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Foi justamente esse engajamento que possibilitou a 
Londrina uma de suas grandes conquistas em 2021, o 
“MasterPlan 2040”, planejamento estratégico da cidade 
que define as prioridades para os próximos anos, e que 
envolveu muitas pessoas e entidades nos debates e na 
construção do documento. Desejo antigo, bandeira do 
Fórum Desenvolve Londrina, e exemplo a ser seguido. 

Esperamos que o estudo entregue neste ano, o 
décimo quinto de nossa história, possa contribuir para 
um processo de autoconhecimento das pessoas e das 
organizações e para o fortalecimento de identidades, 
gerando engajamento e pertencimento. Que Londrina 
possa se consolidar cada vez mais como “uma 
comunidade ativa e articulada”, com “equilíbrio social, 
cultural e ambiental”.

Por Leandro Magalhães
Presidente do Fórum Desenvolve Londrina

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO

O Fórum Desenvolve Londrina, criado em novembro 
de 2005, apresenta anualmente seu caderno de estudos. 
Este é resultado dos debates realizados em nossas 
reuniões semanais, a partir de um tema escolhido, tendo 
por base os dados levantados e publicados no “Manual de 
Indicadores de Desenvolvimento” e a partir de “Pesquisa 
de Percepção’’ da população londrinense. Este trabalho 
está respaldado em uma visão de futuro, e alinhado a 
pelo menos um de nossos objetivos, ou seja, “Promover 
o processo permanente de planejamento estratégico 
integrado e participativo”.

Um dos fatores de sucesso do trabalho desenvolvido 
pelo Fórum Desenvolve Londrina nestes anos é 
o engajamento dos envolvidos, resultado de um 
sentimento de pertencimento, e na certeza de que 
estamos contribuindo para uma cidade cada vez melhor 
para todos. E este é justamente o tema abordado 
neste caderno de estudos: Identidade e Pertencimento 
que gera engajamento. Uma oportunidade para que 
possamos refletir sobre o assunto, e quem sabe, nos 
engajarmos ainda mais na construção de uma cidade 
cada vez melhor.

Pertencer está intimamente ligado à noção de 
apropriação, ocupação e uso, seja a partir de uma 
ideia, de um espaço ou de uma cidade. Assim, quando 
tratamos do tema, estamos falando de ações que 
envolvem os indivíduos, que permitem que se sintam 
parte da cidade e, como resultado, a cidade passa 
a compor sua identidade. Sentir-se pertencente a 
Londrina não está restrita aos que nela nascem, mas 
a todos que a escolheram e a guardam no coração. 
As marcas e marcos da cidade representam a todos: 
o café, a geada, a peroba são parte dessa história. 
Afinal, somos todos pés vermelhos. Pertencemos a 
Londrina, e Londrina nos pertence.

Outro aspecto do pertencimento é que ele é relacional 
e coletivo, podendo gerar comprometimento que altera a 
realidade e leva a busca de soluções para os problemas 
comuns do nosso dia a dia. Gerando, assim, engajamento: 
para cuidar da rua, da praça, do bairro; enfim, de tudo 
aquilo que nos faz sentir parte essencial da cidade. Para 
cuidar do outro, daquele que necessita mais do que nós. 
Para buscar soluções para problemas muitas vezes 
simples, mas outras vezes complexos, de nossa cidade.

SENTIMENTO PÉ VERMELHO: 
PERTENÇO A LONDRINA, LONDRINA ME PERTENCE
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A CIDADE PÚBLICA

PREFÁCIO

Nas décadas ouro-verde de Londrina, dos anos 
1940 à geada de 1955, três entidades atuaram 
intensamente para nosso avanço civil, a Associação 
Comercial e Industrial, a Associação Médica e a 
Sociedade Rural do Paraná. Formaram uma aliança 
de apoio a boas iniciativas da administração pública, 
e mantiveram um espírito de procura criativa de 
soluções para os problemas da cidadezinha que se 
transformava em cidade média. Na redação da Folha 
de Londrina no começo dos 70, ouvia-se João Milanez 
chamar aquelas associações de As Três Irmãs. 

Lá estavam as cabeças pensantes, as ideias 
arrojadas, as inovações, os empreendimentos, a 
informação e a cultura, a visão integral da cidade, 
o senso de dever de cuidar das coisas públicas, que 
hoje podemos chamar de pertencimento social ou, se 
com práticas civis, cidadania. A própria precariedade 
dos serviços públicos na Londrina daquelas décadas 
estimulava aquelas e outras entidades a atuar além 
do próprio círculo profissional, influindo fortemente na 
administração pública e no desenvolvimento da cidade.  

Mas a cidade se tornou metrópole, a sociedade 
também se transformou mais rapidamente que 
nunca, e, mais que polo econômico, Londrina se 
tornou centro universitário. Tanta riqueza cultural, 
entretanto, não vinha gerando, conforme os índices 
de outras cidades, a esperada correspondência 
de desenvolvimento social e econômico. Estaria 
Londrina, “a cidade que nunca parou”, começando a 
parar? Se nenhum império se manteve para sempre, 
aqui décadas de decadência terão necessariamente 
de suceder as décadas de ascensão?  

Não, responde o Fórum Desenvolve Londrina. 
Suas tantas propostas, muitas das quais já 
chegam na prática aos londrinenses, atestam que 
o Fórum tem autoridade para ser otimista. Além 
de promover integração entre a administração 
pública e a sociedade organizada, leva aos governos 
informações reveladoras e visões transformadoras, 
integra as universidades públicas e privadas, ajusta 
técnicos e políticos, aponta precariedades toleradas 
e prioridades esquecidas, revela empecilhos inúteis e 
vantagens despercebidas, e, principalmente, organiza 
planejamento para ações e investimentos públicos e 
privados de longo prazo e múltiplos efeitos.  

Ao cidadão, que todo dia custeia a administração 
pública com seus impostos embutidos no consumo, 
dá confiança no futuro ver o trabalho e prever os 
resultados do Fórum. E a imagem símbolo que vem à 
cabeça é a do navio de cujos cascos são retiradas as 
cracas, que retardam a velocidade, são consertados 
os motores, para que não falte força, e é acertado o 
rumo, para que se chegue certamente ao destino, o 
desenvolvimento.

Afinal, a palavra fórum, na sua origem latina, 
significava praça pública, onde os cidadãos podiam 
não só ouvir como também falar e ser ouvidos. Assim, 
o objetivo final e permanente do Fórum é transformar 
Londrina numa cidade pública, onde a sociedade 
tenha como se expressar e propor, e os governos, 
instituições e empresas tenham como realizar obras 
e programas coerentes com as necessidades e os 
potenciais da comunidade. Como dois times jogando, 
mas não um contra o outro, dois times, setor privado 
e setor público, jogando juntos para desenvolvimento 
de todos.

Por Domingos Pelegrini
Escritor, colunista da Folha de Londrina
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O FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA: 
O QUE SOMOS E O QUE FAZEMOS?

METODOLOGIA

Somos uma organização civil não partidária que reúne 
cidadãos de diversas áreas em um diálogo aberto para 

pensar o desenvolvimento da cidade.

Criado em 2005, denominado FÓRUM PERMANENTE 
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LONDRINA 
ou simplesmente FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA, 
é o resultado da união de entidades e cidadãos com 
o objetivo de, conjuntamente, examinar soluções 
comunitárias, refletindo a crença compartilhada na 
importância da participação da população para edificar 
uma sociedade mais justa e humana.

No seu primeiro ano de atividade, foi criada pelos 
participantes do Fórum, uma VISÃO DE FUTURO, tendo 
como referência 2034, ano do centenário do município, 
que procura expressar como queremos para nossa 
cidade:

 “Londrina 2034: uma comunidade ativa e 
articulada, construindo uma cidade humana, segura 
e saudável, tecnologicamente avançada, integrada 
com a região Norte do Paraná e globalmente 
conectada, com uma economia diversificada e 
dinâmica promovendo o equilíbrio social, cultural e 
ambiental.”

A estratégia é estimular a participação da população 
do município na discussão e solução dos problemas da 
comunidade, sempre buscando um ambiente de parceria 
e cooperação, o que é realizado de forma sistemática, 
sempre para melhorar as condições que proporcionam 
a dinamização do desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir esta estratégia, o Fórum Desenvolve 
Londrina se utiliza de três atividades complementares:

1. Publicação e distribuição anual do Manual de 
Indicadores de Desenvolvimento de Londrina, 
que apresenta os principais indicadores de 
desenvolvimento do município, comparando-os 
sempre ao desempenho obtido nos últimos 10 anos. 
Os indicadores são coletados de fontes secundárias 
e, desde o ano de 2012, são também obtidos por 
meio da Pesquisa de Percepção da população sobre 
a cidade de Londrina, avaliando-se vários aspectos 
que influenciam o seu desenvolvimento. 

2. Realização anual do Estudo dos Indicadores, que 
é fruto da escolha de um tema ou indicador de 
desenvolvimento sobre o qual o conhecimento é 
aprofundado e, suas características, limitações 
e potencialidades, são compreendidas por todos 
os participantes. Ao final desse trabalho, dá-se 
origem a um documento que, junto com o Manual 
de Indicadores de Desenvolvimento, é distribuído e 
divulgado para toda sociedade civil organizada e para 
o setor público, tornando os problemas e as possíveis 
soluções conhecidas de todos.

3. Realização do Fórum em Debate, evento aberto a 
toda população, criado com o objetivo de ampliar 
e discutir o tema que está sendo estudado durante 
o ano pela entidade. Neste evento são convidados 
palestrantes com experiência no tema e profissionais 
de cidades que sejam referência no assunto e 
sirvam de inspiração para a busca de soluções para 
Londrina. O evento é realizado antes da publicação do 
estudo anual.

