
O projeto “Cartas a Maringá” é uma ação cultural de comissionar, reunir, sistematizar, 
publicizar e publicar cartas, escritas por cidadãos locais, que contenham críticas, 
desejos, sonhos e frustrações sobre a cidade. A escolha dos escritores abrangeu um 
heterogêneo espectro de pessoas que desenvolvem atividades das mais variadas 
funções ou que representam segmentos distintos da sociedade, a fim de conformar 
com os textos reunidos, a diversidade de visões.  
 
Todos os escritores do projeto são voluntários, sendo, trabalhadores autônomos, 
servidores públicos, representantes de associações da sociedade civil organizada, 
representantes de entidades e de grupos, lideranças comunitárias, com visões 
múltiplas. Esses cidadãos se reúnem nas escritas para a promoção do projeto, que 
anseia a ampla representatividade e sua consequente e necessária inclusão, com 
variações de gênero, étnica e de faixa etária.  
 
Reunidos os autores e as autoras, maringaenses ou que vivem na cidade, eles e elas se 
manifestaram livremente. São cerca de duas dezenas de cartas e mais de vinte 
autores, pois, há cartas escritas a muitas mãos, o que já se constitui um denso universo 
de apontamentos regionais pessoais que reverberam histórias no imaginário coletivo 
sobre a cidade.  
 
Há momentos em que são resgatadas as relações dos autores com Maringá ou com as 
cidades vizinhas, mais ou menos próximas, pinçadas suas relações familiares e de 
afeto, as carreiras profissionais, acompanhadas das ascensões e decepções. Todos, 
indistintamente, registraram suas opiniões, vontades, recados e desejos para a cidade. 
O projeto se impõe para que as declarações sejam exaradas, completamente, sem 
censura ou restrição de conteúdo. 
 
Com a plena fidelidade dos conteúdos, ainda que passem pelos processos de revisão, 
preparação e edição, visando o aspecto formal da língua, ainda estão asseguradas as 
devidas licenças poéticas vinculadas a cada autor e seu estilo literário. 
 
Com a realização do projeto, possibilita-se o exercício da crítica, da livre manifestação 
e de levantamentos sobre dados do imaginário da população sobre a cidade, ações 
imprescindíveis à sua compreensão. Possibilitando que se leia e conheça as virtudes e 
deficiências da cidade, são possíveis maiores e mais detalhados planos de políticas 
públicas, de ações que tornem as cidades melhores para todos e todas de forma mais 
inclusiva e democrática.  
 
Dentro desse espectro, ao promover o amplo debate, coletivo e democrático sobre da 
cidade de ontem, que mira no amanhã para a vida presente, a partir dos pontos de 
vistas individuais e diversos, pode-se alimentar a construção de uma agenda local, 
trazendo um conjunto de vozes e ideias relevantes para a consciência pública e 
também para as pautas e mesas dos gestores.  
 
As pessoas têm vivido momentos em que têm visto na sociedade manifestações de 
intimidações às expressões individuais e atos violentos contra a liberdade de 
expressão.  



 
Intenta-se ainda que essa edição, represente uma primeira iniciativa de caráter 
regional, mas, com potencial para as expansões a todo Estado do Paraná e todo Brasil, 
buscando, sempre, a convergência com a orientação e disciplina do exercício do ofício 
profissional e o aperfeiçoamento do exercício dos arquitetos e urbanistas.  
 
Com esse projeto, o Núcleo Maringá do IAB espera construir um debate democrático, 
representativo e consistente sobre a cidade, diante do complexo momento político e 
econômico que vivemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJETO DE ATHIS 2022 
 
OFICINAS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
HABITACIONAL MUNICIPAL A PARTIR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS): 
CONHECER A REALIDADE LOCAL PARA APLICAR RECURSOS PÚBLICOS EM ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 
 
Página do projeto: https://www.instagram.com/athis.iabmga/  
 
O projeto desenvolvido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Paraná, Núcleo 
Maringá em parceria com a Prefeitura de Maringá em 2022 foi contemplado pelo Edital nº 
05/2021 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR (Termo de Fomento 
CAU/BR nº 01/2021). A equipe de produção do projeto no IAB/PR Maringá foi composta pelos 
arquitetos e urbanistas Jeanne Versari (responsável técnica), Geovana Camargo, Érica Bernabé, 
Vanessa Calazans e Gustavo Bondezan. 
 
