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A Lei nº 10.257, denominada Estatuto da Cidade, publicada no Diário Oficial da 

União em 10 de julho de 2001 veio regulamentar os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes gerais da política urbana e 

instituindo os instrumentos para a garantia, no âmbito de cada município, do direito à 

cidade, da defesa da função social da propriedade urbana. 

Os princípios constitucionais fundamentais norteadores do Plano Diretor são: 

• Da função social da propriedade; 

• Do desenvolvimento sustentável; 

• Das funções sociais da cidade; 

• Da igualdade e da justiça social 

• Da participação popular. 

 

No seu art. 2º estabelece as diretrizes gerais que deverão nortear a política urbana:  

• Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

• Gestão democrática, por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 

• Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos; o parcelamento do solo, a edificação ou 

o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; a 

retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização 

ou não utilização; a deteriorização das áreas urbanizadas; 
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• Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 

• Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenham 

resultado a valorização de imóveis urbanos, regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o 

estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 

solo e edificação, consideradas a situação sócio econômica da população 

e as normas ambientais. 

O Estatuto da Cidade define o Plano Diretor como o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão da cidade e considera que “o Plano Diretor é parte 

integrante do processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as 

prioridades nele contidas” (art.40 §1º). 

O Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e regras 

orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano. O 

Plano Diretor parte de uma leitura da cidade real, envolvendo temas e questões 

relativos aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais, que embasa a 

formulação de hipóteses realistas sobre as opções de desenvolvimento e modelos 

de territorialização.  

O objetivo do Plano Diretor não é resolver todos os problemas da cidade, mas atuar 

como um instrumento para a definição de uma estratégia para a intervenção 

imediata, estabelecendo poucos e claros princípios de ação para o conjunto dos 

agentes envolvidos na construção da cidade, servindo de base para a gestão 

pactuada da cidade.1 

Estabelece que o Plano Diretor deverá englobar todo o território do município e é 

obrigatório para cidades onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no §4º do art. 182 da Constituição Federal. 

Das possibilidades abertas pela legislação são destaques: 

                                                
1 Texto extraído do documento Estatuto da Cidade – guia para implementação pelos municípios e 
cidadãos  
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- parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo urbano não 
edificado; 

- direito de superfície; 
- IPTU progressivo no tempo; 
- desapropriação com pagamento em títulos; 
- usocapião especial do imóvel urbano; 
- direito de preempção; 
- outorga onerosa do direito de construir; 
- operações urbanas consorciadas; 
- transferência do direito de construir; 
- estudo de impacto de vizinhança; 
- consórcio imobiliário. 

 

É interessante observar que a utilização desses instrumentos está sempre vinculada 

à existência do Plano Diretor, o qual deverá ser discutido com a população em 

audiências públicas, revisto a cada dez anos e possuir um sistema de 

acompanhamento e controle. Foi dado o prazo de cinco anos a partir da data de 

publicação da lei, para que os municípios aprovem seus planos diretores. 

Os instrumentos que integram a lei possibilitam novos arranjos para o 

desenvolvimento urbano, entre eles: 

1. Com a criação dos institutos do parcelamento, edificação ou utilização 

compulsória do solo urbano não edificado, a definição de áreas urbanas adensáveis 

e não adensáveis, segundo a disponibilidade de infra-estrutura urbana, associada à 

definição de parâmetros mínimos e máximos de utilização, para evitar a ocupação 

urbana de áreas não suficientemente equipadas, bem como a retenção especulativa 

de imóveis vagos ou subutilizados em áreas urbanas com infra-estrutura; 

2. Com a transferência do direito de construir, a possibilidade de definição de áreas 

especiais para proteção ambiental ou para proteção do patrimônio cultural, 

associada à autorização para transferência do seu potencial construtivo, 

possibilitando a realização desse potencial e de seu valor em outro local; 

3. A definição de áreas especiais destinadas à habitação de interesse social, onde 

poderá ser exigida sua urbanização ou ocupação compulsórias, para essa 

finalidade, sob pena de imposto territorial ou predial progressivo ou ato de 

desapropriação, com pagamento em títulos da dívida pública; 
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4. A autorização para outorga de direito de construir, com sua contrapartida de 

interesse social como fonte de novos recursos financeiros para habitação de 

interesse social, ou para equipamentos de infra-estrutura urbana ou para programas 

de reurbanização; 

5. A realização de Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV - para empreendimentos 

que pelo seu porte ou atividade possam causar algum tipo de impacto no seu 

entorno e exigência de reparação dos eventuais impactos sobre o ambiente urbano 

como fonte de novos recursos para infra-estrutura urbana, além da eventual 

contrapartida por danos a interesses difusos. 

 

Uma inovação importante contida na legislação é a obrigatoriedade da participação 

popular no processo de elaboração dos Planos Diretores, garantindo que os 

diversos segmentos sociais participem nas atividades de planejar e gerir as políticas 

urbanas e territoriais. Nesse sentido o Plano Diretor é uma oportunidade para 

estabelecer um processo permanente de planejamento, avaliando ações e corrigindo 

rumos. 
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A participação da sociedade no processo de elaboração do plano implica na difusão 

das informações sobre o seu conteúdo e andamento. Para isso é importante a 

definição da política de comunicação do PDM - FB, de forma a: 

- criar uma consciência coletiva sobre a necessidade de participar e apoiar o plano; 

- explicar de forma clara o propósito do processo de planejamento e seus conceitos 

mais significativos; 

- difundir os conteúdos e resultados do processo de planejamento; 

- envolver os diversos meios de comunicação da cidade na difusão do processo de 

planejamento. 

Nesse sentido, além das três Audiências Públicas estabelecidas pelo Termo de 

Referência, os relatórios produzidos pela consultoria foram disponibilizados na 

Prefeitura Municipal para consulta e sugestões durante o processo de elaboração do 

plano, assim como foram realizadas reuniões com segmentos específicos da 

sociedade para o esclarecimento de dúvidas durante a elaboração do plano.  

A programação das Audiências Públicas foi estruturada em duas partes: 

1ª – exposição pela equipe contratada sobre a etapa em andamento do Plano e, 

2ª - realização de dinâmicas de grupo com o objetivo de garantir uma efetiva 

participação da população. 

As dinâmicas de grupo realizadas nas três audiências foram diferenciadas segundo 

o objetivo de cada uma delas: 

1ª Audiência – objetivo: informativo e de percepção 

– informações sobre o plano diretor para a população, de suas etapas e da forma de 

condução do processo participativo; 

- a dinâmica de grupo foi realizada a partir de perguntas a serem respondidas sobre 

a percepção da população sobre o seu município; as suas potencialidades e 

deficiências. 
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2ª Audiência – objetivo: confronto do diagnóstico técnico da equipe com a 

percepção da população sobre o município;  

- a dinâmica de grupo foi feita a partir da discussão das diretrizes e propostas 

preliminares. 

3ª Audiência – objetivo: discussão das propostas e diretrizes assim como da 

legislação básica municipal, incluindo o processo de planejamento e gestão 

municipal. 

132�132�132�132�2222 
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Buscando atender as diretrizes da legislação federal e ao mesmo tempo criar no 

município uma mobilização em torno do plano, a primeira medida para o início dos 

trabalhos foi a criação da Equipe Técnica de Acompanhamento da elaboração do 

PDM - FB, formada por técnicos municipais. 

