
DIREITOS 
HUMANOS 

A Prefeitura de Curitiba, comprometida com 
a promoção e defesa dos Direitos Humanos, 
atua de forma intersetorial e articulada 
fomentando políticas públicas para a 
garantia dos direitos inerentes a todos 
os seres humanos, independentemente 
de raça, identidade de gênero, orientação 
sexual, nacionalidade, etnia, idioma, 
religião ou qualquer outra condição.



Buscando a a�rmação da igualdade, da dignidade e 
liberdade de todos os seres humanos, este material foi 
desenvolvido com o objetivo de ampliar as informações, 
propiciando uma cultura de respeito, defesa e 
promoção dos Direitos Humanos.

ASSESSORIA DE 
DIREITOS HUMANOS 

O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS?

Os Direitos Humanos são compreendidos como aqueles direitos inerentes ao 
ser humano, são garantidos legalmente por lei, protegendo indivíduos e 
grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na 
dignidade humana.

CONHECENDO SEUS DIREITOS

Considerando ser essencial que os Direitos Humanos sejam protegidos, e de 
grande importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a 
Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou em 1948 a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Um documento marco na história 
dos Direitos Humanos, composto por 30 artigos que visam que cada 
indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo como principal orientador a 
DUDH, haja de maneira a promover o respeito a esses direitos e liberdades. 

Conheça alguns dos principais direitos descritos na Declaração Universal de 
Direitos Humanos:



Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia sobre 
violações de direitos humanos das quais seja 
vítima ou mesmo de que outras pessoas sejam. 

COMO
DENUNCIAR

Central de Atendimento Prefeitura de Curitiba  |  Ligue -156
É o canal de comunicação entre a população e a Prefeitura de Curitiba, 
para informações, solicitações e serviços ao município.

Disque Direitos Humanos  |  Ligue - 100
O Disque Direitos Humanos é um serviço telefônico de recebimento, 
encaminhamento e monitoramento de denúncias de violação de 
direitos humanos.

» Veja o documento completo em: nacoesunidas.org

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
 
Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, identidade de 
gênero, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição.  
 
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; ninguém será 
submetido à tortura. 

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção,         
a igual proteção da lei. 

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, opinião, 
expressão, consciência e religião. 

Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 
segurança social. 

Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego,  
a condições justas. 

Todo ser humano tem direito à educação. 

Todo ser humano tem direito à saúde e bem-estar, à alimentação,              
a serviços sociais indispensáveis.
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CONHEÇA OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA PREFEITURA 
DE CURITIBA EM PROMOÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS

Assessoria de Direitos Humanos
Promove, articula, executa e monitora políticas públicas para a promoção 
e defesa dos direitos humanos.
    (41) 3221-2746  |       direitoshumanos@curitiba.pr.gov.br
    Rua Barão do Rio Branco, 45 - 2º andar, Centro.
 

Assessoria de Políticas para Mulheres
Atua intersetorialmente nas áreas da empregabilidade, acesso aos serviços 
públicos, saúde de qualidade, igualdade de direitos e na prevenção da 
violência doméstica e familiar.
    (41) 3221-2746  |      mulher@curitiba.pr.gov.br
    Rua Barão do Rio Branco, 45 - 2º andar, Centro.
  

Assessoria de Políticas da Diversidade Sexual
Promove, articula, executa e monitora as políticas públicas para promoção 
e defesa dos direitos à diversidade sexual e combate à LGBTIfobia.
    (41) 3221-2712  |       diversidade@curitiba.pr.gov.br
    Rua Barão do Rio Branco, 45 - 2º andar, Centro.
  

Assessoria de Políticas de Promoção da Igualdade Étnico-racial
Atua no fortalecimento das políticas públicas para promover a igualdade de 
oportunidades e o enfrentamento das desigualdades e do racismo, 
combatendo a discriminação e as demais formas de intolerância étnica e 
religiosa.
    (41) 3221-2748  |       igualdaderacial@curitiba.pr.gov.br
    Rua Barão do Rio Branco, 45 - 2º andar, Centro.
  

Departamento dos Direitos da Pessoa com De�ciência 
Promove os direitos da pessoa com de�ciência, tendo em vista o seu 
protagonismo e autodefensoria, por meio de parcerias com os demais 
órgãos públicos e com a sociedade civil organizada.
    (41) 3221-2262  |       gdpd@curitiba.pr.gov.br
    Rua Schiller, 159, Cristo Rei. 
  



Assessoria de Apoio às Políticas da Criança e do Adolescente e da 
Pessoa Idosa - APCAPI
Vinculada à Fundação de Ação Social (FAS), assessora, orienta e apoia os 
Conselhos Tutelares de Curitiba no que tange a garantir os direitos da 
criança, do adolescente e do idoso.
    (41) 3250-7474  |       apcapi@curitiba.pr.gov.br
    Rua Eduardo Sprada, 4.520, Campo Comprido. 
  

Assessoria da Juventude
Promove, articula e executa intersetorialmente o desenvolvimento e 
gerenciamento de políticas públicas de esporte, lazer, atividade física e 
protagonismo juvenil, objetivando aprimoramento técnico, qualidade de 
vida, inserção e promoção social.
    (41) 3334-1672  |       juventude@curitiba.pr.gov.br
    Rua Augusto de Mari, 2.150, Guaíra.  