Os Estudos Anuais de Indicadores constituem-se em importantes instrumentos de planejamento 
para Londrina, disseminando o conhecimento sobre os problemas para uma parcela significativa 

da população, incentivando o debate sobre as possíveis soluções e gerando o impulso necessário 
no sentido de se superar os entraves ao desenvolvimento. Essa iniciativa é, portanto, uma das mais 

importantes contribuições que o Fórum pode oferecer à comunidade.
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“Dona” Rosalina Batista 
Associação das Mulheres Batalhadoras do Jardim 
Franciscato 

Moacir Sgarioni 
Ex-presidente e atual Diretor Administrativo e Financeiro da 
Sociedade Rural do Paraná

Ary Sudan 
Representante do SINDIMETAL, empresário e membro do 
Fórum Desenvolve Londrina

Ciliane Carla Sella de Almeida 
Representante do Instituto Fazer, Consultora de Direito & 
Desenvolvimento e membro do Fórum Desenvolve Londrina

Raúl Colombetti 
Presidente da Casa Cooperativa de Sunchales/Argentina

Maria Tereza Uille 
Professora e ex-Procuradora Geral de Justiça do Estado do 
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*Os referidos cargos dos painelistas são os ocupados na ocasião das palestras realizadas.

ASSISTA AOS VÍDEOS GRAVADOS 
ACESSANDO O LINK:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0y8zqbJHS 
KwIxYqsWal5mcr5hvT27Xkw

SENTIMENTO PÉ VERMELHO: 
PERTENÇO A LONDRINA, LONDRINA ME PERTENCE

DEPOIMENTOS DOS PALESTRANTES
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FÓRUM EM DEBATE

Com a proposta de ser um evento aberto à participação 
da sociedade, o Fórum em Debate foi criado para ampliar 
as contribuições para o tema em estudo da entidade no 
ano. Em 2021, a quinta edição, aconteceu no formato on-
line no dia 28 de outubro com a presença de convidados 
ilustres que trouxeram novas contribuições e amplos 
pontos de vista sobre pertencimento e engajamento.

 

A iniciativa de realização do Fórum em Debate 
se soma à publicação do Manual de Indicadores de 
Desenvolvimento e do Estudo dos Indicadores (tema 
escolhido para o ano) como base para a estratégia da 
entidade de “estimular a participação da população do 
município na discussão e solução dos problemas da 
comunidade, sempre buscando um ambiente de parceria 
e cooperação, o que é realizado de forma sistemática, 
sempre para melhorar as condições que proporcionam a 
dinamização do desenvolvimento econômico e social.”

CONHEÇA OS PALESTRANTES DO V 
FÓRUM EM DEBATE

Adevani Rotter, relações públicas, diretora-presidente 
da agência Ação Integrada e criadora do conceito 
Comunicação Interna 4.0, que abordou o sentimento 
de pertencimento e como devemos agir para fortalecer 
este sentimento, seja em um ambiente empresarial, sua 
especialidade, mas também na sociedade;

EVENTO ANUAL AMPLIA TEMÁTICA 
DO PERTENCIMENTO

Ary Sudan, empresário do setor industrial há 37 
anos, com formação em economia e direito, membro do 
Fórum, cidadão honorário de Londrina, líder em diversas 
entidades empresariais, mas também em outras 
entidades sociais, educacionais e clube de serviço, 
apresentou um case de engajamento sob o enfoque de 
uma nova cultura empresarial;

O escritor, Domingos Pellegrini, nosso “Dinho” 
como é carinhosamente chamado, autor de mais de 
trinta livros, ganhador de seis Prêmios Jabuti e que 
em seu romance “Terra Vermelha” evoca a Londrina 
pioneira, trouxe um pouco da história de uma gente 
engajada na construção desta cidade, à qual passaram 
a pertencer;

E o jornalista, Ariel Palácios, formado pela UEL, 
correspondente em Buenos Aires da Globo News para 
a América Latina, colunista do canal Sportv, da rádio 
CBN e colunista na digital Labs, mostrou sua paixão por 
Londrina, da época que morou aqui para estudar, o amor 
à cidade, ao povo, aos costumes e ao Tubarão, como 
chamamos nosso Londrina Esporte Clube. Mostrou 
ainda sua experiência de pertencimento que não está 
relacionada somente ao viver aqui, mas de se sentir 
parte daqui, onde quer que esteja.

Para assistir ao evento acesse o link https://www.
youtube.com/watch?v=W1BB1mEXP2s e conheça mais 
sobre Identidade e Pertencimento como indutores 
de ações de engajamento, disponível para que todos 
possam se apaixonar ainda mais pela belíssima cidade 
de Londrina.
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Se a comunicação corporativa é fundamental 
para despertar no colaborador o sentimento de 
pertencimento à empresa, a comunicação também tem 
um papel fundamental em despertar nos indivíduos a 
disposição de fazer parte de uma comunidade.  

Quando se tem uma comunicação efetiva, que 
permite e incentiva a participação do cidadão em 
determinada ação dentro de uma comunidade, seu 
comprometimento e identificação aumentam, e com 
isso seu sentimento de pertencimento. 

A comunicação é um instrumento que favorece o 
engajamento e a conexão entre os indivíduos e seu 
bairro, sua cidade, estado e país. Fazer parte é incluir 
todos. Para tanto, é importante o desenvolvimento 
de uma correta estratégia de comunicação que seja 
capaz de atingir os diferentes públicos, divulgando 
ações específicas e promovendo o conhecimento da 
cultura, história, atributos e particularidades de uma 
comunidade.  

A imprensa tem esse papel, à medida em que 
informa com credibilidade as questões relevantes 
para o seu público e que defenda os princípios de uma 
sociedade livre e democrática. 

Uma imprensa forte, livre e independente que 
conheça, se identifique e participe ativamente da 
comunidade na qual atua promoverá o interesse 
comum dos indivíduos sobre valores e aspirações 
da sociedade e facilitará ações coletivas para o 
desenvolvimento. 

Portanto, devemos olhar com atenção e valorizar 
uma estratégia de comunicação eficiente, ancorada em 
princípios democráticos, veiculada por uma imprensa 
séria, profissional, comprometida e que também tenha 
um sentimento de pertencimento a essa comunidade.

Por Nicolás Mejía
CEO Grupo Folha de Londrina
Membro do Fórum Desenvolve Londrina

O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NO 
PERTENCIMENTO

ANÁLISE

O sentimento de pertencimento é alvo de estudos 
e análises nas áreas de marketing e comunicação 
corporativa há muito tempo. É dessa ligação 
psicológica entre colaboradores e empresas que nasce 
uma ligação forte em que a organização se torna muito 
mais que uma relação de serviço e remuneração. O 
funcionário se vê como parte de uma comunidade, de 
uma família.  

Pertencimento é o sentimento de ser parte; uma 
crença subjetiva de algo em comum que une distintos 
indivíduos como membros de uma coletividade, que 
expressam valores e aspirações em comum. 

Mas o tema do sentimento de pertencimento 
transcendeu a psicologia organizacional e hoje 
se faz presente em diferentes áreas do estudo da 
sociedade contemporânea, apontando a intensidade 
do comprometimento do cidadão com o bem-estar da 
sociedade.   

Assim, o sentimento de pertencimento tem relação 
com o nível de participação do indivíduo dentro da 
comunidade. Quanto mais acolhido, mais participativo, 
mais integrado o cidadão sentir-se, mas ele se mostrará 
corresponsável com as decisões tomadas e as suas 
consequências.  
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Os dois primeiros Indicadores representam a 
percepção sobre a cidade. A grande maioria considera 
que a qualidade de vida é boa e gosta de viver aqui. 
Interessante que, mesmo no período em que a qualidade 
de vida não era considerada tão boa (2012 a 2017), a 
grande maioria das pessoas consideravam que era bom 
morar em Londrina.

Os dois indicadores seguintes, refletem ações a que 
o londrinense se dispõe. No caso do voluntariado, parece 
que há muito espaço a percorrer entre “achar que Londrina 
é uma boa cidade” e se dispor a ações comunitárias 
em prol da cidade. Talvez um indicador de que “falta 
pertencimento”. De qualquer forma, o londrinense não 
parece muito interessado em mudar-se de Londrina, 
como demonstra o indicador sobre essa questão.

Finalmente, o quinto indicador mostra que, 
consistentemente ao longo do tempo, o londrinense 
tem um sentimento de orgulho de sua cidade... Um bom 
começo para ações de ampliação de Pertencimento e 
Engajamento. 

Por Paulo Sendin
Membro Fundador do Fórum Desenvolve Londrina

O QUE DIZEM OS INDICADORES DE 
PERCEPÇÃO DE LONDRINA

PERTENCIMENTO E ENGAJAMENTO 

Desde 2012 o Fórum Desenvolve Londrina vem 
perguntando aos londrinenses quais suas percepções 
e sentimentos em relação ao ambiente em que vivem, 
como complemento ao Manual de Indicadores que utiliza 
dados estatísticos de fontes secundárias e acompanha o 
desenvolvimento da cidade desde 2007.

No ano de 2021, ao estudar o tema “Pertencimento 
como indutor de engajamento”, foram analisadas as 
percepções e sentimentos captados nesses 10 anos 
da Pesquisa de Percepção, concentrando-se nos itens 
desse levantamento mais relacionado a uma visão 
geral da cidade, e que podem melhor refletir o que é “ser 
londrinense”, nascido ou aqui acolhido.

Os dados mostram um retrato resumido sobre o que 
os londrinenses pensam sobre a sua cidade e podem 
ser a base de ações que os levem a um maior nível de 
Pertencimento e Engajamento.

PERCEPÇÃO E SENTIMENTOS DOS 
LONDRINENSES SOBRE A CIDADE DE 
LONDRINA: PERÍODO 2012 A 2021

1.Qualidade de Vida 
(% Ótimo +Bom)

3. Mudar de Londri-
na (% não)

5. Orgulho de ser 
londrinense (%)

2.Boa cidade para 
viver (% sim)

4. Trabalho Voluntá-
rio (% faz/deseja) * 

49,7

79,0

90,6

12,8

79,1

60,4

82,4

85,6

35,1

76,2

79,7

86,3

87,2

30,7

76,8

45,6

86,3

90,9

10,0

...