O projeto teve como objetivo a elaboração e capacitação de um instrumento para diagnóstico 
habitacional inserido na Estratégia Saúde da Família. O instrumento foi construído para ser 
aplicado nos municípios brasileiros a partir da ação dos Agentes de Saúde. A cidade de 
Maringá, no estado do Paraná, foi escolhida como estudo de caso para capacitação e aplicação 
do instrumento. 
 
Realizado em parceria com a Fundação João Pinheiro, órgão de pesquisa e ensino do Estado de 
Minas Gerais e desenvolvido com fomento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 
o instrumento é resultado de uma construção coletiva de oficinas realizadas com diversos 
agentes da Prefeitura Municipal de Maringá, da Secretaria de Saúde, Secretaria de Urbanismo 
e Habitação (SEURBH) e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM), e 
da Universidade Estadual de Maringá, do Observatório das Metrópoles Núcleo Maringá e do 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Lançamento do projeto 
No dia 31 de março, na Câmara Municipal de Maringá, ocorreu o evento de lançamento do 
projeto. Um evento que marcou o início do projeto com uma força de mobilização coletiva. 
Compuseram a mesa de abertura o Prefeito em exercício, Prof. Edson Scabora; o Conselheiro 
Federal do CAU/BR, Nestor Dalmina; a Profa. Tânia Verri, representando a UEM; a Conselheira 



Estadual do CAU/PR, Constança Camargo; a Vereadora Profa. Ana Lúcia Rodrigues, 
representando a CMM; a Presidenta do Núcleo Maringá do IAB, Vandinês Gremaschi; o 
Superintendente da Sec. de Saúde, Rafael Silva; o Diretor de Habitação, representando a 
SEURBH, Márcio Lorin, e a Presidenta do IPPLAM, Bruna Barroca. 
 
Também estiveram presentes as seguintes autoridades: O Prof.Antonio Rafael Marchezan, 
Coordenador do Núcleo Maringá do Observatório das Metrópoles; o Prof. Eduardo Verri, 
representante do Dep. de Arquitetura e Urbanismo da UEM; o arquiteto Aníbal Verri, 
representante do Dep. do Paraná do IAB; a Gerente de Saúde da Família, Fabíola Pissioli e o 
Gerente de Promoção da Saúde, Geison Soares. e a Sra. Rose Noeli Moser Ribeiro, Servidora da 
Prefeitura Municipal de Maringá e Agente Comunitária de Saúde há 16 anos na cidade, por sua 
fala emocionante e por representar os Agentes Comunitários de Saúde. 
No formato remoto, estiveram presentes os palestrantes Dr. Thiago Hérick de Sá, da OMS e a 
Dra. Eleonora Cruz Santos, da Fundação João Pinheiro; a Patrícia Morsch, da Org. Pan-
americana da Saúde; a Equipe de Profissionais da Fundação João Pinheiro, representados pelo 
Frederico Poley; os membros da rede “Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas no 
Brasil” e o Secretário da SEURBH, Estevão Palmieri. 
A gravação do evento está disponível no link:  
https://www.youtube.com/live/gXkLCnCXAWE?feature=share  
 

   
 

Foram produzidos folders digitais sobre o projeto em três línguas (português, inglês e 
espanhol) para distribuição online. Esse material foi compartilhado com diversos agentes, 
incluindo a Rede de Cidades e Comunidades amigas das pessoas idosas da Organização Pan-
Americana de Saúde (PAHO). 
 
 



Oficinas de construção do instrumento 
O projeto foi desenvolvido entre fevereiro e outubro de 2022. O questionário foi construído 
por meio de oficinas presenciais e remotas realizadas entre os meses de fevereiro e setembro 
de 2022 com os diversos agentes públicos e privados das instituições parceiras. Nesse período 
também foram visitadas diversas Unidades Básicas de Saúde de Maringá para a aproximação 
com o trabalho das Agentes de Saúde. 

  

  
 



  
 

Em julho do mesmo ano foi realizado um pré-teste do instrumento com 10 Agentes 
Comunitários de Saúde, de diferentes Unidades Básicas de Saúde, que visitaram 30 domicílios 
espalhados por 7 regionais de Saúde no território maringaense, acompanhados por arquitetos 
e urbanistas do IAB/PR Maringá e profissionais da Fundação João Pinheiro. Nessa ocasião foi 
realizada uma reunião no Gabinete do Prefeito de Maringá com todos os atores envolvidos.  

 

  



 

  
No mês de agosto os primeiros resultados foram apresentados na Semana da Habitação do 
CAU/BR. 



 
 

Capacitação de multiplicadores do instrumento 
Nos dias 11 e 14 de outubro, 40 profissionais (9 arquitetos e urbanistas e 31 Agentes 
Comunitários de Saúde), foram capacitados para serem multiplicadores do instrumento aos 
demais Agentes de Saúde da cidade. 