A Prefeitura Municipal designou através da Portaria nº 031/2006 de 17 de fevereiro 

de 2006, a Equipe Técnica Municipal para REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL – PDM- FB, encarregada de proporcionar informações, acompanhar os 

estudos e analisar a pertinência das proposições, assim constituída: 

 

SONIA NACKE FAUST –Coordenadora do Plano Diretor Municipal 

ANTONIO CARLOS BONETTI – Secretário de Urbanismo  

JOANES VINAGA – Diretor do Departamento do Meio Ambiente e Agricultura 

JOSÉ CARLOS KNIPHOFF – Chefe de Departamento de Obras 

ROBERTA BARDUCO DE OLIVEIRA – Diretora do Departamento de Planejamento Urbano 

JULIANO LAGO – Procurador Municipal  

CLAUDIOMAR LOSS – Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras 

JAIR CASANOVA – Diretor de Departamento de Administração Tributária 

ROSANGELA HOLBOLD MISSIO DALPONT – Chefe de Serviços Administrativos 

FABIO MONTEIRO GONÇALVES – Diretor de Departamento de Vigilância e Saúde 

NATALINO LUIZ CANTU – Diretor de Departamento de Fiscalização 

SILVIA LORENZETTI – Chefe de Desenhos Técnicos  
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A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL formada por representantes da sociedade organizada e do governo 

municipal foi designada através da Portaria nº 043/2006 de 08 de março de 2006, e 

constituída pelos seguintes membros: 

Representantes do Governo Municipal 
SERGIO VITALINO GALVÃO – Secretário de Administração 

ANTONIO ADEMAR GARCIA – Secretário do Interior 

NEIVA TERESINHA BARBIERI DE OLIVEIRA – Secretária de Finanças 

ANTONIO CANTELMO NETO – Secretário de Saúde 

ADRIANA SALVADORI – Secretária do Meio Ambiente e Agricultura 

ARILSON SABADIN – Assessor de Gabinete  

MARIA DE LOURDES VILLAR ARRUDA – Secretária de Ação Social   

DENÍLSO FABIANO FAUSTINO BALDO – Secretário da Industria e Comércio  

OLÍVIA BASSO FERRARI – Secretária de Educação  

EWERTON LINEU BARETO RAMOS – Assessor Jurídico  

Representantes dos Segmentos Organizados da Sociedade Civil 

Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão – ACEFB 

Titular: Alexandre Pecoits 

Suplente: Sandra Cardoso Dias 

Associação de Micro e Pequenas Empresas – AMPEBEL 

Titular: Laudi C. Adanski 

Suplente: Paulo Carlet 

Câmara dos Diretores Lojistas – CDL 

Titular: Maria Nelli Montagna  

Suplente: Syrlei Maria Zapelini 

Sindicatos de trabalhadores 

Titular: Candido Thomas Sitnievski 

Suplentes: José Altair Constantino 

Célio Gentil Cezar 
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Associações de Moradores – UNIBEL 

Titular: Renir Alexandre Comunelo 

Suplente: Valcir Antonio Santi 

Clubes de Serviço 

Titular: Arion Toledo Cavalheiro Junior 

Suplente: Bruno Krauspenhar 

Sindicatos de Empregadores: 

Titular: Celço Malacarne 

Suplente: Ivan Simonetto 

SUDENGE – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná 

Titular: Ertal de Vasconcelos Oliveira 

Suplente: Edimar Luiz Nava 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

Titular: Grace Vansan de Oliveira 

Suplente: Luiz Carlos D’Agostini Junior 

UNIOESTE – DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

Titular: Pedro Eduardo Ribeiro de Toledo 

Suplente: Ariadne Silvia de Farias 
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Em 31 de março de 2006 foi realizada a 1ª Audiência Pública, no Ginásio da 

CANGO de FRANCISCO BELTRÃO, e a ata da reunião encontra-se no Anexo 1 

desse documento. 

A pauta da reunião foi: 

o 19:00 hs – Abertura pelo Sr. Prefeito Municipal com a apresentação da 

Equipe Técnica Municipal de Acompanhamento do PDM-FB e da Comissão 

Acompanhamento. 

o 19:25 hs – Apresentação de filmes do Ministério das Cidades sobre Plano 

Diretor. 
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o 19:55 hs – Explanação sobre o Plano Diretor pela equipe da empresa 

consultora. 

o 20:30 hs – Intervalo 

o 20:40 hs – Trabalho de dinâmica de grupo 

o 21:40 hs – Plenária 

o 22:20 hs – Encerramento 

Foi realizada dinâmica de grupo com os participantes objetivando recolher a opinião 

da comunidade quanto às potencialidades e deficiências do município. Para tanto, 

os participantes foram divididos em cinco grupos formados por moradores de bairros 

próximos, que apresentaram os seguintes resultados: 
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Quadro nº 2.1. Resumo da Dinâmica de Grupo realizada na 1ª Audiência 
Pública do PDM - FB _ março/2006. 

 ITEM ABORDADO Nº DE 
OCORRÊNCIAS 

Qualidade de vida (segurança, saneamento. educação, 
saúde.) 

04 

Preservação meio ambiente 04 

Sistema viário adequado 03 

Espaços públicos adequados 02 

Cidadãos conscientes de seus direitos e deveres 01 

Ações concretas e incentivos para as potencialidades do 
município valorizando as suas vocações 

01 

Trabalho: capacitação para todos 01 

 

 

 

 

CIDADE DOS SONHOS 

Iluminação pública 01 

Educação 04 

Parques, áreas de lazer, estrutura esportiva 03 

Desenvolvimento município tornando pólo 02 

Povo solidário 02 

Geração de empregos 01 

Serviços sociais 01 

Saneamento básico 01 

Parques industriais 01 

Belezas naturais 01 

Investimento na Agricultura, créditos, organização em 
cooperativas, associações, STR. 

01 

 

 

 

 

 

 

PONTOS POSITIVOS 

Iniciativa de pensar o Plano Diretor Municipal 01 

Trânsito urbano (estradas rurais e área central) 07 

Degradação ambiental 06 

Segurança 03 

Qualificação mão-de-obra 01 

Construções em encostas 01 

Não cumprimento do Plano Diretor 01 

Espaços públicos: cemitérios, áreas de lazer 01 

Falta de calçadas nos bairros (pedestres) 01 

Saneamento 01 

Falta de equipes de orientação sobre a prática de 
esportes nos bairros, área de lazer nos bairros mais 
populosos 

01 

Incentivo de aumento da área comercial (Cidade Norte) 01 

Prostituição na área central 01 

 

 

 

 

 

 

PONTOS NEGATIVOS 

Crescimento do uso de drogas, alcoolismo e 
criminalidade. 

01 
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Observa-se que os pontos comuns levantados quanto à cidade dos sonhos foram a 

necessidade de preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população 

em geral. No que se refere aos pontos positivos, a educação foi apontada pela 

maioria como tal, enquanto foram citados pela maioria como pontos negativos, o 

trânsito, a degradação do ambiente e a segurança. 
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Fotos da 1ª Audiência Pública 

A avaliação da audiência pelos participantes foi feita a partir de um formulário 

distribuído aos presentes e teve como resultado um grau de satisfação de 78,5% 

das respostas, enquanto as reclamações foram as relatadas abaixo. 
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AVALIAÇÃO DA 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
GRAU DE SATISFAÇÃO: 
 
SATISFEITOS..............................62 - 78,5% 
 
INDIFERENTES..........................10 - 12,6% 
 
INSATISFEITOS.........................07 -   8,8% 
 
TOTAL........................................79 – 100% 
 
RECLAMAÇÕES: 
1. Grupos coordenados por representantes da Prefeitura Municipal = 02 ocorrências. 
2. Pouco tempo para discutir o assunto = 03 ocorrências 
3. Deveria questionar a sociedade, os usuários = 01 ocorrência. 
 
SUGESTÕES: 
1.Agilizar mais as discussões = 01 ocorrência. 
2. Mais organização = 01 ocorrência. 

