem aos solos de excelente qualidade do oeste do Paraná e apresentam exploração de ágatas e
ametistas no sudoeste, além de ocorrências de minerais de cobre. Os arenitos da Formação Botucatu são
os grandes armazenadores de água do aquífero Guarani.
Grupos Passa Dois, Guatá, Itararé e Paraná - Cerca de 25% do território paranaense é ocupado pela faixa
de afloramento da Bacia do Paraná, que apresenta uma configuração de arco voltado para leste, com
largura média de 130 km e que corta o Estado de norte a sul. Este compartimento geológico é o principal
produtor de insumos energéticos procedentes de minas de carvão e xisto pirobetuminoso, registra uma
reserva de urânio em Figueira e muitas ocorrências de rochas carbonáticas adequadas à produção de
corretivos agrícolas.
Embasamento - Constitui a porção geológica basal do Estado, situada no litoral, na Serra do Mar e no
Primeiro Planalto. É constituído por ampla diversidade de ambientes geológicos e tipos litológicos que
ocupam cerca de 10% do território paranaense (21.000 km2). Esta porção é responsável por cerca de 65%

1

Cf. http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
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do valor da produção mineral paranaense, com a Região Metropolitana de Curitiba-RMC respondendo por
cerca de 70% deste valor ou seja, 45% do total do Estado.”
GENEALOGIA – Breve Síntese histórica2 - A compreensão do processo de definição do território hoje
ocupado pelo estado do Paraná, na verdade, deve ser buscada a partir do acordo firmado entre os reinos
de Portugal e de Espanha em 7 de junho de 1492, denominado Tratado de Tordesilhas e destinado a dividir
as terras que viessem a ser descobertas na direção ocidental.
Foi um processo bastante complicado devido às idas e vindas das discussões anteriores e posteriores, bem
como as interpretações divergentes surgidas a respeito da posição efetiva da linha demarcatória entre as
áreas que pertenceriam ao domínio de cada país, chamada de Meridiano de Tordesilhas.
Em decorrência dessas interpretações, o território que viria a constituir o Paraná poderia ou não estar
parcialmente incluído na área da capitania de Santo Amaro cujo donatário era Pero Lopes de Souza. O
limite da Capitania poderia estar na altura de Iguape, como queriam os espanhóis, ou mais ao sul, como
queriam os portugueses.
Por exemplo, para o soberano português a região abrangida pela capitania de Pero Lopes de Souza iria até
a altura de Laguna. E também se diz que ele teria dado instruções para atingir a foz do Rio da Prata, então
sob o controle dos espanhóis.
Todavia, sabemos que os limites do território sob o domínio português foi sendo estendido enormemente
na direção sul e oeste, principalmente em decorrência das chamadas entradas e bandeiras.
Por outro lado, na metade do século 16 os espanhóis, vindos do oeste (Paraguai), também aqui se
estabeleceram com a chamada "República del Guayrá"3.

2

Fonte preferencial: "História do Paraná" do poeta, político e historiador curitibano, Alfredo Romário Martins
(08/09/1874 – 10/09/1948).
3