  
 
 
 
 



Produções do projeto[JV1] 
 
O instrumento foi programado em um aplicativo para a cidade de Maringá e contém um 
questionário sobre condições habitacionais relacionadas a questões de Saúde Pública, baseado 
nas fichas de cadastro domiciliar preenchidas na Estratégia Saúde da Família, e em outras 
pesquisas oficiais de abrangência nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), tais como:  Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), Censos Demográficos, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), entre outras. Além disso, os 
componentes do déficit habitacional desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro foram 
fundamentais na construção do questionário. 
 
As perguntas do diagnóstico habitacional foram programadas em um aplicativo de acesso 
aberto para os tablets utilizados pelas Agentes Comunitárias de Saúde de Maringá. As 
questões têm foco nas condições sanitárias e de moradia que afetam a saúde dos cidadãos. 
Essa pesquisa, dentro da Estratégia Saúde da Família, é prevista para ser realizada anualmente, 
e resultará em um banco de dados integrado com os sistemas de planejamento urbano do 
município, ou seja, um sistema que tenha dados georreferenciados. 
 
Uma versão do questionário, disponível para impressão, é disponibilizada na publicação digital 
do Manual de Campo, um dos produtos deste projeto. O Manual de Campo tem o objetivo de 
dar suporte aos servidores municipais de órgãos públicos das áreas de habitação e saúde para 
capacitação e aplicação do instrumento. O download do Manual de Campo e da versão física 
do questionário está disponível no seguinte link: https://linktr.ee/athis.iabmga  
 



    
 
A relação entre saúde pública e condições de habitação poderá se transformar em uma política 
intersetorial de Estado. Os dados colhidos no diagnóstico, uma vez inseridos nos sistemas de 
informação integrados, subsidiarão a implementação da Lei de ATHIS municipal. Além disso, as 
informações serão fundamentais para o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 
que será revisado no ano de 2023 em Maringá, fomentando a destinação de recursos públicos 
em melhorias habitacionais onde de fato há necessidade. As ações integradas fomentarão 
políticas de promoção à saúde, contribuindo para a redução das desigualdades urbanas, para o 
direito à saúde, ao bem-estar e à moradia digna. 
 
Além do Manual de Campo, também foi desenvolvido um flyer para distribuição pelas Agentes 
de Saúde nos domicílios que elas visitam. Esse material possui informações sobre o direito à 
moradia e à ATHIS, e tem o objetivo de informar à população maringaense sobre a Lei 
Municipal de ATHIS. 
 

QUESTIONÁRIO DO INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO HABITACI ONAL MUNICIPAL

NÚCLEO  MARINGÁNÚCLEO MARINGÁ

0 1

1 INÍCIO DA ENTREVISTA

1.01 DATA DA ENTREVISTA:
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

1.02 HORA INÍCIO DA ENTREVISTA:                         h                        min
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

2 ENTORNO DO DOMICÍLIO

2.01 TIPO DE ACESSO AO DOMICÍLIO: 
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

(       )  1 - Pavimentado
(       )  2 - Terra
(       )  3 - Fluvial
(       )  4 - Out ro

2.02 NA RUA EXISTEM GUIAS DE SARJETA, BOCA DE LOBO
E MEIO-FIO?
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

(       )  1 - Sim
(       )  2 - Não

2.03 EXISTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA DO DOMICÍLIO?
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

(       )  1 - Sim
(       )  2 - Não

2.04 HÁ ACÚMULO DE MATERIAIS NO TERRENO ONDE ESTÁ
LOCALIZADO ESTE DOMICÍLIO?
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde.
Lixo, entulho, material de const rução, elet rodomést icos, terra,
pneus, papéis, p lást icos etc.)

(       )  1 - Sim
(       )  2 -  Não

3 IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

3.01 NÚMERO DO QUESTIONÁRIO:
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

3.02 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS):

(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

3.03 QUAL É O CÓDIGO DO AGENTE DE SAÚDE?
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

3.04 LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO:
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

(       )  1 - Urbana
(       )  2 - Rural

3.05 CEP (CÓDIGO POSTAL) DO DOMICÍLIO:
 

4 IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO

4.01 ENDEREÇO: 

4.02 NÚMERO DO DOMICÍLIO:
 Se não houver número, deixe em branco.  

4.03 COMPLEMENTO:

(s/nº, km, A, B, apartamento, bloco, disposição no terreno como
lado direito, lado esquerdo etc.)