54,5

79,4

86,5

13,8

74,1

73,2

81,8

86,2

25,8

70,0

Indicador 2012/
13

2014/
15

Ano /Período

2016/
17

2018/
19 20212020

* De 2012 a 2019, médias bienais. Em 2020 e 2021, dados referentes a cada ano.
**Dados originais disponíveis nos Manuais de Indicadores de Desenvolvimento cujas 
edições em PDF que podem ser acessadas no site www.forumdesenvolvelondrina.org.
br . Pequenas diferenças em reação aos dados originais são devidas a aproximações 
e arredondamentos. O Indicador 4. Trabalho Voluntário sofreu uma alteração quanto à 
pergunta feita aos entrevistados a partir de 2018. Até 2017 a pergunta era sobre efetivo 
envolvimento em trabalho voluntário. Desde 2018 a pergunta passou a ser sobre “ter 
interesse em se engajar em atividades em prol de Londrina” 
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O nome da cidade está relacionado ao seu 
passado, quando servia de passagem para tropeiros 
que tocavam o gado pelos campos de cima da Serra, 
no fim do século XIX. Ao chegarem no topo da Serra, 
tanto tropeiros quanto imigrantes, encontravam um 
pequeno campo de grama macia e verde que servia 
de repouso e revigorava suas forças. Este gramado, 
segundo alguns, foi responsável pelo batismo da 
cidade. 

A colonização é europeia, iniciada por imigrantes 
lusos, em 1875, seguida pelos alemães, cinco anos 
mais tarde e ainda por imigrantes italianos, vindos de 
Caxias do Sul, que faz divisa com Gramado. Ao mesmo 
tempo em que desenvolveu as tradições culturais dos 
descendentes europeus, a cidade também mistura 
os aspectos do gauchismo. Tamanha diversidade só 
vem a tornar a cidade ainda mais encantadora, pois o 
resultado dessas misturas pode ser encontrado ainda 
hoje, na culinária variada e na arquitetura do município.

As belezas naturais que se formam pelas 
paisagens serranas, com florestas de araucárias, 
pássaros e outros animais silvestres, além do nevoeiro 
característico da serra, dão um ar todo especial para 
este refúgio. A vocação gramadense para o turismo foi 
deflagrada justamente pelo seu ar puro e temperaturas 
amenas no verão e com ocorrência de neve no 
inverno. Nesta época do ano, a geada cria paisagens 
inesquecíveis nos pontos turísticos da cidade.

A ‘Suíça Brasileira’, assim chamada por seu clima 
temperado, arquitetura típica e manifestações culturais, 
tem no turismo a base da economia, e ostenta com 
orgulho o título de segundo destino turístico no País.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
INICIATIVA PRIVADA: OBJETIVO 
COMUM

Nascem, assim, os eventos com a capacidade 
de divulgar a Cidade de Gramado por todo o País e 
no exterior: primeiro, o Festival de Cinema; depois, o 
Festival de Publicidade; e, mais tarde, o Festival de 
Turismo. 

Gramado é um lugar onde prevalece a alegria 
e a emoção. Entre os maiores atrativos da cidade, 
destacam-se os seus eventos que foram sendo 
criados ao para um ano inteiro de espetáculos para 
os mais diversificados públicos: Gramado Fantasia, 

Gramado In Concert, Páscoa em Gramado, Gramado 
Aleluia, Festa da Colônia, Festival de Cinema, Festival 
de Cultura e Gastronomia, Natal Luz, Réivellon dentre 
outros.

Com isto cresce sem parar a oferta de opções 
de lazer para os visitantes, como a proliferação de 
passeios diversos, tanto pelas áreas urbanas quanto 
em meio à natureza e pelas áreas rurais, e estruturação 
de um sem-número de museus especializados e 
parques temáticos.

NATAL LUZ: O ENVOLVIMENTO DE 
TODA SOCIEDADE

O maior de todos é o Natal Luz: começa no final 
de outubro, acaba no início de janeiro. Neste período, 
torna a Cidade de Gramado o lar do Papai Noel, com 
ruas iluminadas, casas devidamente decoradas, 
muitos shows em recinto fechado e desfiles a céu 
aberto.

Um dos grandes problemas dos destinos turísticos 
é a forte sazonalidade e neste sentido Gramado 
conseguiu impulsionar significativamente o turismo 
através da promoção do evento Natal Luz. tendo 
como este como fator desencadeador de um amplo 
processo de desenvolvimento de turistas. O Natal 
Luz, evento que foi criado para reduzir o impacto 
da sazonalidade nos meses de verão em Gramado, 
tornou-se, com o tempo, o principal evento da Serra 
Gaúcha. 

“Uma cidade em que a sociedade se incorporou no 
seu desenvolvimento e fez parte dessa transformação. 
O empresariado foi parte determinante para que 
as coisas pudessem andar. Acho que essas são as 
características básicas: a força da comunidade, do 
empresariado e a liderança do setor público”, afirmou 
Bertolucci, ex-prefeito.

O Natal Luz teve seu início com quatro espetáculos 
no âmbito da Festa das Hortênsias, em apenas oito 
dias de evento em 1986.  Atualmente são 80 dias de 
duração e conta com mais de 500 apresentações. 
O Natal Luz é o maior evento natalino do Brasil e o 
principal evento do município de Gramado.

GRAMADO: HISTÓRIA DE PERTENCIMENTO
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Tudo começou em 1986, com a inspiração que 
os parques da Disney lhe deram, adaptando tudo ao 
estilo brasileiro com o tempero gaúcho de Gramado. 
Naquele momento ocorreu uma grande mobilização 
envolvendo o poder público e a iniciativa privada, além 
de toda sociedade. Como transformar uma ideia e uma 
proposta em algo que promovesse o desenvolvimento 
de toda cidade, que aumentasse ainda mais o 
sentimento de pertencimento da comunidade local. 
Várias reuniões realizadas, instituições e pessoas 
envolvidas, e um processo contínuo para se fazer 
maior e melhor a cada ano.

As atrações do Natal Luz de Gramado se estendem 
por toda a cidade, com palcos montados para shows 
musicais, teatrais e performáticos com dança, além 
de desfiles, fogos de artifício e muita luz iluminando 
as ruas, as quais já chamam atenção normalmente. À 
noite, a cidade realmente parece um parque temático 
da Disney, ou melhor, um cenário cinematográfico 
cheio de magia, com direito a neve artificial e 
decorações especiais.

O turismo na cidade gera mais de R$ 1,5 bilhão 
anualmente para a economia local, o que significa 
cerca de 86% do Produto Interno Bruto (PIB) e recebe 
cerca de 6,5 milhões de turistas ao ano. Com todas 
essas transformações, Gramado se posiciona como 
cidade turística que cada vez mais, investe para atrair 
novos visitantes.  O peso econômico do turismo, 
teria sido alcançado como fruto de esforços e de 
investimentos locais, tanto públicos como privados, 
em prol de uma infraestrutura ampla e qualificada que 
gere desenvolvimento para toda sua comunidade e 
alto grau do sentimento de pertencer de toda a sua 
população.

Mais Informações:

https://www.gramadoinesquecivel.tur.br/historico

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/
viagem/noticia/2018/08/historia-do-turismo-
na-serra-gaucha-e-marcada-pela-hospitalidade-
cjkybozwm02h701n0v2v0kjdm.html

https://gramadotur.rs.gov.br/

https://www.gramado.rs.gov.br/

Acesse:
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A cidade de Mondragon, também conhecida como 
Arrasate (em basco), está localizada na Espanha, 
mas especificamente na província de Guipúscoa, na 
comunidade autônoma do País Basco. Trata-se de um 
pequeno município com um pouco mais de 22.000 
habitantes e 30,72km2. de área.  Para ajudar como 
referência a cidade conhecida mais próxima é Bilbao, 
localizada a 56 quilômetros de distância.

Este pequeno município é sede do maior grupo 
cooperativo do mundo ocidental, a Mondragron 
Corporation Cooperativa, um complexo de 96 
cooperativas autônomas, que envolve mais de 81.000 
cooperados, que são os donos e os próprios funcionários 
do grupo, possuem ainda 14 centros de Pesquisa & 
Desenvolvimento, têm 141 plantas de produção em 
37 países e fazem negócios com mais 150 países. Em 
2020 faturou 11.208 bilhões de euros. 

As suas áreas de atuação estão distribuídas em: 
Indústria, Finanças, Varejo e Conhecimento. Na área 
industrial são diversas plantas e marcas, na área de 
finanças operam com a cooperativa de crédito Laboral 
Katxa e com o seu próprio sistema de assistência social 
para todos os cooperados, a LagunAro.  No comércio 
possuem uma rede de 1.645 lojas, sendo a marca Eroski 
a mais conhecida. Na área do conhecimento possuem 
uma universidade, a Mondragon Unibertsitate, além 
de outros 14 centros de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. Sem com contar os diversos projetos sociais 
que desenvolvem na Espanha e em outros países. 

UM “PEQUENO” MILAGRE

Em 1941, um jovem padre 
recém ordenado, José María 
Arizmendiarrieta, se estabeleceu 
em Mondragón, onde seria sua 
primeira e única colocação. Uma 
cidade que tinha 7.000 habitantes, 
que ainda não havia se recuperado 
da pobreza, fome, exílio e tensão 
da Guerra Civil Espanhola. A língua 
local, o euskera, era proibida.

Na história da região havia uma tradição e uma 
expertise de trabalhar com metais, então 1941, o Padre 
Arizmendiarrieta estabeleceu uma escola técnica 
para formar os jovens em uma profissão e melhorar 
as condições sociais. Esta escola que se tornou um 
campo de treinamento para gerentes, engenheiros e 
mão de obra especializada para empresas locais e 
principalmente para as cooperativas que iriam surgir 
futuramente e atualmente é a Mondragon Eskola 
Politeknikoa.

A escola iniciou suas atividades 1943 com vinte e 
um alunos, passou a contar com mais de trezentos 
em 1960, número que começou a ser significativo no 
campo da formação profissional. O lema do Padre 
José María era “socializar o conhecimento democratiza 
verdadeiramente o poder”, e este foi a motivação por 
trás de escola, um de seus projetos mais queridos.

Em 1955, ele selecionou cinco jovens para fundar 
a primeira empresa. A empresa se chamava Talleres 
Ulgor, sigla derivada dos sobrenomes de Usatorre, 
Larrañaga, Gorroñogoitia, Ormaechea e Ortubay, depois 
conhecida como Fagor Eletrodomésticos. No dia 14 
de abril de 1956, o padre José María Arizmendiarrieta 
abençoava a pedra fundamental da Ulgor. 