����
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Os Quadros abaixo apresentam os resultados da pesquisa de campo realizada no 

mês de maio, com a aplicação de questionários: 

O Quadro nº 2.2  refere-se às questões de 1 a 5 do questionário, e apresenta o perfil 

dos entrevistados. 
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Quadro Nº 2.2. Pesquisa De Opinião Pública – Perfil Dos Entrevistados – 

Francisco Beltrão, 2006 
TRABALHO Sexo 

Sim IDADE 

(anos) Dentro do 
Município 

Fora do 
município 

Não Feminino Masculino 

< de 20 anos 12  0 10 6 

20 a 30 anos 32  0 21 16 

31 a 40 anos 97 5 0 77 38 

41 a 50 anos 72 4 1 56 27 

+51 anos 15 0 2 22 13 

 228 9 5 186 100 

Fonte: Equipe de trabalho/2006. 

 

Observa-se que do total dos entrevistados, 79,72% trabalham no município, 

enquanto 3,15% não trabalham; 
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O Quadro nº 2.3. refere-se aos resultados da pergunta nº 1:”Selecione na lista 

abaixo os cinco problemas que você considera mais graves na sua cidade e numere 

de 1 a 5 por ordem de importância.” 

 
Quadro Nº 2.3. Pesquisa De Opinião Pública – Problemas Considerados Mais 

Graves Na Cidade – Francisco Beltrão, 2006 
Problema Nº de Citações %  

Falta de Segurança 108  37,76 

Coleta de lixo e limpeza das ruas deficiente 13 4,54 

Iluminação pública precária 17 5,94 

Poucos lugares de encontro e lazer 08 2,80 

Falta de Rede de Esgoto 39 13,64 

Falta de Pavimentação 25 8,74 

Pouca arborização nas ruas 06 2,10 

Falta de Transporte coletivo 08 2,80 

Não Respondeu 62 21,68 

Total de citações 286 100,00 

Fonte: Equipe de trabalho/2006. 

 

A falta de segurança foi apontada por acima de 37 por cento da população como o 

problema mais grave da cidade enquanto os transportes coletivos foram apontados 

por aproximadamente três por cento.  

Quanto à coleta de lixo, iluminação pública e lugares de encontro e lazer, foram 

lembrados por cerca de 13% das citações como os problemas mais graves. 
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A pergunta “Quais os três bairros de sua cidade que você considera com piores 

condições _ áreas mais carentes de serviços e infra-estrutura urbana?” apresentou 

os resultados abaixo. 

 

Quadro Nº 2.4. Pesquisa De Opinião Pública – Bairro Com A Pior Condição De 
Serviços De Infra-Estrutura – Francisco Beltrão, 2006 

Local Nº de Citações % 

Padre Ulrico 130 21,45 
Cantelmo 79 13,04 
São Miguel 80 13,20 

Pinheirão 44 7,26 
Horto Florestal 11 1,82 

Maioria, todos 8 1,32 
São Francisco 50 8,25 

Beija-flor 15 2,47 
Novo Mundo 51 8,42 

Pinheirinho  8 1,32 
Esperança 32 5,28 
Entre Rios 3 0,49 
Miniguaçu 5 0,82 
Luther King 1 0,02 
Da Cango 1 0,02 
Marrecas 18 2,97 
Industrial 5 0,82 
Guanabara 1 0,02 
Alvorada 2 0,03 
Sadia 5 0,82 
Vila Nova 6 0,10 
Jardim Virginia 11 1,82 
Água Branca 2 0,03 
Jardim Floresta 4 0,92 
Cidade Norte 10 1,65 
Seminário  9 1,83 

Jardim Itália 6 1,83 

Cristo Rei 4 0,92 
Júpiter 4 0,92 

Não respondeu 5 0,82 

Total 606 100 

Fonte: Equipe de trabalho/2006. 
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Os bairros mais apontados foram Padre Ulrico com 21,45%, Cantelmo e São Miguel, 

com cerca de 13%. 
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A pergunta 3: ”Quais os três bairros residenciais de sua cidade que você considera 

com mais infra-estrutura e equipamentos?” apresentou os resultados abaixo. 

 

Quadro Nº 2.5. Pesquisa De Opinião Pública – Bairro Com As Melhores 
Condições De Serviço E Infra-Estrutura – Francisco Beltrão,2006. 

Local Nº de Citações % 
Vila Nova 158 23,41 
Alvorada 138 20,44 
Nossa Senhora Aparecida 135 20,00 
Cango 66 9,78 
Centro 68 10,07 
Nenhum 9 1,33 
Industrial 67 9,92 
Cristo Rei 12 1,78 
Não Respondeu 2 0,30 
São Cristóvão 5 0,74 
Nossa Senhora da Glória 2 0,30 
Pinheirão 2 0,30 
Guanabara 1 0,15 
Pinheirinho 7 1,04 
Todos 1 0,15 
Presidente Kennedy 1 0,15 
São Miguel 1 0,15 
Total 675 100,00 

 

Vila Nova, Alvorada e Nossa Senhora de Aparecida foram apontados como os três 

melhores bairros da cidade. 



� ��������	
��	�����������
��	���������
��	����
�	��
�����
���	������!����������
���
�

 
21 

A questão nº 04: “Quais as ruas ou os cruzamentos da sua cidade que você 

considera mais perigosos?” foi respondida conforme indicado no quadro abaixo: 

 
Quadro Nº 2.6. Pesquisa De Opinião Pública – Cruzamento De Ruas 

Considerado Mais Perigoso – Francisco Beltrão, 2006 
Local Nº de Citações % 

A grande maioria, todas 9 6,92 
Antonio Paiva Cantelmo x Palmas 6 4,62 
Antonio Paiva Cantelmo x Porto Alegre 25 19,23 
São Paulo x Porto Alegre 16 12,31 
Curitiba x Luiz Antonio Faedo 11 8,46 
Ponta Grossa x Luiz Antonio Faedo 5 3,85 
Antonina x São Paulo 9 6,92 
Ver. Romeu L. Werlang x Luiz Antonio Faedo 9 

6,92 
Antonio de P. Cantelmo x Rua Palmas 6 4,62 
União da Vitória x Pará 9 6,92 
Florianópolis x Luiz Faedo 8 6,15 
Não respondeu 17 13,08 
Total 130 100,00 

 

A rua mais citada foi a Antonio de Paiva Cantelmo, em diversos cruzamentos, sendo 

mais lembrado o cruzamento com a rua Porto Alegre. Na seqüência, a rua Porto 

Alegre, principalmente no cruzamento com a São Paulo.. 

 Quanto à questão nº 05 “E quais as áreas de lazer que você gostaria que existissem 

em sua cidade?”, as respostas se apresentam abaixo: 

 
Quadro Nº 2.7. Pesquisa De Opinião Pública – Áreas De Encontro E Lazer Que 

A População Gostaria Que Existisse No Município- Francisco Beltrão,2006 
Área de Lazer Nº de citações % 

Não respondeu 25 13,74 
Praças com sanitários 47 25,82 
Parque 43 23,63 
Quadras Poliesportivas 24 13,19 
Piscinas  2 1,09 
Zoológico 8 4,40 
Shopping Center 2 1,09 
Academias a preços populares 2 1,09 
Praças Infantis 2 1,09 
Ginásio 18 9,89 
Passeio Público 1 0,55 
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Ciclovias 6 3,30 
Auditório Público 1 0,55 
Clube Municipal 1 0,55 
Total 182 100,00 

 

Muitas pessoas não responderam à questão, e a citação com maior ocorrência foi a 

de praças equipadas com sanitários. 
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A pergunta nº 06 “O que você mais gosta em Francisco Beltrão?” teve as respostas 

conforme indicado abaixo. 