4.04 DESCRIÇÃO:
(Essa pergunta deve ser preenchida pelo Agente de Saúde)

4.05 BAIRRO:

4.06 CIDADE:

5 DADOS DO INFORMANTE

5.01 NOME SOCIAL:

5.02 QUAL É A RELAÇÃO DO INFORMANTE COM O
RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO?
(       )  1 - Pessoa responsável
(       )  2 - Cônjuge, companheiro(a)
(       )  3 -  Filho(a), enteado(a)
(       )  4 - Out ro parente
(       )  5 - Empregado(a) domést ico(a)
(       )  6 -  Out ra

5.03 QUAL É A IDADE DO INFORMANTE?                        anos

5.04 NÚMERO DE MORADORES:                        morador(es)

6 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO DOMICÍLIO

6.01 TIPO DE DOMICÍLIO: 
(       )  1 - Casa isolada
(       )  2 - Casa geminada
(       )  3 -  Casa f rente/ fundos
(       )  4 - Apartamento
(       )  5 - Casa de vila
(       )  6 -  Barraco
(       )  7 - Laje sobre laje
(       )  8 - Cômodo
(       )  9 -  Out ro

6.02 QUAL É O MATERIAL PREDOMINANTE NA CONSTRUÇÃO
DAS PAREDES EXTERNAS DESTE DOMICÍLIO?
(       )  1 - Alvenaria com revest imento
(       )  2 - Alvenaria sem revest imento

[CONTINUA            ]



  
 
Dentre os produtos desse projeto desenvolvido em 2022, que extrapolam o escopo do plano 
de trabalho objeto do termo de fomento, foi elaborada uma “Nota técnica quanto à 
implementação da assistência técnica pública e gratuita para a habitação de interesse social 
em Maringá-PR”, em parceria com o Observatório das Metrópoles e com apoio de uma série 
de entidades profissionais, populares e acadêmicas de âmbito federal, estadual e local como o 
CAU/BR, CAU/PR, CEAU-CAU/PR, FNA, Sindarq, entre outras, para sistematizar as ações 
possíveis para criação de um escritório público de ATHIS vinculado à Universidade Estadual de 
Maringá e Prefeitura Municipal de Maringá. A nota está disponível no seguinte link: 
https://issuu.com/athisiabmga/docs/nota-tecnica-iab  
 
 
Encerramento e assinatura do Termo de Cooperação 
No dia 20 de outubro de 2022, aconteceu o evento de encerramento do projeto, com a 
diplomação desses profissionais que foram capacitados e a entrega da versão física do Manual 
de Campo e do flyer de divulgação da Lei de ATHIS. Na ocasião, um Termo de Cooperação 
Técnica foi assinado entre o IAB/PR Núcleo Maringá, a Fundação João Pinheiro, a Prefeitura 
Municipal de Maringá e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá com o 
objetivo de assegurar a continuidade do projeto na realização do diagnóstico em toda a área 



coberta pelos Agentes de Saúde. Esse ato estreitou a parceria institucional estabelecida para 
ações futuras de ATHIS. 
 
Estavam presentes nessa ocasião o Prefeito de Maringá Ulisses Maia; o vice-prefeito Edson 
Scabora; o Secretário de Urbanismo e Habitação, o arquiteto Estevão Palmieri; a Vereadora 
Professora Ana Lúcia, representando a Câmara Municipal de Maringá; a Superintendente 
Karina Rissardo, representando a Secretaria de Saúde; a Diretora Presidente do IPPLAM, a 
arquiteta Bruna Barroca; o Diretor de Habitação, o arquiteto Márcio Lorin; o Prof. Me. Eduardo 
Verri, representando o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEM; a arquiteta Tânia 
Nunes Galvão Verri representando o IAB/PR Maringá; o pesquisador Prof. Dr. Frederico Poley 
representando a Fundação João Pinheiro; a Agente Comunitária de Saúde Rose Moser e o 
conselheiro do CAU/PR, o Arquiteto Walter Gustavo Linzmeyer, que representou o CAU/BR. 
Participaram, virtualmente, a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional, 
a arquiteta Maria Elisa Baptista e os arquitetos Nilberto Gomes e Alessio Dionisi, do projeto 
Mãe Luiza Acessível, patrocinado pelo mesmo edital do CAU/BR. 
 