Cf. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Republica_del_Guayra.jpg
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Conforme mapa exposto acima, ela ocupou mais de 2/3 do hoje território paranaense, delimitada ao sul
pelo rio Iguaçu, a oeste pelo rio Paraná, ao norte pelo Paranapanema. Ao leste, abrangia até a bacia do
Tibagi.
Procedentes de ocupações espanholas do rio da Prata e do Paraguai, os espanhóis inicialmente foram
atraídos pela busca de ouro, prata e outros metais e de pedras preciosas, dado que essas explorações
constituíam o objetivo principal naquela época.
Foram fundadas algumas cidades, tais como Ontiveros, Ciudad Real del Guayra, Villa Rica del Espíritu
Sanctu, Tambo del Hierro, além de muitas Reduções jesuíticas.
Todavia, é de se supor que Ontiveros se situava logo abaixo do Salto de Sete Quedas e não próxima da foz
do rio Iguaçu, como está marcada no mapa referido. Teve duração efêmera, sendo substituída pela
fundação da Ciudad Real del Guayra, construída nas proximidades da foz do rio Piquiri. Como se percebe,
ambas se localizavam nas proximidades da atual cidade de Guaíra.
Villa Rica del Espíritu Sanctu, após duas mudanças de local, foi definitivamente construída junto às
margens do rio Ivaí, na foz do rio Corumbataí, no hoje município de Fênix. Permaneceu até a década de
1630, quando toda a ocupação espanhola foi abandonada e suas cidades destruídas em razão da pressão
dos novos ocupantes do território. Ou seja, os bandeirantes portugueses, em especial os comandados por
Raposo Tavares.
Tambo situava-se junto às margens do Piquiri, provavelmente numa região ferrífera da mesorregião
Centro-Sul, mais ou menos onde hoje se localiza o município de Marquinho. A palavra Tambo deriva do
quíchua tampu e significa pouso, parada, albergue. Acresça-se que no sul do Rio Grande do Sul “tambo”
significava local de produção de leite.
No território da ocupação espanhola também foram instaladas várias reduções jesuíticas, obviamente
destinadas não apenas a tratar de questões religiosas. Como sabemos, também serviam ao trato com os
povos nativos, reais possuidores do território, como mão-de-obra para os colonizadores e exploradores
espanhóis.
O nome Paraná4 vem do guarani "para" (mar) e "anã" (parecido, parente, semelhante), o que significaria
rio grande, semelhante ao mar, tal como o Paraná, o maior rio no território paranaense, na divisa com
Mato Grosso do Sul e Paraguai. A pronúncia Paranã, com o tempo, alterou-se para a pronúncia atual.
A denominação Paraná foi estabelecida oficialmente a partir de 1853, no processo da elevação à
categoria de Província da então Comarca de Curitiba, pertencente à Província de São Paulo, que vigorou
até 19 de dezembro de 1893.
Anteriormente, em 1811, tinha havido uma tentativa frustrada de separação, liderada por Pedro Joaquim
de Castro Correia e Sá, Floriano Bento Viana, Francisco de Paula e Silva Gomes e Manoel Francisco Correia
Júnior. Em 1821, Bento Viana, que era militar, iniciou um movimento separatista que teve o nome de
“Conjura Separatista”, mas não recebeu apoio e foi rechaçada. Depois de Bento Viana, Francisco de Paula
e Silva Gomes iniciou outra tentativa, mas morreu assassinado. Por último, concluindo a trilogia dos
heróis da criação da Província do Paraná, Manoel Francisco Correia Júnior, de Paranaguá, conseguiu a
consolidação da Comarca de Curitiba em Província, a qual veio a se chamar Paraná, como já foi visto.
A denominação da Província do Paraná foi impositiva e seu primeiro presidente foi Zacarias de Góes e
Vasconcellos.
Divisão territorial – A evolução da divisão territorial do Paraná, como era natural naquele tempo, ocorria
de forma muito lenta. Os cinco primeiros municípios criados no Paraná só começaram a ser estabelecidos
depois de um século e meio a partir do descobrimento e demoraram mais de um século para serem
efetivados, oficialmente.

