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Equilíbrio social e ambiental” 
 
 



A área  do Vila Sustentável! 
		30.800	pessoas	-	7.721	Famílias		-	IPPUC/IBGE	(2010)		

 



Praticando a intersetorialidade! 
 

SGM 
IMAP 

IPPUC 
SME 
SMS 

SMELJ 
SMAB 
FAS 
FCC 

COHAB 
UFPR  

Coordenação: SMMA 
 



O Colegiado. 



Objetivo 
 
Integrar as atividades desenvolvidas na área e 
estabelecer, coletivamente, práticas de sustentabilidade, 
enquanto um processo que possibilite às pessoas a 
oportunidade de decidir sobre as próprias escolhas  
baseadas nos valores que aliam o bem estar individual e 
coletivo com a conservação do meio físico. 



Objetivos Específicos: 
 
1. Colaborar para a criação de uma rede distribuída de 
instituições e pessoas interessadas na proposta; 
2. Formação de grupo Local de Resiliência; 
3. Disseminar os conceitos de consumo consciente; 
4.Contribuir para a promoção de uma convivência 
pacífica baseada na cooperação, respeito e 
solidariedade; 
5.Criar um centro de Educação para a Sustentabilidade 
como referência e demonstração do conceito; 
6.Valorizar as mulheres possibilitando a sua inclusão nos 
processos de decisão; 
7.Desenvolver ações de recuperação e conservação  do 
ambiente físico . 



Metodologia 
   
O projeto é nutrido por princípios deliberativos na sua essência; 
 
Processos decisórios refletem ambiente de participação, 

confiança e transparência possível por meio do diálogo aberto 
e da escuta profunda da sabedoria coletiva da comunidade; 

 
A intersetorialidade existente entre os atores, sociedade civil e 

estado, assim como a capacidade de incluir novos 
participantes fortalece a esfera pública; 

 
A predisposição para incluir gerou resultados como a união de 

saberes de programas distintos, auto-confiança, renda e um 
conceito próprio da comunidade sobre sustentabilidade.  

 
  
 



De acordo com o comitê local, uma comunidade 
sustentável é aquela que:  
 
Se apropria; 
Se preserva; 
Se diverte; 
Trabalha junto; 
Se apóia; 
Respeita a diversidade; 
Valoriza a cultura; 
Cuida das crianças; 
Valoriza os próprios recursos; 
Cuida do seu patrimônio; 
É empoderada! 



 
 

Entidades Governamentais, não 
Governamentais e Instituições Religiosas 

 
Associações de Moradores - 12 

Clube de Mães – 04 
Unidades de Saúde – 02 

Instituições Religiosas – 18 
Instituições de Ensino – 13 

Unidades da FAS – 03 
Pontos de Câmbio Verde – 05 

Organizações Não Governamentais – 04 
Unidades de Esporte e Lazer – 03 

 
Total de Servidores Municipais lotados nos 

equipamentos da área - 489 
 
 

•  	



O resgate do espaço público como estratégia para a 
construção de uma nova visão e uma nova relação 
com o mundo.  

O Comitê Local 



A Praça como espaço de encontro! 
 Antes... 



Café da manhã para os funcionários da SMMA! 



Um jardim como projeto coletivo! 
19/07/2014 



E depois... 



14/12/2014 



Participação dos jovens na 
organização e processos 

de decisão e uso do 
espaço! 



Novas Parcerias: 
Pastoral da Criança,  
AR Comunicação, 
Colégio Estadual Anibal 
Khury Neto 
 e ONG Geração. 





Inovando na simplicidade!! 







Aproximadamente 500 pessoas passaram pela praça neste dia 
20/09/2015 



 
 

Indicadores Qualitativos 
A partir dos depoimentos dos atores sociais: 

 
- Construção de elos de confiança com a comunidade; 
- Melhoria da auto-estima dos jovens; 
- Expectativa da comunidade quanto as novas 
possibilidades de uso do espaço; 
- Comunidade tomou posse da praça e começou a 
denunciar qualquer irregularidade; 
- Manutenção do espaço; 
- Comitê local como referência para outras atividades. 

 



Para além das fronteiras... 
Condomínio Social - FAS 



Novo desafios...  
Praça Homero Oguido 



Jardim Audi União 
Parque da Imigração  Japonesa 



 
O que se leva de uma cidade não são as suas sete ou 
setenta e sete maravilhas, mas as respostas que dá às 

nossas perguntas.” 
                                                                                              Ítalo Calvino 

Obrigada! 
Comitê do Vila Sustentável 