 

Quadro Nº 2.8. Pesquisa De Opinião Pública – O Que A População Mais Gosta 
Em Francisco Beltrão, 2006. 

  Nº de Citações % 
Comércio 1 0,03 
Lazer 1 0,03 
Festas Comunitárias 1 0,03 
Parque de Exposições 75 25,00 
Parque Alvorada 21 7,00 
Parques 14 4,67 
Política 2 0,67 
Esportes 2 0,67 
Trabalhar 3 0,01 
Praça 3 0,01 
Oportunidades de emprego e renda 3 0,01 
Família 3 0,01 
Morar 3 0,01 
Hospitalidade do Povo 58 19,33 
Turismo Rural 12 4,00 
Torre da Igreja 23 7,67 
Jardim Zoológico 15 5,00 
Tudo 5 9,62 
Amizades 30 17,31 
Não respondeu 25 9,62 
Total 300 100,00 

 

As respostas demonstraram uma valorização dos aspectos intangíveis da sociedade, 

amizade e relacionamentos. 
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A pergunta nº 07 “Cite três possíveis atrações turísticas de Francisco Beltrão” 

apresentou os seguintes resultados: 

 

Quadro Nº 2.9. Pesquisa De Opinião Pública – Três Possíveis Atrações 
Públicas Citadas Pela População, 2006. 

 
Atração Turística Nº de Citações % 

Cristo  133 31,00 
Não respondeu 9 2,10 
Parque Alvorada 72 16,78 
Parques  6 1,40 
Parque Jaime Canet Junior 92 21,44 
Torre Matriz 28 6,53 
Nenhuma 4 0,93 
Rodoviária 3 0,70 
Museu 3 0,70 
Corrida de Fórmula Truck 2 0,47 
Passeio Rural 2 0,47 
Igreja 1 0,20 
Cachoeiras 8 1,10 
Praças 1 0,20 
Concha Acústica 1 0,20 
Canal de TV 1 0,20 
Estádio coberto 1 0,20 
Cascata do jacaré 1 0,20 
Anila Termas 21 4,89 
Zoológico 16 3,73 
Pedreira 1 0,20 
Trio Manecos 1 0,20 
Teatro Eunice Sartori 1 0,20 
Praia artificial 1 0,20 
Casa de Custodia 1 0,20 
Rio 14 1 0,20 
Calçadão 1 0,20 
Rio Santana 1 0,20 
Turismo Rural 12 2,80 
Gruta do Jacutinga 4 0,93 
Total 429 100,00 

 
O Cristo e o Parque Jaime Canet Junior foram as atrações mais citadas, seguidos do 

parque Alvorada. A torre da Matriz também foi bastante citada. 
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A pergunta nº 08 “O que você acha das condições e atendimento de saúde do 

município?(   ) Satisfatório    (...) Regular....(...) Deficiente.  Como pode melhorar?” 

foi respondida segundo o quadro abaixo. 

 

Quadro Nº 2.10. Pesquisa De Opinião Pública –Condições De Atendimento De 
Saúde Do Município, 2006. 

 
Condições de Atendimento Como Melhorar   

 nº %   nº % 
Não respondeu   19 14,29 

Satisfatório 42 14,68 
Atendimento   70 52,63 

Médicos mais qualificados 28 21,05 
Regular 140 48,95 Priorizar o atendimento a quem necessita 

mais 10 7,52 

Equipamentos melhores   5 3,76 
Deficiente 87 30,42 

Mais medicamentos   7 5,26 
UTI   1 0,75 Não 

respondeu 17 5,94 
Respeitar idosos   1 0,75 
Exames, consultas 12 9,02 

Total 286 100,00 
Total   133 100,00 

 

É interessante observar que 30,42% dos entrevistados considerou as condições de 

saúde do município deficientes e, 14,68% consideraram satisfatórias. Sobre a 

pergunta “como melhorar?” As respostas se referiram principalmente ao atendimento 

e à qualificação dos médicos, não havendo referências aos espaços físicos. 

Apesar do tamanho reduzido da amostra, ela expressa uma insatisfação com os 

serviços médicos municipais que poderá ser checada pela equipe de saúde 

municipal. 
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A pergunta nº 09: “O que você acha das condições de educação? 

(   ) Satisfatório    (...) Regular....(...) Deficiente.  Como pode melhorar?”_teve os 

resultados apresentados no quadro abaixo. 

 
Quadro Nº 2.11 Pesquisa De Opinião Pública – Condições De Educação Do 

Município.- , 2006. 
 
Condições de Educação Como Melhorar 

 nº %  nº % 
Não respondeu 28 20,29 
Estrutura Escola Publica 4 2,89 
Professores mais qualificados – melhor 
remuneração 34 24,64 

Satisfatório 138 48,25 

Mais disciplinas/ cursos 10 7,25 
Mais professores 6 4,35 
Aproveitamento aulas 2 1,45 
Grau de Exigência Professores 1 0,72 Regular 120 41,96 

Período Integral 1 0,72 

Atividades Praticas 1 0,72 

Melhores Salários (professores) 7 5,07 
Investimento em Tecnologia (computadores) e 
Bibliotecas 29 21,01 

Deficiente 27 9,44 

Estrutura Esportiva 1 0,72 
Invest. Projetos p/ educação 12 8,69 
Participação Comunidade 1 0,72 Não 

respondeu 1 0,35 
Organização 1 0,72 

Total 286 100,00 Total 138 100,00 
 

Em torno de 42% das respostas considerou as condições de educação no município 

regulares, enquanto 48,25 % dos entrevistados consideraram satisfatórias e apenas 

9,44% consideraram deficientes. As sugestões para melhorar as condições da 

educação não se referiram às instalações físicas mostrando que não há insatisfação 

no que diz respeito a esse quesito. 
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A pergunta nº 10: “Considera a poluição um problema para o seu município? 

 (...) Não.(...) Sim; Se sim, porque?” teve as respostas conforme quadro abaixo: 

 
Quadro Nº 2.12. Pesquisa De Opinião Pública – Considera A Poluição Um 

Problema Para O Seu Município.- Santa Izabel, 2006. 
 

Poluição é problema Porque sim 
  nº %   nº % 

Não respondeu 27 20,00 

Poluição no rio 25 18,52 Sim 131 66,50 

Separação do lixo/ coleta seletiva 14 10,04 
Fumaça - queimadas 17 12,59 
Poluição Visual 5 3,70 
Entulhos 1 0,74 
Localização das Industrias 23 17,04 

Não 64 32,49 

Poluição Ambiental 18 13,33 
Poluição Sonora 3 2,22 
Falta de rede de esgoto 1 0,74 Não resp. 2 1,01 
Falta de lixeiras nas ruas 1 0,74 

Total 197 100 Total 135 100,00 
 

O quadro demonstra que pouco mais da metade da população não considera que 

haja problemas ambientais no município, enquanto que a outra metade considera 

que o maior problema ambiental do município é a poluição hídrica seguida da falta 

de coleta seletiva de lixo. 
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A pergunta nº 11 diz respeito às questões rurais do município: “Cite duas 

deficiências e duas potencialidades da área rural do seu município” e foi respondida 

conforme quadro abaixo: 

 

Quadro Nº 2.13. Pesquisa De Opinião Pública –Deficiências E Potencialidades 
Da Área Rural Do Município, 2006. 