4

Cf. José Carlos Vicente Ferreira "Municípios Paranaenses – Origens e significados dos seus nomes" – Cadernos Paraná da
Gente – No. 5 - 2006
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O primeiro foi Paranaguá, em 1648, depois Curitiba, em 1693, São Luiz de Guaratuba da Marinha
(Guaratuba de hoje) em 1771, Castro em 1779, Antonina em 1797 e Lapa em 1806.
A seguir, no decorrer de mais de um século, isto é, até 1924 foram criados mais 53 municípios,
distribuídos por todo o território paranaense, sendo que alguns foram realocados, de sorte que em 1924
existiam 56 municípios. Sua distribuição, no entanto, ficou muito desigual em termos de dimensões e
de distribuição espacial, com grande predominância na região mais próxima do litoral, como era natural
que acontecesse.
Devido a muitas alterações havidas no quadro territorial, em 1940 havia 49 municípios, número inferior
à situação de 1924. A distribuição geográfica desses municípios era predominante na região sudeste e
nordeste do território, desde a fronteira sul com Santa Catarina até fronteira nordeste, com São Paulo.
Entretanto, a maior área geográfica estava dividida apenas entre seis municípios. O de maior dimensão
territorial era Guarapuava, ainda hoje o município de maior área territorial do Paraná. Na época, se
estendia desde a região central do estado até o rio Paraná, na fronteira com o Mato Grosso. Os outros
grandes municípios eram: Palmas e Clevelândia, na fronteira sul com Santa Catarina; Foz do Iguaçu, na
fronteira oeste, com Argentina e Paraguai; Londrina e Sertanópolis ao norte, na fronteira com São Paulo
e a noroeste com Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul.
A partir de então, ocorreram vários processos de redivisão dos municípios paranaenses. Na década de
1940 foram acrescidos 31 municípios, ficando um total 80 municípios. Na década de 1950 foram
acrescidos 82 (total 162); na de 1960 foram criados mais 122 (total 288); na de 1970 foram acrescidos
apenas 2 (total 290); na de 1980, 33 (total 323). Finalmente, nos anos 90, foram adicionados 76
municípios, perfazendo 399 municípios a partir de 1997, número que permanece até hoje.
Observa-se que as décadas de 1950, 60 e 90 foram pródigas em acréscimos de novos municípios por
razões não apenas em decorrência do grande crescimento econômico e populacional em muitas regiões
do estado, mas também por interesses políticos nem sempre racional e objetivamente justificáveis.
O mapa abaixo, de forma reduzida, mostra figurativamente a distribuição dos municípios quanto à
posição de vulnerabilidade do solo paranaense.
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3. Metodologia para Mapas
Na elaboração dos mapas deste Tomo 01 do Caderno de Mapas5, os dados considerados também são
referentes a todos os atuais 399 municípios paranaenses, referenciados aos respectivos quantitativos totais
do estado. O banco de dados que serve de suporte ao estudo desenvolvido e, bem assim, para a elaboração
do conjunto de mapas deste Caderno, abrange cerca de três milhões de dados numéricos. E deverá estar
sempre em processo de ajustes, ampliações e atualizações.
Como tem sido destacado, a fonte inicial e principal de dados é constituída pelos estudos públicos e
publicados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – Ipardes. Todavia, são utilizadas
outras fontes de dados e informações, especificamente indicadas, conforme o caso. Como sabemos, o Ipardes
disponibiliza dados elaborados pelo próprio Instituto bem como de outras instituições de pesquisa de dados,
tais como o IBGE e órgãos estaduais do Paraná.
Salvo situações especificas e especiais, os mapas em geral são elaborados com indicadores e não com dados
absolutos. Trata-se de indicadores de variação nos períodos considerados, os quais explicitam as situações nos
anos limites do período.
O indicador da variação no período em cada município é referido ao respectivo indicador de variação geral no
estado, tomado como base para proceder ao ranqueamento de todos os municípios.
Por fim, convém destacar que há um dito da sabedoria popular o qual afirma que “uma imagem vale por um
discurso de muitas palavras”. No nosso caso, a imagem é um mapa – um mapa temático, ressalte-se – que
pode mostrar, apena num relance, realidades cuja descrição poderia tomar um tempo enorme para ser
expressa e compreendida.
Trata-se, portanto de uma ferramenta de significativa utilidade nos trabalhos de profissionais, empresas,
órgãos públicos e corpos docentes e discentes de instituições de ensino, além de outros usos correlatos.
Como se pode constatar visualmente neste Tomo, os mapas retratam exemplos elucidativos desse fenômeno
de percepção.
Todavia, faz-se necessário o aprofundamento da análise, caso a caso, para aprimorar e aprofundar análises
específicas. E, assim, possibilitar o estabelecimento de diretrizes, políticas e ações condizentes com cada
situação.