De acordo com site da Prefeitura Municipal de Maringá: "o diagnóstico será realizado no 
começo de 2023, considerando situações como casas sem banheiro, fiação da rede elétrica 
descascada, mofo no interior, paredes sem revestimento, falta de serviços básicos como água 
e luz, entre outros. 'Esses aspectos são os que têm influência direta na qualidade de vida e 
contribuem para problemas na saúde dos moradores. A partir disso, serão elaborados projetos 
para reformar as casas que têm estrutura precária' reforça o Secretário de Urbanismo e 
Habitação, Estevão 
Palmieri". http://www.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2022/10/20/prefeito-assina-termo-de-
cooperacao-em-projeto-de-habitacao-social-nesta-quinta-feira-20/40555  
 



 
 
Evento "Saúde e Moradia: integrando dados e ações práticas" com apoio do ONU-Habitat 
Em 20 de outubro, no mesmo dia do encerramento do projeto, o IAB Maringá, juntamente 
com a Prefeitura Municipal, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR), o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (IPPLAM) e o Observatório das 
Metrópoles Núcleo Maringá, promoveu o evento “Saúde e Moradia: integrando dados e ações 
práticas”, como parte do Circuito Urbano 2022, com apoio institucional do ONU-Habitat. Nessa 
ocasião houve uma discussão sobre iniciativas de instrumentos de planejamento orientados 
pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para integração de dados entre saúde 
e habitação, bem como ações práticas que buscam o direito à moradia digna e a promoção da 
saúde e do bem-estar. O evento contou com mediação do Arquiteto e Urbanista Walter 
Gustavo Linzmeyer (CAU/PR). E com apresentação dos seguintes painéis: 
 
- “Categorias do déficit habitacional e algumas implicações com a saúde”, de Frederico Poley 
(Fundação João Pinheiro e UFMG); 
- “Programa Territórios Sociais”, de Andrea Pulici (Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 
Passos da Prefeitura do RJ); 
- “Casa Saudável: metodologia e ações práticas de ATHIS”, de Sandra Becker (Assessora 
Técnica do Gabinete de ATHIS do CAU/RS); 
- “O Projeto Arquiteto de Família como experiência de Promoção da Saúde a partir da 
qualificação do espaço habitado”, de Mariana Estevão (Arquiteta e Urbanista - Soluções 
Urbanas); 



- “Instrumento de Diagnóstico Habitacional a partir dos Agentes Comunitários de Saúde”, de 
Jeanne Versari (Arquiteta e Urbanista - IAB Maringá). 
 
Para assistir ao vídeo disponível no canal do Circuito Urbano no YouTube, acesse o 
link:https://www.youtube.com/live/UsZhQHxH014?feature=share  
 

 
 
Oficina de ATHIS para melhorias habitacionais com a ONG Soluções Urbanas e EMAU/UEM 
Entre as últimas ações do projeto de ATHIS de 2022, em 21 de outubro, foi realizada a “Oficina 
de ATHIS para melhorias habitacionais”, como parte do projeto de ATHIS do IAB Maringá, que 
previu o envolvimento com os alunos e com a universidade. A oficina foi ministrada pela 
arquiteta e urbanista Mariana Estevão, em uma dinâmica com a proposta de simular o 
atendimento às famílias em condições similares às condições reais nas periferias e favelas. Foi 
uma manhã de muitas discussões, proposições e desenhos para as diferentes realidades das 
famílias, um exercício de aproximação também com a função social do arquiteto.  
 



 
 

Assinatura da Lei Municipal de ATHIS de Maringá 
A Lei nº 11.451/2022, que institui o Programa Municipal de Assistência Técnica para Habitação 
de Interesse Social (ATHIS) no município de Maringá, foi sancionada em 25 de outubro, com a 
assinatura do prefeito Ulisses Maia. 
 
A cerimônia, ocorrida na Prefeitura Municipal, contou com a presença de autoridades e 
entidades que tiveram um papel importante na construção e sanção do programa (CAU/PR, 
CREA, geATHIS, Câmara Municipal, BRCidades, SEURBH, Diretoria de Habitação, IPPLAM, entre 
outros) e o Instituto de Arquitetos do Brasil teve a sua representação em 3 assentos: 
Presidente do Departamento do Paraná, Luiz Eduardo Bini; Vice-presidente do Núcleo 
Maringá, Tânia Verri e Coordenadora do Projeto de ATHIS (Instrumento de Diagnóstico 
Habitacional Municipal) do Núcleo Maringá, Jeanne Versari. 
 
O momento foi de fortalecimento da luta pela garantia de moradia digna a todas e todos. E o 
Instrumento de Diagnóstico Habitacional Municipal, resultado do projeto de ATHIS do IAB 
Maringá com fomento do CAU/BR, poderá subsidiar ações desse programa. 
 



 