 

Deficiências Potencialidades 
 nº %  nº % 

Estradas 114 41,91 Financiamentos 1 0,76 
Falta de incentivo à agricultura 7 2,57 Qualidade de vida 1 0,76 
Valor dos produtos 48 17,65 Educação 1 0,76 
Não respondeu 7 2,57 Cooperativas 15 11,45 
Falta de estrutura para a agricultura 51 18,75 Produção Leiteira 32 24,43 
Produção Agrícola 3 1,10 Avicultura 36 27,48 
Falta de água 3 1,10 Agricultura 38 29,01 
Postos de saúde 3 1,10 Unidade Rural 1 0,76 
Empregos / mão de obra 2 0,73 Agroindústria 4 3,05 
Falta de agrônomos – Assist. Técnica 10 3,68 Turismo Rural 2 1,53 
Telefone Rural 7 2,57 Total 131 100,00 
Falta de Lazer 13 4,78    
Suinocultura 1 0,36    
Identificação das comunidades rurais 1 0,36    
Cursos para agricultores 1 0,36    
Acompanhamento técnico na 
diversificação da produção 

1 
0,36 

  
 

total 272 100,00    

Fonte: Tabulação questionário/ Equipe de trabalho/2006. 

 

Foram consideradas como deficiências pela maioria, as condições das estradas, a 

falta de incentivo à agricultura e o valor dos produtos, enquanto foram consideradas 

potencialidades: a avicultura e a produção leiteira. As agroindústrias também foram 

citadas como potencialidades. 

 

Do ponto de vista geral, percebe-se que não há uma insatisfação da população com 

o município e sim algumas reclamações de caráter pontual. Apesar do questionário 

ter sido aplicado a um número muito restrito de pessoas, o que prejudica os 
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resultados, a conclusão que se pode tirar das respostas é que Francisco Beltrão tem 

problemas localizados mas que não se confundem com problemas estruturais 

gerados por questões de caráter social mais amplo. 
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A região onde hoje se encontra Francisco Beltrão foi ocupada em outros tempos por 

indígenas que habitavam as extensas matas, depois por exploradores da erva mate 

e mais recentemente por madeireiros. 

Em 1922 iniciou-se o povoamento da cidade, se consolidando definitivamente após 

os anos 40. Os primeiros habitantes foram os gaúchos e catarinenses, 

principalmente descendentes de imigrantes alemães e italianos, o que se reflete até 

hoje nos aspectos culturais da cidade.  

A partir de 1938, Getúlio Vargas estabeleceu uma política de colonização e 

alargamento das fronteiras agrícolas do país através da chamada "Marcha para 

Oeste", que buscava a efetiva integração de novas áreas no processo de expansão 

econômica e tinha por objetivo o deslocamento espacial da força-de-trabalho para 

regiões férteis, incrementando a agricultura extensiva, uma vez que os centros 

urbanos cresciam e era necessário aumentar a produção de alimentos. Um dos 

principais objetivos do Estado Novo de Getúlio Vargas era o preenchimento dos 

grandes vazios demográficos existentes na região oeste/sudoeste do Estado do 

Paraná. Com essa iniciativa, Vargas também promoveu a ocupação das regiões de 

fronteira com a Argentina e o Paraguai, atendeu a reivindicação por terras de 

reservistas ex-agricultores e acomodou os grupos de pequenos agricultores gaúchos 

que chegavam ao Paraná. 
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Francisco Beltrão,1984 

FONTE: MARTINS, Rubens da Silva. Entre Jagunços e Posseiros. 1ª Edição,Curitiba - 1986 

 

Francisco Beltrão,1954 
FONTE: MARTINS, Rubens da Silva. Entre Jagunços e Posseiros. 1ª Edição,Curitiba - 1986 

 

Dentro dessa estratégia, um decreto federal criou no Paraná em 1943, a Colônia 

Agrícola Nacional General Osório - CANGO, que deveria ocupar a "faixa de 60 

quilômetros de fronteira, na região de Barracão, Santo Antônio, em terras a serem 
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demarcadas pela Divisão de Terras e Colonização, do Departamento Nacional de 

Produção Vegetal". A sede dessa colônia transformou-se mais tarde na cidade de 

Francisco Beltrão. 

A CANGO era uma exceção no contexto de uma política de colonização que 

reforçou a propriedade da terra a quem tivesse poder de compra ou de barganha. Ao 

chegar, o agricultor recebia, em média, de 10 a 20 alqueires, casa, ferramentas, 

sementes, assistência dentária e médico-hospitalar. Em poucos anos, a produção 

cresceu e as glebas de Missões e Chopim, disputadas na justiça, receberam um 

grande contingente populacional.  

Em 1943 a CANGO foi instalada na margem norte do Rio Marrecas, oposta de onde 

se encontra atualmente a área central da cidade. As duas margens eram ligadas por 

uma ponte de madeira, que posteriormente foi substituída por uma de concreto que 

liga as avenidas Júlio Assis Cavalheiro e a Avenida Cristo Rei. 

A CANGO era a principal instituição de Beltrão, sendo que quase toda a renda do 

povoado, chamado à época de Vila Marrecas, provinha dela. Sua ação fomentadora 

foi tanta que logo a vila atingiu um desenvolvimento razoável a ponto de tornar-se 

cidade. 

Ainda em 1943 foi criado o Território Federal do Iguaçu, no qual o atual município de 

Francisco Beltrão estava inserido. A CANGO e o próprio Território do Iguaçu foram 

criados para abrigar o excedente de mão-de-obra agrária, especialmente do Rio 

Grande do Sul. O povoamento que se iniciou nestas matas poderia ser considerado 

uma verdadeira zona pioneira rio-grandense, tal a quantidade de colonos oriundos 

daquele Estado que ali foram se instalar. A migração de catarinenses, com 

descendentes de italianos, alemães e eslavos deu-se de imediato. 

No lugar onde se localizou a CANGO teve início um povoado, que foi denominado 

Santa Rosa, aonde as famílias que chegavam eram recepcionadas. A única coisa 

que a CANGO não oferecia para as pessoas que conseguiram se fixar na região era 

a documentação definitiva das terras, o que gerou problemas posteriores. Os 

primeiros moradores chegaram à região em 1944, sendo pioneiras as famílias de 

Ricardo Kurtz, Frederico Keres, Pedro Miguel da Fonseca, Damaso Gonçalves, Júlio 

de Assis Cavalheiros entre outros. 
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Em 1948, se instalou um comando do exército na cidade, junto à sede da CANGO, 

em função da sua proximidade com a fronteira Argentina e foi aberta uma estrada 

ligando a cidade à Vila Ampére, denominada “Estrada do Picadão”. 

O rápido progresso demandou a instalação do município, fato consolidado em 14 de 

novembro de 1951, quando a área que hoje pertence a Beltrão se desmembrou de 

Clevelândia. O nome da cidade foi escolhido em homenagem ao engenheiro 

Francisco Beltrão, um dos pioneiros da região. A instalação oficial deu-se em 14 de 

dezembro de 1952. 

Uma das principais manifestações das culturas italiana e alemã pode ser identificada 

na tipologia construtiva das casas. Apesar de, no início as habitações se 

caracterizarem pela sua rusticidade, feitas de toras inteiras de pinheiro e telhado de 

tabuinhas, posteriormente as casas de madeira passaram a conter entalhes 

característicos dessas culturas. A abundância de madeira e a longa distância dos 

centros produtores de cimento contribuíram para a grande utilização da madeira na 

construção. Atualmente o número de residências dessa natureza é muito reduzido, 

mas é possível visitar no Parque de Exposições da cidade o Museu do Colonizador, 

onde o prédio em si é um exemplo das construções da década de 50. 

A distribuição das terras criou um conflito entre os donos legítimos que não 

possuíam escritura das terras. Esse conflito eclodiu no dia 10 de outubro de 1957 e 

ficou conhecido como A revolta dos posseiros. 