5

Ver Caderno Geral de Mapas do Projeto Paraná Futuro do Crea-PR, cópia disponível nas Regionais do Crea-PR
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DADOS GERAIS E MAPAS
1. SAÚDE
Pode parecer que questões de saúde nada tenham a ver com os temas tratados neste estudo, porém isso
não coresponde à realidade. Por exemplo, questões de energia, saneamento (em especial o esgoto),
população, produção agro-silvo-pastoril, indicadores socioeconômicos.
DESCRIÇÃO
E

PERÍODO

S

Paraná - Total

T

NÚMEROS TOTAIS DO PARANÁ
2005

2014

Variação% Municípios

12.072

21.694

79,71

399

399

Federal

6

16

166,67

2

4

A

Estadual

82

147

79,27

36

46

B

Municipal

3.063

4.100

33,86

399

399

E

Privada (Particular)

8.921

17.431

95,39

317

360

L

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde

1.493

1.731

15,94

382

394

E

Clínica Especializada / Ambulatório Especializado

1.435

2.048

42,72

207

311

C

Hospital Geral

461

418

-9,33

303

269

I

Policlínica

346

755

118,21

71

74

M Posto de Saúde

966

943

-2,38

233

228

E

Unidade de Vigilância em Saúde

191

29

-84,82

173

27

N

Unidade Móvel de Nível Pré-hospitalar – Urgência/Emerg.

11

207

1781,82

7

100

29.690

27.691

-6,73

308

273

Total
L

Cirúrgicos

6.848

7.502

9,55

294

241

E

Clínicos

9.469

9.200

-2,84

308

271

I

Obstétricos

4.079

3.427

-15,98

298

240

T

Pediátricos

4.412

3.404

-22,85

305

266

O

Outras Especialidades

4.471

3.454

-22,75

37

46

S

Hospital / Dia

411

704

71,29

8

16

S

Número de Internações

718.923

751.744

4,57

399

399

U

Dias de Permanência

3.885.760

3.667.696

-5,61

399

399

S

Gastos Totais com Internações (R$ 1.00,00)

494.237

1.051.367

112,73

399

399

687

1.399

103,44

399

399

Gasto Médio com Internações (R$ 1,00)

OBSERVAÇÕES – 1. O quadro acima mostra que todos os municípios do Paraná posuem algum tipo de
estabelecimento de saúde e que houve um crescimento total de cerca de 80% no período considerado.
2. A participação federal e a estadual são pouco significativas. É significativa e predominnte a participação privada,
com grande crescimento. Em segundo lugar está a participação municipal. Veremos nos mapas a seguir como se dá,
espacialmente no estado, a distribuição desses estabelecimentos.
3. Quanto aos tipos de estabelecimentos, ocorreu aumento de centros de saúde, com existência em quase todos os
municípios; crescimento dos municípios com estabelecimentos especializados; redução de hospitais gerais ; grande
aumento de policlínicas, sem aumento de municípios; redução de postos de saúde e de municípios; grande redução de
unidades e de municípios com vigilância em saúde; significativo incremento de unidades móveis de nível préhospitalar (urgência e emergência).
4. Quanto ao leitos, houve redução geral, com pequeno aumento nos leitos cirúrgicos e hospital/dia.
5. Todos os municípios possuem atendimento do SUS, com crescimento em gastos com internações.
9