Nos primeiros 15 anos foram criadas muitas 
cooperativas, graças à autonomia do mercado e ao 
despertar da economia espanhola. Durante esses 
anos, também com o incentivo de José María 
Arizmendiarrieta, em 1959, foram criada Caja Laboral, 
a cooperativa de crédito para financiar os investimentos 

MONDRAGON: HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

A MONDRAGON COORPORATION é o resultado de 
um projeto empresarial cooperativo lançado em 1956 
e toda sua atuação foram respaldadas pelos seus 
valores corporativos construídos pelo sentimento 
de pertencimento, pela necessidade de gerar uma 
transformação social, através da cooperação. Mas 
para entender como tudo isto foi possível é importante 
conhecer um pouco a história da cidade de Mondragon-
Arrasate.
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nas cooperativas locais. No final do ano 1958, uma 
decisão do ministério do trabalho da Espanha excluiu 
todos os cooperados do regime de seguridade social. 
Esta atitude do ministério foi decisiva para pôr em 
marcha as ações que visavam criar o que é hoje a 
Lagun Aro, uma organização voluntária de beneficência 
mútua. Lagun Aro foi a resposta cooperativa à falta de 
proteção social.

Em 1958, foi o primeiro ano das alunas na escola 
técnica e foi iniciado um curso de química voltado 
especialmente para as alunas, sobre a formação e 
educação das mulheres, o padre José María escreveu 
na época: “É um grande erro que as mulheres não 
ingressem na formação profissional de forma geral, 
nem participem de processos de reciclagem e formação 
em serviço abrindo caminho para profissões que são 
rejeitados hoje como inadequado”.

Em 1969, a Eroski foi fundada com a fusão de 
dez pequenas cooperativas de consumo e dois anos 
depois a Caja Laboral já tinha mais de 100.000 clientes, 
uma marca altamente simbólica que demonstrava 
a rápida consolidação da cooperativa de crédito. 
Durante os 20 anos seguintes, de 1970 a 1990, a 
dinâmica continuou, com um forte aumento de novas 
cooperativas promovidas pelo incentivo da Caja 
Laboral no desenvolvimento local, para a promoção de 
associações cooperativas, a formação de grupos locais 
e a fundação do Centro de Pesquisa Ikerlan em 1974.

Em 1976, o Padre Arizmendiarrieta faleceu, deixando 
uma mensagem final: “Olhar para trás é uma ofensa a 
Deus, é preciso olhar sempre para frente”, os princípios 
do trabalho cooperativo já estavam enraizados em toda 
população local e na região, não havia mais fronteiras 
para pequena cidade de Mondragon.

OLHAR INTERNACIONAL
Com a previsão da Espanha aderir à Comunidade 

Econômica Europeia, foi decidido em 1984 estabelecer 
o “Grupo Cooperativo Mondragon”, o precursor da atual 
corporação. A formação em competência de pessoas para 
gestão foi reforçada com a criação da Otalora, dedicada à 
formação e à divulgação das cooperativas.

No cenário internacional, o objetivo era responder à 
crescente globalização, expandindo-se para o exterior 
com o estabelecimento de plantas de produção em vários 
países. A primeira foi a fábrica da Copreci no México 
1990, seguida de muitas outras. Os objetivos eram 
aumentar a competitividade e a participação de mercado, 
aproximar o fornecimento de componentes dos clientes 
fábricas, especialmente nos setores automotivo e de 
eletrodomésticos, e fortalecer o emprego no País Basco, 
promovendo a exportação de produtos das cooperativas 
por meio de novas plataformas.  

Apesar das crises enfrentadas o grupo jamais parou 
de crescer em todo mundo. Criado por e para pessoas, 
sempre teve a missão de criar riqueza e transformar a 
sociedade, através do desenvolvimento empresarial e do 
emprego.

A principal característica do grupo sempre foi a sua 
dedicação as pessoas com identidade cooperativa, 
formando um grupo empresarial lucrativo, competitivo 
e empreendedor, capaz de atuar com sucesso em 
mercados globais. Além disto, sempre utilizou de métodos 
democráticos em sua organização corporativa, e seus 
objetivos sempre foram o emprego, o avanço pessoal 
e profissional de seus funcionários e cooperados e o 
desenvolvimento de sua comunidade.

Onde começa a recuperação da cidade e a criação 
da cooperativa? A história das duas é uma verdadeira 
simbiose tendo como principais ingredientes o sentimento 
de pertencimento, a cooperação e o desejo de serem os 
autores de sua própria história.

Mais Informações:

História Completa 
https://www.mondragon-corporation.com/en/history

Sobre as Corporações Mondragon (cooperativa) 
https://www.mondragon-corporation.com/en/about-us/ 

O que fazemos (nossas marcas/cooperativas) 
https://www.mondragon-corporation.com/en/we-do

Mondragon em 3 minutos 
https://www.youtube.com/watch?v=R-6flmEpJIc

Sobre a corporações 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZoI0C1mPek

Acesse:

História Completa O que fazemosSobre as Corporações 
Mondragon

Mondragon em 3 minutos Sobre a corporações
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O SICOOB Sarom é uma cooperativa de crédito que fez 
sua história na trilha da cooperação. Há mais de 30 anos, 
nasceu para mudar o destino de São Roque de Minas. Foi 
além e hoje está em várias cidades de Minas, com 37 mil 
cooperados, levando crédito, educação e desenvolvimento 
para todas essas comunidades.

A Cooperativa, que no início foi “batizada” de 
Saromcredi, nasceu da vontade da pequena comunidade 
de São Roque de Minas (localizada na região da Serra 
da Canastra) em mudar uma história de decadência em 
função do fechamento de agentes financeiros, tendo o 
último sido, em 1991.

Após ouvir de bancos que a cidade não era uma praça 
bancária e mergulhada em um mar de dificuldades em 
função da ausência de infraestrutura adequada (acesso 
rodoviário, meios de locomoção, tecnologia etc.), a 
comunidade se propôs a reagir e, “ao invés de mudar 
de cidade, resolveu mudar a cidade”. Um grupo de 22 
produtores rurais, com o apoio da Prefeitura Municipal e 
comerciantes locais, depois de uma saga por soluções, 
encontrou no cooperativismo financeiro seu meio de 
transformação e dignidade. 

Como os recursos eram escassos, as atividades 
foram iniciadas em um cômodo de 24 m², cedidos pelo 
Executivo Municipal. O mobiliário era emprestado e os 
funcionários, todos com pouca experiência. Entretanto, o 
sucesso da Cooperativa foi tão grande que, com apenas 
um ano de funcionamento, boa parte da movimentação 
financeira do município já estava de volta.

Uma das iniciativas foi o estabelecimento de parceria 
com o Banco do Brasil, que possibilitou o pagamento dos 
vencimentos dos aposentados e pensionistas do INSS, 
estes que até então tinham de se deslocar mais de 120 
km para receber seus benefícios. Esta ação resultou 
em um impacto positivo, pois aqueles aposentados que 
viajam para receber, uma vez lá estando em outra cidade, 
aproveitavam para fazer suas compras em farmácia, 
supermercado e vestuário. Era parte da poupança 
interna de São Roque de Minas que saía para não mais 
voltar, comprometendo a circulação financeira e o 
desenvolvimento econômico do município.

Em 1994, com o advento do Plano Real e a queda 
da inflação, a cooperativa deu início aos projetos de 

investimento no setor de agricultura e pecuária para gerar 
produção, emprego, renda e, consequentemente, maior 
fluxo financeiro. Nessa época, a cultura do milho era uma 
atividade de subsistência, porém, com luta e determinação, 
a história foi revertida. Por meio de investimentos, o 
município tornou-se grande produtor de milho.   

A cafeicultura também era pouco expressiva na região, 
com aproximadamente 350 mil pés. Em meados dos 
anos 90, o SICOOB Sarom começou a produzir, distribuir e 
financiar a produção e o plantio de mudas de café. Devido 
ao êxito desta iniciativa, hoje são mais de 35 milhões de 
pés de café no município de São Roque de Minas. 

Nesse mesmo ritmo, a Cooperativa também incentivou 
a criação da Associação Comercial e Empresarial (ACE), 
do Provedor de Internet SRMinas e da Cooperativa 
Educacional de São Roque de Minas, mantenedora do 
Instituto Ellos de Educação – Escola que atende alunos a 
partir de 3 anos de idade. 

MOVIMENTO COOPEDUCAÇÃO
Fruto desta iniciativa educacional, nasceu o Movimento 

CoopEducação – Programa de Educação Cooperativista, 
Empreendedora, Financeira e Ambiental que propicia a 
educadores e alunos (crianças e jovens) momentos de 
reflexão acerca do exercício da visão empreendedora 
balizada por princípios e valores cooperativistas, com 
consciência financeira. 

A Sarom, por meio deste Movimento já capacitou 
quase 2.000 professores, beneficiando cerca de 18 mil 
alunos em média por ano, atuando em 10 municípios, 
ultrapassando a marca de 60 escolas parcerias. Durante 
a pandemia, o Programa inovou, criando outras duas 
inciativas:  o Sarom Tech e Sarom Flow. 

No primeiro o foco está em capacitar os professores para 
lidarem com os desafios da tecnologia, compreendendo-
os como oportunidades de aperfeiçoamento e inovação 
no uso de ferramentas pedagógicas inovadoras. Enquanto 
no segundo, a ocasião para desenvolver nos educadores 
aspectos comportamentais que possam descontruir 
crenças limitantes, compreendendo o que fazem como 
uma grande missão na qualidade de educadores. Ao todo, 
foram capacitados mais de 2.000 professores.

SAROM/SÃO ROQUE DE MINAS: A HISTÓRIA 
DE UMA COOPERATIVA QUE MUDOU O 

RUMO DA HISTÓRIA DE UM POVO
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Outro projeto de destaque, este que teve seu início 
nos anos 2000, é o Programa de Qualificação do Queijo 
Canastra, cujo SICOOB Sarom começou a apoiar e 
incentivar produtores a se organizarem em associação, 
objetivando a qualificação do queijo minas artesanal 
da Serra da Canastra, através de parceria com a ONG 
francesa Fert. Foram realizadas, inicialmente viagens 
de intercâmbio e compras de gado para melhoria da 
qualidade genética do rebanho leiteiro.