Em 11 de outubro de 1957, a população conseguiu expulsar a Clevelândia Industrial 

e Territorial Ltda (CITLA), a Companhia Comercial Agrícola e a Companhia 

Apucarana - empresas imobiliárias que haviam implantado um regime de violência e 

terror na região com a conivência das chamadas "autoridades constituídas".  

Na época, o levante foi amplamente divulgado pela imprensa nacional e ficou 

conhecido como a Revolta de 57. Atingiu, além de Francisco Beltrão, outras 

localidades do sudoeste paranaense, caso raro de vitória de posseiros contra o 

avanço da concentração fundiária.  

A disputa judicial começou nas primeiras décadas do século XX, quando o 

empresário José Rupp sentiu-se lesado pela Brasil Railway Company ao perder 
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terras arrendadas em Santa Catarina. Na justiça, obteve a penhora dos bens da 

empresa, entre os quais constavam as glebas Missões e Chopim. No entanto, em 

1930 essas terras retornaram ao domínio do Paraná por um decreto estadual que 

cancelava os títulos concedidos a Brasil Railway. Em 1940, a União, ignorando a 

medida paranaense, reincorporou as glebas para se ressarcir de uma dívida da 

Railway junto ao Tesouro Nacional - reincorporação foi contestada pelo Paraná com 

o argumento de que a empresa inglesa não era detentora dos títulos de posse há 

dez anos.  

A questão estava “sub júdice” quando, em 1943, o governo federal criou a CANGO 

localizando-a na gleba Missões, uma das que José Rupp havia conseguido 

penhorar. O governo federal argumentou com a impenhorabilidade das propriedades 

que agora considerava suas. Rupp tentou negociar uma indenização com a 

Superintendência das Empresas Incorporadas à União (SEIPN), criada por Vargas 

para administrar aquelas terras. Sem sucesso, em 1950 vendeu seus direitos à Citla.  

A partir daí as regras mudaram rapidamente. A SEIPN que negara acordo a Rupp 

concedeu a CITLA (Clevelândia Industrial e Territorial Ltda) a titulação da gleba 

Missões e parte da Chopim. Como a compra era irregular, os cartórios da região se 

recusaram a registrar o documento. Interessado no negócio, o governador Moysés 

Lupion (1946-1951) criou especialmente para esse fim um cartório em Santo Antônio 

do Sudoeste. O assunto foi resolvido "em família". Francisco Rocha, dono do 

cartório, era sogro do superintendente Antônio Vieira de Melo e pai de Geraldo 

Rocha Sobrinho que, por sua vez, era assistente do superintendente e acionista da 

CITLA. Além do mais, a Clevelândia Industrial fazia parte do chamado "Grupo 

Moysés Lupion", composto por mineradoras de carvão, serrarias e fábricas de papel.  

Diante de uma grita geral contra a tramóia, a União decidiu tomar providências 

judiciais para reaver as terras. Em 1953, o Tribunal Federal de Recursos anulou a 

escritura. Mas a CITLA já estava instalada na região desde 1951 e em franca 

atividade, promovendo festas para os moradores de Francisco Beltrão, alegando 

que ganhara a questão na Justiça e iria beneficiar a região com hidrelétrica, 

estradas, escolas, etc. 
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Em 1952, Bento Munhoz da Rocha (1951-1955), eleito pela oposição, julgou 

conveniente aguardar a decisão judicial sobre a propriedade das terras e proibiu o 

recolhimento dos Impostos de Transmissão e Propriedade de qualquer transação 

nas glebas Missões e Chopim. 

Em 1953 a União obteve na Justiça a posse das glebas e os ataques da CITLA 

tornam-se mais violentos, principalmente contra a CANGO. A CITLA obtém sua 

primeira vitória no final de 1953, com a suspensão da entrada de novos colonos na 

região.  

Em 1955, Lupion é reeleito e revoga a proibição do recolhimento dos impostos. 

Entram na região outras duas imobiliárias: a Companhia Comercial e Agrícola 

Paraná, e a Companhia Colonizadora Apucarana. Com elas, entram também a 

coerção contra os colonos, que passam a ser visitados por jagunços e "convidados" 

a comparecer nos escritórios das companhias. para assinar contratos de compra das 

terras que ocupavam. Na realidade, os colonos queriam regularizar as propriedades, 

mas sentiam-se inseguros quanto à verdadeira posse das terras e as imobiliárias 

alardeavam possuir todos os direitos.  

Desde 1951 se buscava uma saída legal para as pressões das imobiliárias. Logo 

depois da instalação da CITLA, organizada em assembléia, a comunidade nomeou 

uma comissão para conversar com os governos estadual e federal sobre a 

legalidade das terras. A União respondeu com a suspensão parcial da CANGO, 

colocando-se claramente a favor da companhia.  

Em março de 1957, um abaixo-assinado de dois mil moradores de Santo Antônio do 

Sudoeste foi levado ao Rio de Janeiro, então capital federal. Meses depois, o 

vereador Pedro Luis Camargo, às vésperas de nova incursão ao Rio com outro 

abaixo-assinado, foi assassinado. No dia do enterro, o advogado Potiguara Publitz 

decidiu encampar a luta contra as companhias. Munido de procurações, foi a várias 

autoridades, e constatou que eram favoráveis às companhias, chegando mesmo a ir 

ao comandante da 5ª Região Militar, Mário Perdigão solicitar a intervenção do 

Exército, mas nada aconteceu.  

Nesse tempo, os colonos decidiram resistir à sua maneira. No dia 2 de agosto, um 

grupo se armou e marchou pela avenida principal do distrito de Verê em direção aos 
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escritórios das companhias. Na frente da multidão, um colono forte, ex-

expedicionário, conhecido como "Alemão", vinha enrolado numa bandeira do Brasil. 

Morreu assim, atravessado pelas balas dos jagunços. Depois desse evento, os 

delegados decidem proceder ao desarmamento dos colonos e reforçam o 

contingente policial em Francisco Beltrão.  

No dia 4 de agosto, o STF recusou por unanimidade um recurso extraordinário 

impetrado pela CITLA relativo ao pedido de reconhecimento da escritura de 1950. 

Diante disso, o administrador da CANGO enviou ofício aos Prefeitos e Juízes de 

Direito da Região solicitando que a informação fosse divulgada em toda a região, os 

juízes e prefeitos não atenderam, mas as rádios de Francisco Beltrão e Pato Branco 

divulgaram a notícia.  

Porém, os posseiros, auxiliados por homens fora da lei, conhecidos como "farrapos", 

atuaram em emboscadas e tocaias contra os jagunços. Em setembro, depois de 

diversos confrontos com as companhias e mortes nos dois lados, dois mil colonos 

tomam a localidade de Capanema, afugentando pistoleiros e funcionários das 

imobiliárias para Santo Antonio do Sudoeste. Como havia camponeses em pé de 

guerra também em Foz do Iguaçu, o governo do Estado decidiu usar o poder de 

persuasão do coronel Alcebíades da Costa, que conseguiu uma trégua provisória, 

pois todos haviam solicitado a presença do Exército.  

Assim, o ponto nevrálgico do conflito se transferiu para Francisco Beltrão e Pato 

Branco, tomadas por elementos das companhias que estenderam sua violência aos 

moradores urbanos. Isso fez com que acontecesse uma articulação secreta cidade-

campo em toda a região em prol de um só objetivo: a expulsão das companhias.  