1.1 – Estabelecimentos

10

11

12

13

1.2 – Leitos

14

15

1.3 – Hospitalizações – SUS
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17
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2. TRABALHO E RENDA
Contexto - Em seis décadas (1930 a 1980) o Brasil se
transformou no oitavo produto industrial do mundo,
provocando uma profunda evolução positiva no
mercado de trabalho nacional, mesmo com a permanência da informalidade, dos baixos salários, da
reduzida qualificação dos trabalhadores e da grande
instabilidade nos contratos de trabalho.
A partir da década de 1980, com a redução do
processo de industrialização, regredimos da oitava
para a décima quinta economia industrial mundial.
Concomitantemente, os melhores empregos e
salários se concentraram nos países desenvolvidos.
Em decorrência, uma enorme quantidade de talentos
migrou para mercados em outros países ou para
atividades não tecnológicas, na busca de melhores
oportunidades e de remuneração.
Depois, evoluímos novamente em termos mundiais.
Entretanto, salvo em alguns setores, a maioria dos
empregos gerados são de baixa formação e baixos
salários, inclusive com algumas tradicionais
dificuldades de pagamento de um salário digno para
os profissionais.
Assim, a competitividade brasileira ainda se
concentra em poucos setores dinâmicos – e em
setores pouco dinâmicos – da economia e do
comércio mundiais. Adicione-se a isso as políticas de
alta taxa de juros, a demanda interna reprimida, o
baixo investimento em tecnologia e teremos o
desagradável panorama de um país refém dos
capitais nacionais e internacionais, primordialmente
especulativos e rentistas.
Por outro lado, é inegável que têm acontecido alguns
movimentos de mobilidade social nas classes mais
pobres e o aumento real do salário mínimo. Claro
está que esse tipo de políticas produziu melhorias na
vida de milhões de brasileiros, mas não superam a
condição de mecanismos de precária distribuição de
renda.
É óbvio que em nosso estado ocorrem problemas e
dificuldades similares às nacionais porque o Paraná
não constitui uma ilha de prosperidade e bonança

num mar agitado. É óbvio também que não estamos
posicionados entre as regiões em piores condições,
mas restam muitos aspectos em que é necessário
melhorar. Por outro lado, é notório o fato de que
dispomos de muitas condições favoráveis para
perseguir e conseguir esses objetivos.
Nesse sentido, o estudo desenvolvido se apoia, entre
outras coisas, na pretensão de poder ser uma singela
contribuição para a busca de caminhos de melhoria
de qualidade de vida e de trabalho e renda não apenas para os profissionais jurisdicionados ao Crea-PR
mas também para o conjunto da sociedade
paranaense.
Quanto à remuneração média, ocorreram variações
positivas porém apenas nos salários mais baixos (até
3 Salários Mínimos), o que confirma as observações
feitas no que se refere ao contexto geral nacional.
No que diz respeito a Produto e Renda, os dados
disponíveis indicam que algumas variações não
apresentaram muitas similaridades. No Valor
Adicionado Bruto (VAB) a Preços Correntes as
variações no período giraram um pouco acima de
30%, o que num curto período é significativo. No
Valor Adicionado Fiscal (VAF) ocorreram variações
significativas em poucos setores, sendo que em
vários deles ocorreram pequenas variações, até
decrescentes.
Princípios/Diretrizes
1. Geração de empregos e oportunidades de trabalho
com maiores rendimentos e combate ao desemprego
tecnológico em áreas importantes.
2. Garantia e preservação do valor do Salário Mínimo
Profissional e remuneração justa e adequada para os
serviços profissionais, inclusive com vistas à garantia
da qualidade dos bens e serviços produzidos.
3. Especiais cuidados para com as rendas do trabalho,
principalmente em setores produtivos ou de serviços
que apresentem dificuldades para permitir uma
remuneração justa e adequada do trabalho não
apenas dos profissionais das áreas tecnológicas
jurisdicionadas ao Crea-PR.

19

2.1 – Empregos (RAIS)

OBSERVAÇÕES – Apenas com um olhar abrangente no mapa acima e nos mapas das páginas seguintes podese observar que: 1. As varições dos totais de empregos no Paraná, no período considerado, foram bastante
dispersas em termos territoriais; 2. Quanto ao ranking municipal, ocorreu um certo equilíbrio entre a
quantidade de municípios acima e abaixo do nível médio estadual e são poucos os municípios que se
destacam tanto no nível superior (em verde) como no inferior (em vermlho); 3. Não há concentrações
regionais ou sub-regionais a destacar; 4. Quanto à questão de gênero, no geral, também parece existir um
certo equilíbrio, o que é bastante salutar.
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OBSERVAÇÕES – Os mapas acima mostram nos dois parâmetros uma certa concentração de melhores
índices nas regiões norte, noroeste, oeste, sudeste e litoral.
22

OBSERVAÇÕES – A construção civil apresenta uma grande diversidade em termos territoriais, inclusive com vários
municípios sem atuação (ou sem informações) no setor. A agropecuária, entretanto, se apresenta atuante em todo o
estado, porém com melhor desempenho na parte mais sul do que norte do estado. Este fenômeno merece melhor
apreciação.
23

OBSERVAÇÕES – Fica muito nítida a diferença entre o parâmetros de varição dos empregos no comércio e nos serviços
gerais. Nestes, os valores abaixo do nível médio do estado são muito significantes. O contrário se dá quanto aos
valores no comércio.
24

2.2 – EMPREGOS (CAGED)

OBSERVAÇÕES – As variações no período considerado, tanto nas admissões municipais totais como nas demissões,
têm sido maiores do que as variações em termos de estado. Isso talvez se explique em razão que do acontece em
grande parte dos principais municípios paranaenses, exceto Curitiba, Londrina e Maringá.
25

OBSERVAÇÕES – As variações das admissões quanto a gênero são, em geral, similares. Portanto, devem ser avaliadas
com maior precisão, caso a caso, nos municípios e regiões.
26

OBSERVAÇÕES – O mesmo raciocínio com relação às variações das admissões pode ser desenvolvido para as
demissões, nos mapas acima.
27

2.3 - INDICADORES SOCIOECONÔMICOS

OBSERVAÇÕES – A densidade demográfica está em retrocesso em grande parte do estado, exceto nas maiores
cidades. O grau de urbanização passa por um processo inverso. São constações óbvias, também demonstradas por
outros parâmetros abordados neste estudo.
28

OBSERVAÇÕES – A renda média domiciar per capita é crescente na maior parte do estado e o Índice de
Desenvovimento Humano Municipal está crescente em boa parte do estado, um tanto menos no norte pioneiro e na
região oeste.
29

OBSERVAÇÕES – Os índices de Gini e de Theil são indicadores de distribuição de renda. Em Gini, o zero corresponde à
completa igualdade e o 1 corresponde à completa desigualdade. Assim, os coloridos mais vermelhos são os melhores
índices e os mais verdes os piores. Theil usa o princípio da razão entre as médias geométricas e aritméticas da renda
familiar e a avaliação deve ser feita de modo inverso ao Índice de Gini.
30

OBSERVAÇÕES – A variação das taxas de pobreza indicam uma bipartição muito nítida em termos geogáficos no
Paraná. Cabem análises mais amplas e detalhadas desse indicador. Deve-se destacar que em ambos os mapas acima
os municípios marcados em verde devem ser entendidos como nas piores situações em relação ao estado.
31

OBSERVAÇÕES – Existe uma percepção que aparece claramente no mapa acima. As regiões de ocupação pioneira, ou
seja, litoral, primeiro e segundo planaltos - apresentam menores índices de variação no período considerado (censos
de 2000 e 2010). O fenômeno também ocorre no norte pioneiro e no noroeste.
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3. FINANÇAS MUNICIPAIS
Contexto - As finanças em todos os âmbitos e níveis
da
administração
pública
nacional
estão
constitucionalmente definidos na CF-1988, a partir do
Art. 145, no Título VI - Da Tributação e do
Orçamento.
Aqui, são destacados apenas alguns aspectos gerais
e, em especial, aquilo que diz respeito às finanças
municipais.
O artigo 145, supra referido, estabelece que: “A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:
I impostos;
II taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição;
III contribuição de melhoria, decorrente de obras
públicas.
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei, o
patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte”.
Quanto aos impostos de competência dos
Municípios, o Art. 156 estabelece que: “Compete aos
Municípios instituir impostos sobre:
I propriedade predial e territorial urbana;
II transmissão intervivos, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
III vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos,
exceto óleo diesel.