Com a criação da Aprocan (Associação dos 
Produtores de Queijo Canastra), um dos frutos gerados, 
visando garantir a identificação geográfica do queijo 
foi a Certificação de Origem, concedida pelo INPI 
(Instituto Nacional da Propriedade Industrial), somado 
ao reconhecimento do modo de produção pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 
impactando na agregação de valor de mercado. Não 
por acaso, são dezenas de prêmios internacionais 
conquistados pelos produtores de queijo da canastra.

O programa de qualificação conta com 70 associados 
que têm uma receita média anual de R$ 456.000,00 cada, 
gerando cerca de 240 empregos diretos, significando uma 
injeção de mais de R$ 30.000.000,00 na economia regional. 
Se considerado o potencial de produção existentes na 
região da Serra da Canastra (cerca de 800 produtores), a 
receita pode ultrapassar a marca de R$ 100.000.000,00. 

Um novo investimento está sendo feito em São Roque 
de Minas com o apoio e fomento da Sarom, órgãos 
governamentais e parceiros na construção da primeira 
escola especializada em produção e pesquisas de queijos 
artesanais do Brasil, a Mestraria Canastra, o que deverá 
impulsionar ainda mais esta cultura e ativo financeiro.  

Mas a Sarom não para e está virando um movimento 
que inspira um futuro transformador para pessoas e 
comunidades. A ideia é fazer da cooperação a mais 
envolvente e poderosa inspiração para mobilizar mais e 
mais pessoas e transformar novos lugares e realidades.  

Muito se faz, mas sabe-se que ainda há muito a 
ser feito. Por isso, o propósito inspirar pessoas para 
transformar realidades, aliado aos valores e princípios 
cooperativas são norteadores, alavancando sonhos e 
gerando o verdadeiro desenvolvimento econômico e 
social de forma sustentável. Aliás, essa é a grande missão 
do SICOOB Sarom: gerar e distribuir riquezas para a 
prosperidade de todos!

Mais Informações:

http://www.movimentosarom.com.br/

https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsarom

Acesse:

Wikipedia: Fabianni Luiz Ribeiro
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INSPIRAÇÕES DE PERTENCIMENTO EM LONDRINA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO 
MUSEU DE ARTE - AMART

Entidade constituída para conceder apoio e suporte 
ao Museu de Arte de Londrina - MAL, prédio reconhecido 
como Patrimônio Estadual do Paraná desde 1974, e 
como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 
2021. O depoimento é de Solange Cristina Batigliana, 
membro da AMART.

“Ser de Londrina, por nascimento ou escolha, é 
um privilégio. É uma cidade de muitas histórias e 
memórias... a Capital do Café... a Cidade Inovadora... 
Muitas facetas de um lugar especial e belo. Guardar 
estas memórias, cuidar para que as futuras gerações 
possam conhecê-las é uma função importante. É 
uma função que todos podem desempenhar. Neste 
momento, a AMART (Associação dos Amigos do 
Museu de Arte) quer colaborar para que as memórias e 
riquezas relacionadas à edificação e ao acervo sejam 
mantidas e fruídas pela população. Ajudar a cuidar do 
que é de todos é uma bonita missão. Uma missão de 
todos nós.”

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Juíza da 2ª Vara da Infância e da Juventude de 
Londrina e integrante do Fórum Nacional da Infância e da 
Juventude, com atuação importante na implementação 
da Justiça Restaurativa, Cláudia Catafesta recentemente 
recebeu um diploma de menção honrosa pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná:

“Gosto de uma frase que considero emblemática: “Os 
filhos dos outros e os filhos de ninguém são nossa 
responsabilidade constitucional e moral”. Essa frase 
traduz o sentimento de engajamento e pertencimento 
que nós, enquanto sociedade, família e Estado, 
temos o dever de observar para garantir a proteção 
dos direitos e garantias de crianças, adolescentes e 
jovens do nosso país. Sou juíza há 17 anos, exercendo 
minha função em Londrina há 10 anos e tenho dois 
filhos nascidos aqui. É por eles e por uma sociedade 
melhor para todos que decidi sair do gabinete e fazer 
contato com as pessoas, trabalhando com público em 
situação de vulnerabilidade e articulando as políticas 
públicas para a proteção e responsabilização de 
adolescentes em conflito com a lei. Acredito na cultura 
de paz e não violência e entendo que, por meio dela, 
podemos garantir uma sociedade mais igualitária e 
pacífica. Vamos juntos nessa?”
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GRUPO DE ESTUDOS AVANÇADOS 
SOBRE O MEIO AMBIENTE – GEAMA

O Grupo de Estudos Avançados sobre o Meio 
Ambiente (GEAMA) foi idealizado pelo professor Paulo 
Bassani, em 2002, e desde então vem atuando na 
mobilização e reflexão em torno de causas ambientais 
na cidade de Londrina:

“O grupo de estudos surgiu na UEL em 2003. Suas 
principais questões foram de tratar o conhecimento e 
as práticas ambientais sustentáveis de maneira inter 
e multidisciplinares. Tendo uma ação local e regional, 
para a comunidade acadêmica e em geral. Nosso foco 
é de formar pessoas conscientes comprometidas 
com a preservação e recuperação ambiental, 
entendendo ser pertencente a um território de vida 
humana e natureza. Assim mobilizamos e engajamos 
centenas de alunos, professores e comunidade em 
geral. Realizar anualmente uma Edição do GEAMA, 
com debate de temas socioambientais. O GVE-
GEAMA Vai à Escola em escolas e universidades 
da região tratando da Educação Ambiental. GES-
Grupo de Estudos Socioambientais para aprofundar 
conceitos, metodologias e autores ambientais. RCA-
Roda de Conversa Ambiental com alunos, professores 
e educadores ambientais. Além de trabalharmos 
na divulgação desses trabalhos e ações no Blog do 
GEAMA, facebook e demais redes sociais.”

IRMÃ MARIA JOSÉ PICARTI, LÍDER 
COMUNITÁRIA

Missionária Claretiana e Líder Comunitária no Bairro 
União da Vitória e membro da Associação Michael 
Martins dos Santos e membro do Conselho Municipal 
de Cultura de Paz. Tem exercido papel importante no 
cuidado de famílias, crianças e adolescentes, além 
de atuar na arrecadação de roupas e alimentos. Está 
envolvida com o movimento em torno da Cultura pela 
Paz:

“Falando de pertencimento, penso na resiliência, 
nesta capacidade de dar e receber que beneficia 
ambas as partes envolvidas na ação, que implica 
uma forma de troca ativa, porque exige capacidade 
criativa e colaboração coletiva. E na entrega de minha 
vida nesta missão, no desejo de ver este povo sendo 
protagonista da história que hoje escrevemos juntos, 
nasce e cresce este sentimento de pertencimento. E 
faço isto com o testemunho de vida na ação diária, 
convocando e engajando mais pessoas, e todos 
recebem e gozam deste dom da reciprocidade. 
“PROVAI E VEDE COMO O SENHOR É BOM” (Sl. 34, 8).”

INSPIRAÇÕES DE PERTENCIMENTO EM LONDRINA
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LUÍS ANTÔNIO DO VALE, LÍDER 
COMUNITÁRIO

Líder Comunitário Conjunto Milton Gavetti, tem 
atuado no cuidado com o bairro, rua e praças próximas 
a sua residência, possibilitando maior aproximação da 
comunidade e envolvimento nas causas ambientais e 
sociais. Tem ganhado destaque na mídia local pelas 
suas ações:

“Cuidar do que está próximo, ao nosso redor, é um 
exemplo de engajamento que leva a mobilização 
comunitária e ao sentimento de pertencimento. Este 
é o caso de Luis Antônio do Vale, que vem cuidando 
de sua rua e de seu entorno. É um exemplo a ser 
seguido. A partir de sua ação, outros passaram a 
contribuir, demonstrando orgulho pelo lugar que 
pertencem. “Gosto de cuidar para manter limpo, 
preservar o meio ambiente. Cultivo algumas árvores 
frutíferas para aproveitar os frutos junto com a 
comunidade. Gosto do que faço porque faz bem 
para minha saúde e para mostrar cuidado com a 
natureza”.”

INSTITUTO BOM ALUNO
O Instituto Bom Aluno foi criado em 1994, com o 

papel de incentivar estudantes de baixa renda a se 
tornarem agentes de transformação. Como resultado, 
vem obtendo excelentes índices de aprovação em 
vestibulares, com alunos formados em cursos como 
medicina, psicologia e artes visuais, além de vencedores 
em olimpíadas de aprendizagem. O depoimento é de Ary 
Sudan, um dos empresários idealizadores do projeto:

“O Instituto Bom Aluno de Londrina surgiu justamente 
pelo despertar do sentimento de pertencimento de 
alguns empresários que entenderam não ser apenas 
uma responsabilidade do governo (agentes públicos) 
o desenvolvimento e bem-estar de uma população. 
Decidiram investir na educação, acreditando ser o 
caminho para a transformação social. Na época, no 
ano 2000, poucos ainda tinham acesso a um ensino 
de qualidade e educação superior, e raras iniciativas 
que valorizassem e potencializassem os alunos 
que se destacavam pelo bom comportamento e 
desempenho escolar. O que vimos foi um verdadeiro 
efeito cascata, mais empresários e parceiros 
surgiram para apoiar a ideia, assim como nos 
colégios e famílias envolvidas. Educadores 
satisfeitos em contribuir, pais de nossos alunos que 
voltaram a estudar. E os próprios bons alunos que 
também desenvolveram e fortaleceram o sentimento 
de pertencimento e identidade. Hoje temos vários 
alunos, formados e em formação, conscientes de seu 
papel na sociedade, cidadãos do bem e agentes de 
transformação.”