O espancamento das crianças fora a gota d'água para que as lideranças das 

cidades se lançassem à luta. No dia 9 de outubro, os moradores de Pato Branco 

foram convocados pela rádio local para uma assembléia que nomeou uma comissão 

para pedir o fechamento das companhias ao governo do Estado. Nesse mesmo dia, 

a comunidade de Beltrão votou em assembléia pela tomada da cidade e Pato 

Branco fez sua rebelião no dia 10. O governador Moysés Lupion recebeu um 

ultimato do marechal Lott, ministro da Guerra: ou fechava as companhias e 

acalmava os colonos, ou haveria intervenção federal.  
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Mas já não havia muito a fazer. No dia 11 de outubro, em uma ação rápida e 

eficiente, Francisco Beltrão foi tomada pelos moradores com o apoio dos colonos da 

vizinhança. E no dia seguinte aconteceu o mesmo em Santo Antônio do Sudoeste. 

Diante da força de uma população armada, Lupion retirou as companhias da região. 

Porém, o segundo e principal item reivindicado pelos agricultores foi conseguido 

somente em 1962, no governo de João Goulart. Estado e União cederam a 

propriedade das terras e, em seguida, o Decreto 51.431, de 19 de março, criou o 

Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), que foi 

incumbido de medir, demarcar e dividir os lotes, respeitando a posse e a decisão dos 

ocupantes.  

Subordinado aos órgãos estatais de reforma agrária e colonização existentes, o 

GETSOP ficou como letra morta em um período em que a política do governo de 

Jango Goulart era de condescendência com o radicalismo dos Grupos dos Onze, 

brizolistas ou com as Ligas Camponesas do Francisco Julião que pregava a reforma 

“na lei ou na marra”. Jango chegou a fazer uma histórica visita a Francisco Beltrão, 

mas só a queda de Jango e seus aliados modificaria esse quadro. Um apelo do 

Paraná, por intermédio do seu diretor do Departamento de Geografia Terras e 

Colonização (DGTC), coronel Brasílio Marques Sobrinho, ao general Ernesto Geisel, 

chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, levou o GETSOP para a 

subordinação direta àquele Gabinete, sendo designados para chefiá-lo oficiais do 

Exército. Para a organização do escritório do órgão em Francisco Beltrão, o coronel 

Brasílio convida o engenheiro recém-formado Deni Schwartz que se notabilizaria 

pelo trabalho ali desenvolvido, cujos frutos decorreram, principalmente, do que hoje 

seria chamada “a militarização do órgão”. Mas, o benéfico apoio da 5ª Região Militar 

se traduziu no afastamento dos órgãos policiais estaduais mal vistos na área, na 

utilização da Divisão de Levantamento do Exército de Ponta Grossa, para os 

trabalhos topográficos de campo e do 5º Batalhão de Engenharia, de Porto União, 

para os de construção civil e de estradas, inclusive a pavimentação do aeroporto de 

Francisco Beltrão. 
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Segundo Deni Schwartz, o GETSOP não ia ao encontro do colono para realizar um 

trabalho técnico, mas para acertar uma situação existente, deixando de lado a 

burocracia e olhando o lado humano e a solução do problema. 

Quando foi terminado o trabalho, em 1973, haviam sido titulados 32.245 lotes rurais 

e 24.661 urbanos. Com isso, até hoje o Sudoeste do Paraná se caracteriza por ter 

uma estrutura fundiária de pequenas propriedades, onde 87% das propriedades 

familiares são consideradas pequenas e, 94% possuem áreas menores de 50 

hectares. 2 

 

                                                
2 Esse texto foi extraído da Dissertação de Mestrado “1957 - A revolta dos posseiros”  de Iria Gomes 
Zanoni. 
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A Avaliação Temática Integrada corresponde à fase de diagnóstico do PDM - FB, 

que consiste em analisar e avaliar os problemas e as potencialidades do município e 

identificar suas causas. 

A metodologia adotada para a construção da Avaliação Temática Integrada é a CDP 

– Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, conforme indicado no Termo de 

Referência e que está detalhada no Capítulo 6 deste documento. 

A organização da avaliação temática integrada seguiu o estabelecido pelo Termo de 

Referência constante do Contrato nº 072/2006, referente ao PDM - FB. 

182�2 ���
�����	
������� 

Neste item são apresentados os aspectos da mesorregião Sudoeste do Paraná, 

onde se localiza Francisco Beltrão, contextualizando a sua situação. 

182�2�2�������'�!�� 

A Mesorregião Sudoeste Paranaense, onde se situa Francisco Beltrão, está 

localizada no Terceiro Planalto Paranaense, ocupando aproximadamente 6,0% do 

território do Estado, abrangendo uma área de 1.163.842,64 ha. Possui como 

principal divisa ao norte o Rio Iguaçu. Essa região faz fronteira a oeste com a 

Argentina, através da foz do rio Iguaçu e ao sul com Santa Catarina.  
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fonte: base cartográfica do SEMA (2002)
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04.1.2.1. Demografia 

A Mesorregião Sudoeste é constituída de 37 municípios, dos quais se destacam 

Francisco Beltrão e Pato Branco em função de sua população e níveis de 

polarização. 

Sua população segundo o Censo de 2000 é de 472.626 habitantes e as taxas de 

crescimento anual entre 1970 e 2000 podem ser verificadas no Quadro nº 4.1., 

abaixo: 
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Quadro Nº 4.1 – Taxa Média Geométrica De Crescimento Anual (%) Segundo 
Mesorregião Sudoeste E Paraná – 1970, 1980, 1991 E 2000. 

  
Mesorregião 

Sudoeste 
(%) 

 
Paraná 

(%) 

Total 472.626 9.563.458 

Urbana 283.044 7.786.084 

 

População 2000 

Rural 189.582 1.777.374 

Densidade 
populacional 

2000 
(hab/km²) 

40,61 47,88 

Grau de 
Urbanização 

2000 59,9 81,4 

1970-1980 1,56 0,97 

1980-1991 -0,78 0,93 

 

Taxa de 
Crescimento 
População Total 

1991-2000 -0,13 1,40 

1970-1980 7,61 5,97 

1980-1991 2,78 3,01 

 

Taxa de 
Crescimento 
População Urbana 

1991-2000 2,57 2,59 

1970-1980 -0,33 -3,32 

1980-1991 -3,03 -3,03 

 

Taxa de 
Crescimento 
População Rural 

1991-2000 -3,16 -2,61 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico e IPARDES/ 2002. 

A Mesorregião Sudoeste teve sua ocupação demográfica consolidada nas décadas 

de 50 e 60, principalmente por migrantes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Mantém sua estrutura fundiária com forte predominância da pequena propriedade – 

97,4% dos estabelecimentos possuem menos de 100ha, ocupando 72,7% da área 

total. Esse fato é explicado pela disponibilidade de terras férteis conjugadas ao 

relevo acidentado que ao dificultar a mecanização da agricultura em grande escala, 

representou uma proteção natural à agricultura familiar.  

O Sudoeste é a segunda mesorregião menos urbanizada do Paraná, representando 

4,95 % da população do Estado do Paraná.  
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Quadro Nº 4.2. Distribuição Dos Municípios E Da População Segundo Classes 
De Tamanho Da População, Na Mesorregião Sudoeste – Paraná – 2000. 