IV serviços de qualquer natureza, não compreendidos
no art. 155, I, b, definidos em lei complementar”.
Quanto à repartição das Receitas Tributárias, o Art.
158 estabelece que: “Pertencem aos Municípios:
I o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
II cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados;
III cinquenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
IV vinte e cinco por cento do produto da arrecadação
do imposto do Estado sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação”.
Mesmo sem os detalhamentos contidos na própria
CF-1988 e todas as regulamentações posteriores, é
possível constatar que:
1 - As administrações municipais têm razoáveis meios
próprios para determinar suas formas de
arrecadação de impostos de taxas.
2 - Adicionalmente, possuem várias fontes de
recursos de origem estadual e federal.
Todavia, na prática cotidiana que os acessos a esses
recursos estaduais e federais, mesmo os definidos
constitucionalmente, encontram muitas dificuldades
no modo automático, eficaz e rápido, em função de
processos burocráticos, muitas vezes complicados.
Ocorrem demoras, perdas no cumprimento do
orçamento anual, corriqueiras transferências para
exercícios futuros e – fatalmente – terrível e nefasto
“lobby”, em todos os níveis do setor público.
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3.1 – Receitas Municipais

OBSERVAÇÕES – Há um certo equilíbrio geográfico nas variações das receitas totais municipais.

OBSERVAÇÕES – Quanto ao FPM a dissimilaridade demonstra os diferentes graus de dificuldades que ocorem nos
processos de obtenção desses recursos, como foi aludido no texto introdutório deste capítulo.
34

OBSERVAÇÕES – As variações de Preços Básicos na agropecuaria, apresentam uma significativa dissimilaridade entre as
regiões do estado, fenômeno que deve ser avaliado como mais acuidade.
35

OBSERVAÇÕES – Os mapas acima mostram variações com significativas semelhanças entre Valores Adicionados Fiscais
totais e percapita.
36

3.2 – Despesas Municipais - Totais

OBSERVAÇÕES – As variações nas despesas totaIs são bem dispersas no estado, como um todo.
Na saúde, ocorre uma predominância de variações municipais maiores do que a média geral do estado.
37

OBSERVAÇÕES – Tanto nas despesas com ensino como com pesoal e encargos, há a predominância de variações
municipais menores do que a média geral do estado.
38

OBSERVAÇÕES – Na despesas com a administração municipal as variações se apresentam mais equilbradas.
Entetanto, em ambos os casos anotados acima, faz-se necessário proceder a análises mais detalhadas e aprofundadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
¨Os profissionais do Sistema Crea-PR pensam hoje o Paraná para poderem
contribuir na construção do futuro do Estado e da sociedade paranaense, assim
como do Brasil e do povo brasileiro!
Epígrafe das considerações finais do documento síntese do projeto Paraná
Futuro, publicado em junho/2014.
Em continuidade ao que foi destacado naquele momento, também o estudo suscintamente condensado
neste documento não tem – nem poderia ter – intensões ou pretensões de ser exaustivo.
Tão somente corresponde ao intuito de constituir mais uma ferramenta de trabalho tal que possa contribuir
– de uma maneira muito aligeirada - para análises e possíveis perspectivas de visões de futuro e destino para
nosso Paraná, sem a preocupação com planejamentos mais elaborados. Isto é função dos planejadores,
sejam eles os nossos próprios profissionais nas suas atividades cotidianas, as empresas, as entidades, as
instituições públicas e privadas. Enfim, a sociedade organizada em geral.
É nesse sentido que este estudo, agora no formato de mapas temáticos e setoriais, pretende também
colaborar com importantes setores diretamente ligados às atividades profissionais das categorias
jurisdicionadas ao Crea-PR.
Caso esse desideratum consiga ser atingido, ainda que parcialmente, consideraremos realizado o seu
objetivo principal.
Como também já foi destacado anteriormente, este documento tem o sentido de ser um indicativo a partir
do conteúdo do banco de dados montado e divulgado no site do Crea-PR, o qual estará em contínua
ampliação e atualização, dado que as atividades nele contempladas são essencialmente dinâmicas no espaço
e no tempo. Ou seja, no território e na história da sociedade paranaense.
Curitiba, Julho/2016
Engenheiro Eletricista Luiz Carlos Correa Soares
Coordenador do Projeto Paraná Futuro
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