INSPIRAÇÕES DE PERTENCIMENTO EM LONDRINA



25

PROPOSTAS PARA 
LONDRINA 



26

PROPOSTAS PARA LONDRINA 

A priori esse conceito – pertencimento –pode nos 
remeter a, pelo menos, duas possibilidades: uma 

vinculada ao sentimento por um espaço territorial, 
ligada, portanto, a uma realidade política, étnica, 

social e econômica, também conhecida como 
enraizamento; e outra, compreendida a partir 

do sentimento de inserção do sujeito sentir-se 
integrado a um todo maior, numa dimensão não 

apenas concreta, mas também abstrata e subjetiva 
(LESTINGE, 2004, p. 40).

O Fórum Desenvolve Londrina debruçou-se sobre o 
estudo do Pertencimento e Engajamento, em 2021, por se 
tratar um tema sensível e muito presente em cidades que 
atingiram patamares mais elevados de desenvolvimento. 
Um traço comum dessas sociedades é a capacidade dos 
setores público e privado e da sociedade articularem-se 
na colaboração e construção de consensos em torno de 
objetivos que atendam ao bem comum.

Para que isso possa acontecer, é necessário assegurar 
e valorizar a participação da sociedade, garantindo voz 
efetiva a todos os segmentos em ações que busquem 
a construção de uma cidade boa para todos. Nesse 
processo, reserva-se papel relevante às lideranças, em 
todos os níveis e segmentos da sociedade, para além de 
dirigentes de entidades, com destaque para jovens líderes.

No processo democrático, a participação é valorizada 
e estimulada, a comunicação é a base para o diálogo 
entre todos os segmentos da sociedade e o setor público. 
Nesse processo nascem naturalmente a cooperação e 
a assunção de responsabilidades individuais e coletivas 
(princípio de subsidiariedade), sem os quais nenhuma 
sociedade é sustentável. Para que a interlocução 
social seja produtiva e objetiva, é relevante a adoção 
de indicadores. Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, junto com os demais indicadores 
que o Fórum publica todos os anos, permitem tornar os 
diálogos mais objetivos e pactuar metas objetivas para o 
desenvolvimento da cidade.   

Destaca-se, ainda, a necessidade de um trabalho 
focado nos seus ativos ambientais (fundos de vale, lagos, 
cursos d’água, entre outros) e espaços públicos (parques, 
praças, aterros, entre outros). Não se esquecendo do 
patrimônio cultural e da história da cidade merecem 

ser preservados e transmitidos a todos os cidadãos e 
visitantes.

Por fim, nenhuma cidade tem seu desenvolvimento 
sustentável sem a inclusão social de seus habitantes. 
Políticas públicas devem ampliar as oportunidades de 
acesso a trabalho e renda dignos, mas, também, à cultura 
(arte, música, teatro, entre outros) e a educação. 

A seguir são apresentadas as percepções, detalhadas 
por tema, que os membros do Fórum Desenvolve Londrina 
registraram ao longo de 2021, por ocasião dos diálogos 
estabelecidos com convidados especialistas no tema de 
estudo.   

PERCEPÇÃO SOBRE PERTENCIMENTO 
E IDENTIDADE COMO INDUTORES DE 

ENGAJAMENTO EM LONDRINA



27

10 PROJETOS 
PRIORITÁRIOS PARA 

LONDRINA

PROPOSTAS PARA LONDRINA 

1. Desenvolver atividades que possibilitem à comunidade 
escolar (pais, alunos e professores) conhecer a história e 
o patrimônio histórico-cultural de Londrina.

2. Estabelecer canais de comunicação efetivos na 
prefeitura, adotando as mídias sociais e aplicativos, para 
ouvir a população e conhecer melhor as aspirações e a 
necessidade (de serviços) de cada bairro.

3. Identificar e legitimar lideranças, especialmente as mais 
jovens, reconhecendo e valorizando os espaços públicos 
de participação onde atuam.

4. Articular as cooperativas de Londrina (SICREDI, SICOOB, 
Integrada, Unimed, entre outras) em torno de um 
Plano Estratégico que fomente e confira sinergia ao 
associativismo no município e região.

5. Valorizar, reconhecer e dar visibilidade às pessoas (e 
suas ações) que atuam em prol do bem comum, como 
forma de engajar outras e desenvolver o sentimento de 
pertencimento a Londrina. 6. Criar uma comissão, com ampla participação, para 

planejar e gerir ações a serem desenvolvidas até o 
centenário da cidade em 2034.

7. Incentivar pessoas físicas e jurídicas para que realizem 
doações de imposto de renda para projetos de entidades 
locais que trabalham para o bem da comunidade.

8. Mobilizar a sociedade de Londrina para adotar a Agenda 
2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), 
incluindo nos levantamentos de dados da cidade a 
apropriação dos seus Indicadores ODS (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável) e, com isso, poder alinhar 
o planejamento e a gestão municipal com a Agenda.

9. Ampliar a oferta de serviços públicos essenciais 
à população em situação de pobreza e apoiar as 
associações de moradores, igrejas, entidades públicas e 
privadas que promovem a melhoria da qualidade de vida 
dessas pessoas nos bairros mais vulneráveis.

10. Incentivar as universidades para implantarem estudos 
e pesquisas sobre cooperativismo e associativismo, 
pertencimento e identidade, engajamento e 
comprometimento; compartilhando os resultados com a 
sociedade londrinense.



28



29

PERCEPÇÃO DE 
PROBLEMAS 



30

PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS

“Pertencimento, ou o sentimento de pertencimento 
é a crença subjetiva numa origem comum que une 
distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si 

mesmos como membros de uma coletividade na qual 
símbolos expressam valores, medos e aspirações. 
[...] A sensação de “pertencimento” significa que 

precisamos nos sentir pertencentes a tal lugar e ao 
mesmo tempo sentir que esse tal lugar nos pertence, e 
que assim acreditamos que podemos interferir e, mais 
do que tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos 

rumos desse tal lugar”  (DDH. A. L. Amaral).

1. ESPAÇO PÚBLICO E PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO

- Os espaços públicos são poucos e malcuidados, 
desprovidos de equipamentos culturais para os cidadãos;
- O patrimônio e acervo cultural da cidade, como os prédios 
históricos é pouco valorizado;
- Necessidade urgente de melhorar a preservação do 
patrimônio histórico de Londrina; 
- A memória fotográfica de Londrina é pouco prestigiada.

2.  PODER PÚBLICO
- Incipiente investimento do poder público para engajar 
a população em ações coletivas que promovam o 
desenvolvimento da cidade;
- Organizar melhor as ações das secretarias municipais e 
sociedade para que atuem de forma conjunta e articulada, 
principalmente nos locais onde há mais violência e 
vulnerabilidade;
- Carência de articulação das ações das secretarias de 
educação, cultura e Codel, para desenvolver projetos comuns 
que envolvam o patrimônio público nas áreas escolares, 
culturais e turísticas;
- Falta ao poder público definir políticas públicas que 
promovam sentimento de pertencimento em Londrina 
(gestão mais compartilhada, canais de comunicação 
efetivos etc.).

3. POLÍTICAS PÚBLICAS
- Ausência de políticas públicas que promovam ações de 
pertencimento em Londrina;
- Pouco peso das organizações da sociedade civil na 
definição de políticas públicas;
- Carência de políticas públicas que levem a maior identidade 
e pertencimento em Londrina, consequentemente maior 
engajamento;
- Ausência de projetos inovadores que inspirem e mobilizem 
a cidade como um todo.

4. INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR 

- Baixa ou quase nenhuma participação da academia nas 
questões de identidade e pertencimento em Londrina;
- Falta envolvimento de universidades e centros de pesquisa 
de Londrina na proposição de soluções aos problemas da 
cidade.

5. EDUCAÇÃO
- Precisa reconhecer o papel fundamental da Educação na 
construção do sentimento de “pertencimento” e inseri-lo na 
grade escolar;
- Falta maior participação do ensino privado nas propostas 
da Secretaria da Educação Municipal sobre a história de 
Londrina;
- Pouco envolvimento das escolas em proporcionar às 
crianças o conhecimento da história e cultura da cidade.

6. DIVULGAÇÃO
- Falta divulgar melhor os exemplos de engajamento de 
pessoas e entidades em Londrina;
- Pouca divulgação das ações positivas da cidade, como os 
projetos da secretaria de educação;
- Incipiente publicização das iniciativas bem-sucedidas na 
área de combate à violência;
- Falta de conhecimento da população sobre projetos da 
cidade e de como participar deles.

7. LIDERANÇA
- Carência de lideranças locais que inspirem e engajem as 
pessoas, especialmente jovens;
- Líderes não tem a compreensão da importância da 
cooperação, educação e saúde da população;
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PERCEPÇÃO DE PROBLEMAS

- Líderes descomprometidos com o desenvolvimento da 
cidade;
- Faltam espaços públicos para que lideranças das 
comunidades possam participar e apresentar efetivamente 
suas necessidades e propostas.

8. JUVENTUDE
- Incipiência de empatia e solidariedade das novas gerações 
para engajamento nas causas sociais de Londrina;
- Há poucos incentivos às crianças e jovens para 
engajarem-se em atividades culturais e no desenvolvimento 
da sociedade;
- Crianças e jovens conhecem pouco da história de Londrina; 
- Desarticulação dos serviços de atenção aos adolescentes;
- A falta de interesse pela história da cidade, distanciam os 
jovens que poderiam ser lideranças aglutinadoras de causas 
positivas para a sociedade.

9. HISTÓRIA DE LONDRINA 
[EDUCAÇÃO]

- Desconhecimento das novas gerações sobre a história de 
Londrina;
- Ausência de um roteiro histórico que possa ser vivenciado 
pela população;
- Falta conhecimento da população sobre a história da 
cidade.

10. PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DA 
CIDADE

- A população desconhece os projetos da cidade e não sabe 
como engajar-se neles;
- Falta promover experiências práticas para o engajamento 
da comunidade;
- A comunidade local não se envolve nas discussões sobre 
o município;
- Baixa participação na agenda pública da cidade, 
especialmente dos moradores da periferia.

11. TURISMO
- Falta construir um conceito de turismo como identidade 
da cidade;
- A população carece da cultura do bem-receber e do 
reconhecimento do potencial da cidade para negócios;
- Não há identificação de produtos e marcas “típicas” de 
Londrina.

12. COOPERATIVISMO/ 
ASSOCIATIVISMO

- Incipiente cultura de associativismo e cooperativismo;
- Individualismo das pessoas dificultam ações cooperativas;
- Cooperativas brasileiras nem sempre praticam os valores 
de compromisso com as comunidades onde atuam.

13. OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 
ODS/ AGENDA 2030

- As pessoas não entendem a importância, urgência e 
relevância da AGENDA 2030 e seus ODS;
- Londrina não conta com indicadores adequados e 
confiáveis para acompanhar os ODS no âmbito municipal;
- Poder público e sociedade desconhecem as metas e 
indicadores da Agenda 2030;
- Falta diagnósticos locais dos microterritórios para maior 
envolvimento da população.

14. INICIATIVA PRIVADA
- A iniciativa privada tem pouca participação em projetos de 
resgate e manutenção da nossa cultura;
- Ausência de participação efetiva das empresas no 
desenvolvimento das comunidades;
- As entidades empresariais participam pouco de ações que 
levem à identidade e ao pertencimento.

15. DOAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
(IR)

- As pessoas e empresas de Londrina não destinam o IR 
para as ações sociais e de cultura;
- Não há conscientização da população e empresas de que 
podem direcionar impostos derivados à Receita Federal para 
ações culturais, saúde, criança, idosos etc. 

16. DESIGUALDADE SOCIAL
- A exclusão social e a desigualdade econômica dificultam 
o desenvolvimento de um sentimento de pertencer;
- As ações culturais do município não envolvem a população 
mais pobre;
- A pobreza e as necessidades econômicas da população 
criam um sentimento de falta de pertencimento a cidade;
- As comunidades “periféricas” de Londrina não se sentem 
como “pertencentes” à cidade.
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PROPOSTAS E SOLUÇÕES

Com o sentimento de pertencimento é possível que 
as pessoas valorizem e cuidem mais do ambiente que 
estão inseridos e das pessoas, seres e coisas que ali 
participam. Também se resgata alguns sentimentos 

como o amor, o cuidar, valores, ética e respeito. O 
pertencimento cria uma identidade no indivíduo que 

fará com que ele, inserido dentro de uma comunidade 
e um contexto específico, se empenhe para que 

coletivamente lute por uma sociedade mais justa.
Isso levará as pessoas a refletirem mais sobre a vida 
e o ambiente, criando um pensamento mais crítico e 
reflexivo dentro de uma perspectiva emancipatória. 

(Moriconi, L. V. BD, UNICAMP).

1. ESPAÇOS PÚBLICOS  
- Institucionalizar formas de participação no gerenciamento 
de espaços comunitários, de uso comum; 
- Dotar praças, parques e espaços públicos de condições 
adequadas para serem verdadeiros espaços de convívio; 
- Promover visitas a parques, museus, eventos culturais 
com intuito de divulgar a cultura local;
- Criar espaços culturais, com ambiente inovador, para ala-
vancar novas ideias, negócios, engajamentos, parcerias etc.

2. PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
- Resgatar os marcos históricos da cidade e possibilitar o 
acesso à população; 
- Viabilizar, à comunidade escolar (pais, alunos e 
professores) de Londrina, a visitação ao patrimônio histórico 
e cultural da cidade; 
- Difundir a história de Londrina por meio do acervo de fotos 
e documentos existente;
- Cuidar do patrimônio (prédios) históricos – restaurar, 
recuperar e utilizar esses espaços em eventos. 

3. SISTEMA EDUCACIONAL 
- Inserir conceitos e exemplos de Pertencimento e 
Engajamento em todos os níveis do Sistema Educacional 
de Londrina, divulgando o nome de pessoas que fizeram e 
fazem a diferença;
- Estimular a capacitação dos professores da rede 
privada, seus diretores e mantenedores para aprofundar o 
conhecimento sobre Londrina;
- Estimular nas escolas os fundamentos de 
empreendedorismo e cooperativismo; 
- Incentivar as escolas (privadas) a participar do Projeto 
Conhecer Londrina.

4. DIVULGAÇÃO [COMUNICAÇÃO]
- Desenvolver uma plataforma online com oferta de 
oportunidades para engajamento das pessoas em projetos 
sociais;
- Promover a criação de produtos culturais (livros, vídeos, 
gibis etc.), para contar e compartilhar as histórias da cidade;
- Investir na Mídia de Paz (www.midiadepazparana.org.br), 
para divulgar notícias positivas sobre Londrina - como a do 
Centro Socioeducativo e da redução da violência na Polícia 
Militar;
- Investir em novas plataformas (rádio, outdoor, mídias 
sociais) para mobilizar os diversos públicos para causas de 
interesse comum de Londrina; 
- Criar roteiros para empresários e profissionais de 
comunicação e marketing que estimulem ações criativas 
que fomentem o pertencimento;
- Engajar os veículos de comunicação no apoio aos projetos 
culturais da cidade.

5. PODER PÚBLICO 
- Estabelecer (Prefeitura de Londrina) canais de 
comunicação efetivos com a população para conhecer 
melhor as aspirações e a necessidade de serviços de cada 
bairro;
- Mudar o foco do investimento em comunicação da 
prefeitura, divulgando atrativos de Londrina para o público 
local até o nacional; 
- Ampliar (Prefeitura de Londrina) os espaços públicos de 
lazer e recreação para todas as regiões da cidade; 
- Utilizar atividades culturais (arte, música, poesia entre 
outras) para humanizar os centros de acolhimento de jovens 
e adultos;
- Implantar (Prefeitura de Londrina) Portal do Observatório 
de Indicadores, a exemplo da Cidade de Vitória.

6. POLÍTICAS PÚBLICAS 
- Implantar política habitacional centrada na promoção das 
pessoas e de suas relações sociais com oferta de espaços 
de convívio, esportes e expressão de arte e cultura locais; 
- Criar um Observatório de Políticas Públicas; 
- Fomentar a participação popular nas questões da cidade, 
empoderando as pessoas;
- Desenvolver políticas públicas que possibilitem a efetiva 
inclusão social;
- Priorizar políticas públicas que incentivem as “redes de 
prestação de serviços” nos bairros.
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PROPOSTAS E SOLUÇÕES

7. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL – ODS/ONU - AGENDA 
2030

- Mobilizar a sociedade para que Londrina possa adotar os 
ODS, alinhando as ações municipais com a Agenda 2030;
- Estimular os órgãos municipais responsáveis pelo levan-
tamento de dados e estatísticas a medir indicadores ODS; 
- Identificar instituição (pública ou privada) que possa liderar 
as discussões sobre os ODS no território; 
- Adotar ODSs como parte essencial dos indicadores de 
Londrina no âmbito do MasterPlan.  

8. LIDERANÇA
- Reconhecer e respeitar o surgimento de novas lideranças 
cívicas; 
- Criar um programa de formação incluindo lideranças de 
todos os níveis sociais; 
- Incentivar líderes nos bairros para realizarem ações e 
projetos que engajem as pessoas nas suas localidades;
- Identificar e legitimar lideranças jovens que possam 
influenciar as novas gerações; 
- Garantir espaços públicos para lideranças participarem 
em atividades estratégicas da cidade que possam diminuir 
a pobreza em Londrina. 

9. JUVENTUDE 
- A sociedade civil precisa investir na nova geração 
promovendo o senso de cooperação, pertencimento e 
engajamento; 
- Envolver as cooperativas locais (Sicoob, Sicredi, Integrada, 
Unimed, entre outras) para financiar um programa de 
fomento à cooperação;
- Realizar “Maratonas Fotográficas”, como a que ocorreu 
em 2020/21, para ampliar o acervo, permitindo rememorar 
histórias pessoais/familiares e da cidade. 

10. HISTÓRIA DE LONDRINA 
- Melhorar a divulgação do acervo fotográfico e audiovisual 
de Londrina; 
- Promover o interesse do londrinense pela sua cidade por 
meio de suas histórias, como a Capital do Café, Terra dos 
Perobais, Cidade da Paz, Centro da Inovação entre outras;
- Recuperar livros e documentos (publicados pela UEL) que 
registram e preservam a história de Londrina;
- Resgatar a memória da Folha de Londrina que reporta a 
transformação e o crescimento de Londrina;
- Divulgar a história (documentário) de criação de marcos 
de Londrina: Lago, UEL, IAPAR, Moringão, entre outros. 

11. SOCIEDADE/COMUNIDADE
- Envolver a população no planejamento da construção de 
espaços e equipamentos culturais e obras públicas, ouvindo 
inclusive a opinião sobre a arquitetura;
- Adotar ações que estimulem a participação na formação 
de capital social; 
- Criar um Banco de Entidades prestadoras de serviços e de 
voluntários para atender as comunidades mais carentes;
- Utilizar ferramentas de mídias sociais e aplicativos para 
ouvir mais a opinião dos cidadãos sobre a cidade. 

12. TURISMO
- Investir no turismo de negócios em Londrina, envolvendo 
a população, como oportunidade de mostrar nossos ativos 
culturais; 
- Identificar/desenvolver produtos que caracterizem a 
cidade, promovendo identidade (ao registrar marcas);
- Criar o Museu do Café com peças, documentos, 
equipamentos, entrevistas, fotos etc;
- Desenvolver um plano regional de turismo.

13. COOPERATIVISMO / 
ASSOCIATIVISMO

- Engajar as cooperativas de Londrina em ações que 
promovam o desenvolvimento da cidade;
- Criar um Fundo Municipal de apoio ao cooperativismo 
(nas escolas), semelhante ao de Sunchales, na Argentina;
- Articular as cooperativas de Londrina para desenvolver 
projetos de Educação Cooperativa nas escolas;
- Criar uma Rede de Cooperativas de Londrina (Sicredi, 
Sicoob, Integrada, Unimed, entre outras) visando gerar 
sinergia num plano estratégico para Londrina ligado ao 
cooperativismo;
- Incentivar a formação de cooperativas estudantis.

14. INICIATIVA PRIVADA
- Mobilizar o empresariado para maior apoio ao Projeto 
Conhecer Londrina;
- Articular o setor privado para promover ações de turismo 
de eventos;
- Fomentar o financiamento privado para preservar a 
memória da cidade;
- Valorizar e reconhecer as pessoas e suas ações em prol 
do bem comum, como forma de engajar e desenvolver o 
pertencimento;
- Incentivar a participação das empresas locais na 
promoção e divulgação da história da cidade.
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PROPOSTAS PARA LONDRINA

15. FÓRUM DESENVOLVE LONDRINA
- Aumentar a capilaridade do Fórum criando canais de 
comunicação (site, redes sociais, entre outros) para ouvir 
propostas/ideias e divulgar seus trabalhos;
- Engajar o Fórum no Planejamento e Gestão de políticas 
públicas;
- Mobilizar a sociedade civil organizada de Londrina na 
defesa de bandeiras de interesse comum da cidade.

16. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
POBREZA

- Promover o desenvolvimento de ações de profissionais 
voluntários nas comunidades carentes;
- Estimular a Economia Solidária e fortalecer hubs de 
projetos sociais;
- Ampliar a oferta de serviços públicos adequados à 
população em situação de pobreza;
- Apoiar a organização de cooperativas e o 
empreendedorismo social nos bairros mais vulneráveis;
- Ofertar espaços de formação e capacitação técnica que 
ampliem a empregabilidade.

17. CENTENÁRIO DA CIDADE
- Criar uma comissão com a participação da sociedade 
para planejar ações a serem desenvolvidas até o centenário 
da cidade (2034);
- Criar um Memorial do Centenário e selo de Embaixadores 
de Londrina (33 etnias);
- Utilizar o centenário da cidade como marco para resgatar 
a identidade e o engajamento.

18. TERRITÓRIOS 
- Ofertar serviços públicos e privados conforme as 
necessidades e potenciais de cada território; 
- Engajar associações de moradores, igrejas, entidades 
públicas e privadas para promover melhor qualidade de vida 
nos bairros mais vulneráveis;
- Criar um Banco de Entidades prestadoras de serviços e de 
voluntários para atender as comunidades;
- Articular e integrar as ações de todos os órgãos que atuam 
no mesmo espaço geográfico.

19. UNIVERSIDADES
- Incentivar a elaboração de estudos acadêmicos sobre 
as experiências londrinenses em pertencimento e/ou 
engajamento;

- Fomentar as universidades para realizar projetos de 
integração social na periferia;
- Incentivar as universidades locais à criação de grupos de 
pesquisa com foco em cooperativismo/associativismo.

20. INCENTIVO FISCAL
- Incentivar pessoas físicas e jurídicas para doações de 
imposto de renda para projetos de entidades sociais de 
Londrina;
- Mapear e incentivar empresas a investirem, por meio da 
Lei Rouanet, em projetos ligados à história de Londrina;
- Fomentar a captação de recursos da Lei Rouanet para 
projetos culturais em Londrina.
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NUVENS DE PALAVRAS

As nuvens aqui apresentadas destacam as principais palavras citadas durante o processo de identificação 
das soluções apontadas pelo Estudo “Sentimento Pé Vermelho: Pertenço a Londrina, Londrina me Pertence” pelos 
membros do Fórum Desenvolve Londrina, refletindo as ideias centrais de forma rápida e objetiva.
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CONCLUSÃO

Sempre fomos plurais e necessitamos da 
companhia uns dos outros para exercermos a nossa 
plenitude, para construirmos nossos caminhos e para 
buscarmos nossos sonhos. Necessitamos pertencer 
à nossa família, à nossa comunidade, ao nosso grupo 
de amigos, ao nosso time de colegas de profissão. O 
pertencimento é o que nos move a fazer o coletivo, a 
edificar em conjunto, a crescer inspirando quem está 
a nossa volta.

Assim também acontece quando pensamos 
no desenvolvimento das cidades. Quando 
verdadeiramente nos sentimos pertencentes, nos 
engajamos para o bem-comum, para transformar, para 
trazer melhorias, para defender o que acreditamos. 
As cidades que conseguem vivenciar o sentimento 
de pertencimento, fomentam o desenvolvimento 
socioeconômico e projetam prosperidade, inovação e 
acolhimento.

Pertencer deveria ser um propósito raiz. É com ele 
que nos sentimos em comunidade. É pensando em 
conjunto que temos ousadia para transformar e trazer 
prosperidade para aqueles que nos seguem e para os 
que virão depois de nós. O Fórum Desenvolve Londrina 
é um exemplo de pertencimento como entidade que 
congrega e engaja seus membros para pensarem o 
futuro de Londrina. 

Acreditamos tanto no pertencimento que o Estudo 
do Fórum de 2021 se propôs a analisar cenários da 
cidade, a observar outras localidades e a encontrar por 
aqui cases valiosos do pertencer. O resultado foram 
soluções e propostas para estimular o engajamento 
do londrinense com as causas da sua rua, do seu 
bairro, da sua região e da sua cidade. 

É preciso cultivar os sentimentos de pertencimento 
e identidade para despertar o lado crítico e reflexivo de 
cada um de nós, desenvolvendo sentimentos como 
amor, respeito, responsabilidade, cuidado, proteção, 
solidariedade, compromisso e honestidade. E para 
que isso aconteça, é fundamental que as pessoas 
participem, no decorrer da vida de cada uma, da 
família, da escola, do trabalho, das amizades, do bairro, 
do espaço público, entre outros lugares, levando-a a 
atuar em grupo e em comunhão, numa coletividade 
que alimenta os relacionamentos humanos de 
solidariedade e empatia.

O pertencer nos movimenta, nos impulsiona e 
nos engaja para construirmos juntos. É, em suma, 
a única forma de transformação sustentável capaz 
de desenvolver a coletividade. Pertencer e engajar 
reflete a nossa essência e será sempre nosso lema.  
O título do Caderno de Estudos de 2021 é também 
uma provocação para ressaltarmos e resgatarmos 
o Sentimento Pé Vermelho: Pertenço a Londrina, 
Londrina me Pertence!

O PROPÓSITO EM PERTENCER
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RESULTADOS

O trabalho do Fórum Desenvolve Londrina consiste em 
estimular a participação da população do município na 
discussão e nas soluções dos problemas da comunidade 
através de um ambiente de parceria e cooperação, 
de forma sistemática, para melhorar as condições de 
desenvolvimento econômico e social.

Este trabalho é realizado através do monitoramento 
e publicação do Manual dos Indicadores e do Estudos 
de indicadores selecionados. Neste sentido, não se trata 
de uma nova entidade criada para realizar ações, mas 
sim de um movimento voluntário que, após ouvir vários 
especialistas e debater entre seus participantes sobre um 
determinado indicador, propõe soluções para sociedade, 
cabendo às entidades públicas e privadas analisarem se as 
propostas são pertinentes e viáveis para a implantação na 
busca da solução dos problemas e melhoria do ambiente.

Algumas das soluções apresentadas são inovadoras 
e inéditas, outras são experiências aplicadas em outras 
localidades nacionais e internacionais, além de outras 
que já vinham sendo discutidas ou mesmo implantadas 
por entidades do próprio município e que, quando 
apresentadas ao Fórum durante as palestras semanais, 
foram incorporadas como uma proposta de solução 
devido aos resultados já apresentados ou com o objetivo 
de ampliar e intensificar sua atuação.

Assim, os resultados aqui apresentados não foram 
implantados pelo Fórum, mas sim pelas entidades 

públicas - principalmente pelo poder público municipal 
- e pelas entidades privadas que viram nas propostas 
uma oportunidade de melhorar as condições sociais, 

econômicas ou ambientais.

Empreendedorismo na Escola para toda rede municipal;

Empreendedorismo nas Universidades; 

Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas;

Formalização e funcionamento do Comitê das Micro e Pequenas Empresas; 

Criação da Sala do Empreendedor;

Implantação do Programa Compra Londrina;

Criação da Lei do ISS Tecnológico;

Implantação do TECA/INFRÁREO;

Ampliação e modernização do Aeroporto de Londrina;

Implantação de cursos de Engenharia em diversas universidades locais;

Revitalização do Centro de Londrina;

Implantação de Cursos Técnicos no SENAI e SENAC;

Criação da Campanha Pé na Faixa;

Instalação do Corredor de Ônibus em vias públicas;

Criação da campanha Trânsito Legal;

Incentivo aos estudos de criação do Centro de Convenção;

Implantação do Parque industrial;

Criação de espaços e eventos de inovação como o FABLABs e Hackathons;

Priorização de setores para o desenvolvimento de Londrina;

Planejamento do Ecossistema de Inovação de Londrina;

Conheça algumas das ações implantadas ou em fase de implantação e que fizeram parte dos Estudos de Indicadores 
publicados pelo Fórum Desenvolve Londrina ao longo dos anos:

AÇÕES IMPLANTADAS EM LONDRINA
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Criação da comissão para simplificação e desburocratização para os processos de instalação e ampliação de 
empresas no município;

Execução do Projeto Londrina Cidade Iluminada pela Sercomtel Iluminação;

Instalação de sistema piloto de câmeras com leitura de placas de veículos integrado ao sistema da Polícia Militar; 

Instalação de sistema piloto de câmera com reconhecimento facial na Sercomtel;

Cobertura de Wi-Fi gratuito em áreas públicas como UPAs, Hospitais e Shoppings Centers, Praças e Rua Sergipe;

Instalação de serviço de Educação Conectada em todas as escolas municipais para atividades pedagógicas;

Criação do Comitê Municipal de Economia Criativa (CMEC) por meio do Decreto Municipal nº 361/2019;

Realização de Hackathon de Economia Criativa e de Hackatur - Hackathon de Turismo;

Lançamento de editais do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC - sob o tema Londrina Cidade 
Criativa, no ano de 2019;

Redução de 5% para 3% o valor do ISS cobrado pelo município sobre a realização de eventos em Londrina;

Recebimento do Certificado que elevou Londrina para a categoria A no Mapa Turístico Brasileiro, atualizado pelo 
Ministério do Turismo em 2019;

Desenvolvimento e participação no comitê Consultivo e do comitê técnico do MASTERPLAN – Londrina Rumo a 
2040;

Transformação da Rua Sergipe em rua inteligente.

RESULTADOS

Imagem cedida pelo Jornal Folha de Londrina.
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