Número de 

Municípios 

População 

(%) 

 

Classes de Tamanho 
(habitantes) 

População 
Total 

População 
Urbana 

População 
Total 

População 
Urbana 

De 200 mil e mais 0 0 0 0 

De 50 mil a menos de 200.000 mil 2 2 27,4 39,4 

De 20 mil a menos de 50 mil 3 1 16,0 7,9 

De 5 mil a menos de 20 mil 23 12 49,3 35,7 

Menos de 5 mil 9 22 7,3 16,9 

Fonte: IPARDES (2003) 

 

Convenções

Mesorregião geográfica

����	�����������

> = 100 mil habitantes
> = 50 mil < 100 mil
> = 20 mil < 50 mil
> = 5 mil < 20 mil

< 5 mil habitantes fonte: IBGE - censo demográico
nota: dados trabalhados pelo IPARDES
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04.1.2.2. Economia 

A economia da região na década de 90 apresentou a maior taxa de atividade e a 

menor taxa de desemprego entre todas as mesorregiões paranaenses, bem como 

um crescimento do emprego formal acima da média estadual. A maior parte dos 

ocupados na região desenvolve algum tipo de atividade agropecuária ou de extração 

florestal. A região ocupa a 7ª posição quanto à participação no Valor Adicionado 

Fiscal do Estado. Essa situação de desvantagem se deve ao fato de possuir um 

perfil econômico especializado na produção agropecuária de pequenos e médios 

produtores, com baixa agregação de valor. 

 
Quadro nº 4.3 – Participação Da Mesorregião Sudoeste No Valor Adicionado 
Fiscal Do Estado, Segundo Os Setores Econômicos – 2000 E Produto Interno 
Bruto (PIB) Per Capita – 1999 - Paraná. 

 

Setor 

 

2000 (%) 

PIB per capita 
1999 

(R$1,00) 

Primário 9,007  

Secundário 2,440  

Comércio 2,945  

Serviços 1,6569  

Total Mesorregião 3,483 5.829,01 

Total Paraná 100,00 6.643,86 

Fonte: SEFA/IPARDES (2003) 

No que se refere às atividades ligadas ao turismo, a infra-estrutura de 

estabelecimentos é pequena na mesorregião, que responde por 5% em relação ao 

total do Estado e o emprego gerado nas atividades diretamente vinculadas a esse 

setor ultrapassa 2.800 postos de trabalho (2% do total do Estado no setor). 
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04.1.2.3. Finanças Públicas Municipais 

Quanto às finanças públicas municipais, a composição das receitas da Mesorregião 

apresenta a dependência de todos os municípios das transferências da União e do 

Estado. (Ver Quadro nº 4.4) 

Quadro nº 4.4 – Receitas Médias Segundo As Principais Origens dos Recursos 
E O Tamanho De Municípios Da Mesorregião Sudoeste – Paraná – 2002. 

Receita Média (R$) Origem dos Recursos 

Até 20.000 
habitantes 

Entre 20 e 100 mil 
habitantes 

ICMs 1.308.880,67 5.295.296,72 

FPM 2.821.154,74 10.542.992,40 

Outras Receitas   

       Compensação de Exportação e IPVA 206.596,16 1.288.338,70 

       Mananciais e unidades de conservação 188.072,55 169.154,40 

       Royalties Itaipu 0,00 0,00 

       Compensação financeira recursos 
hídricos 

608.424,95 (²) 2.006.894,80 

Receita per capita 626,72 516,62 
Fonte: IPARDES (2003) 

(¹) O tamanho dos municípios refere-se aos dados do Censo de 2000 do IBGE. 
(²) Valor referente somente ao Município de Chopinzinho. 
 

04.1.2.4. Ciência e Tecnologia 

Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e da ciência, a mesorregião 

apresenta um ambiente favorável, com doze instituições distribuídas nos Municípios 

de Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Chopinzinho, Barracão e Realeza. 

Esse conjunto compreende três “campi” de universidades estaduais, oito faculdades 

e um Centro Federal de Educação Tecnológica. São ofertados cinqüenta e um 

cursos de graduação, que abrangem as áreas de ciências humanas e tecnológicas.  

 

04.1.2.5. Desenvolvimento Humano 

Dos 37 municípios da mesorregião Sudoeste, seis apresentam IDH-M em posição 

acima da média do Estado (0,787). A variação entre o patamar máximo e mínimo do 

IDH-M, na mesorregião é bastante expressiva. No entanto, observa-se que nenhum 
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município desta região está presente entre as 40 últimas posições do ranking 

estadual, bem como a maioria deles situa-se numa posição intermediária do ranking. 

 

Quadro nº 4.5 – Índice De Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 
Longevidade, Anos De Estudo E Renda Per Capita, Mesorregião Sudoeste, 

Paraná, Brasil – 1991. 
 IDH-M Longevidade 

(anos) 
Anos de 
estudos 

Renda 
familiar per 
capita – SM 

Francisco Beltrão 0,791 68,61   

Mesorregião Sudoeste 0,617 66,4 3,7 0,73 

Paraná 0,760 64,7 4,8 1,29 

Brasil 0,742 63,3 4,9 1,31 

Fonte: IPARDES (2003) 

 

Quanto ao IDH-M de 2000, Francisco Beltrão encontra-se classificado em 6º lugar 

entre os 37 municípios da mesorregião. 

A mesorregião concentra aproximadamente 6% do total de famílias pobres do 

Estado e seu indicador da taxa de pobreza é igual a 25,6% (percentual de famílias 

com renda familiar mensal per capita até ½ SM, em relação ao número total de 

famílias residentes na mesorregião).  
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04.1.2.6. Infra-estrutura 

Sistema Rodoviário 

O sistema rodoviário da mesorregião Sudoeste expressa a sua intensa 

fragmentação em municípios de pequenas dimensões geográficas e a conseqüente 

proximidade entre as respectivas sedes. Não há um eixo viário estruturador e sim 

uma configuração radial das rodovias, que partem de Francisco Beltrão, dada a sua 

localização central. 

As quatro possibilidades de acesso à mesorregião partem da BR-277, todas 

transpondo o rio Iguaçu, na divisa norte, sendo duas mais diretamente ligadas a 

Pato Branco (BR-373 e BR-158) e duas a Francisco Beltrão (PR-473 e BR-163). 

O mais importante acesso se dá por meio da BR-373, que promove o escoamento 

de boa parte da produção regional, e que se complementa com uma densa malha de 

estradas predominantemente municipais, numa configuração radial das rodovias. 

Porém, quanto ao restante da malha viária, ainda que todos os municípios sejam 

atendidos por estradas pavimentadas, há presença de trechos sem conservação 

distribuídos ao longo de toda a mesorregião. 

 

Sistema Aeroportuário 

A mesorregião possui três aeroportos públicos, todos com pavimento asfáltico e um 

aeródromo privado, porém nenhum opera com linhas aéreas regulares. Em 

Francisco Beltrão encontra-se localizado um deles, o Aeroporto de Francisco 

Beltrão, administrado pela Prefeitura Municipal, que possui uma pista de 1320 

metros de comprimento por 30 de largura. 
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Convenções

fonte: SETR/DER
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 mesorregião geográfica
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Aspectos Regionais Condicionantes Deficiências Potencialidades 
Meio Natural Relevo acidentado.  97,4% dos 

estabelecimentos agrícolas 
possuem menos que 100 
ha 

Meio Natural Hidrografia 
abundante 

  

Turismo  Falta de infra-estrutura 
para turismo 

 

Educação   Ambiente favorável para o 
desenvolvimento de 
ciência e tecnologia, com a 
oferta de 51 cursos de 
graduação nas áreas de 
ciências humanas e 
tecnologia. 

Desenvolvimento 
Humano 

 A Messorregião 
apresenta o IDH-M 
inferior ao do Estado do 
Paraná e do Brasil 

 

Economia  A região ocupa a 7ª 
posição quanto à 
participação no Valor 
Adicionado Fiscal do 
Estado em função da sua 
economia voltada para a 
produção agropecuária 
de pequenos e médios 
produtores, com baixa 
agregação de valor. 

 

Economia   A economia da região na 
década de 90 apresentou a 
maior taxa de atividade e a 
menor taxa de 
desemprego entre todas as 
mesorregiões paranaenses 
bem como um crescimento 
do emprego formal acima 
da média estadual. 

�


