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Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.
Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.
Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças
Todos tem de respeitar.
Tem direito à atenção
Direito de não ter medos
Direito a livros e pão
Direito de ter brinquedos
Mas criança também tem
O direito de sorrir
Correr na beira do mar,
Ter lápis de colorir...
Ver uma estrela cadente,
Filme que tenha robô,
Ganhar um lindo presente,
Ouvir histórias do avô.
Descer do escorregador,
Fazer bolha de sabão,
Sorvete se faz calor,
Brincar de adivinhação.
Morango com chantilly,
Ver mágico de cartola,
O canto do bem-te-vi,
Bola, bola, bola, bola!
Lamber fundo de panela
Ser tratada com afeição
Ser alegre e tagarela
Poder também dizer não!
Carrinho, jogos, bonecas,
Montar um jogo de armar,
Amarelinha, petecas,
E uma corda de pular.
Ruth Rocha.
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A Constituição Federal confere a todos os cidadãos a garantia dos direitos sociais. Para a efetivação
desses direitos, há a criação das políticas públicas tanto pela União quanto pelos estados e municípios.
A CF/88 estabeleceu em seu art. 18 a descentralização político administrativa, no qual, preceitua que
“a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. Assim, todos esses entes
federativos gozam de autônoma política e administrativa, decidindo qual a melhor forma de aplicação de
seus recursos públicos, dentro de suas competências, para a garantia dos direitos sociais.
Em 2011, a União instituiu a Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para os
próximos dez anos, com o objetivo de efetivar os direitos fundamentais da criança e do adolescente.
Dentro de suas competências, os municípios devem garantir com absoluta prioridade, tal como a
União e os estados, os direitos da criança e do adolescente que estão assegurados na CF/88 e no ECA.
Assim, o município deve realizar diversas atividades e/ou serviços que promovam os direitos da criança e do
adolescente, incluindo o pleno acesso à saúde, à educação, à assistência social, à cultura, esporte e lazer.
Desse modo, a elaboração de um Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelos
municípios é determinante para que sejam efetivados esses direitos fundamentais, de modo a melhorar e
assegurar condições dignas de vida à criança e ao adolescente, conjugando ações que envolvam os mais
diversos atores locais, com as secretarias municipais, os conselhos tutelares e a sociedade civil organizada.
Rio Negrinho tem, não só a obrigação legal, mas principalmente a oportunidade de identificar as
deficiências nas políticas para a criança e o adolescente, e projetar um futuro promissor às novas gerações. O
Plano Decenal para as Políticas da Criança e do Adolescente, certamente refletirá em melhores condições de
vida a toda a sociedade.

2. Princípios
É notória a importância da Proteção integral à Criança e ao adolescente instituída pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA. Proteção Integral depende da integração da política para crianças e
adolescentes envolvendo todos os segmentos governamentais e não governamentais que atuam na área da
infância e adolescência, pensando e agindo de forma a assegurar o interesse superior da criança.
Partindo deste conceito e, em observância aos artigos 1 ao 6 do ECA, é que elencamos os princípios
norteadores para a construção deste Plano.
A Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes orienta que os princípios são
valores universais e permanentes, valorizados e incorporados pela sociedade.
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Pontuamos a seguir, o princípio da Universalidade dos direitos com equidade e justiça social e o
princípio da Igualdade e direito à diversidade, ambos são princípios universais dos direitos humanos
previstos na Carta Constitucional Brasileira; na sequencia os princípios da Proteção Integral para a criança e
o adolescente, o da Prioridade Absoluta para a criança e o adolescente e o do Reconhecimento de crianças e
adolescentes como sujeitos de direitos, previstos tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na
Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas quanto no ECA e, ainda, os princípios da
Descentralização Político-Administrativo, da Participação e Controle Social e da Intersetorialidade e
trabalho em rede, necessários para a organização da política de garantia de direitos de crianças e
adolescentes.
2.1. Proteção Integral para a criança e o adolescente
A proteção integral de crianças e adolescentes compreende para além dos direitos consagrados aos
adultos, uma série de direitos próprios, por estarem em desenvolvimento físico e mental. Isso significa que
devem ser criados e assistidos de maneira integral e emancipatória de acordo com seu ciclo de
desenvolvimento.
2.2. Universalidade dos direitos com equidade e justiça social
Todos os seres humanos, independente da idade, classe social, idade ou gênero têm direitos humanos
preservados e garantidos legalmente. Porém a igualdade inicialmente dada a todos necessita de olhares e
ações que garantam o acesso com equidade e justiça social. Nacionalmente vivemos num contexto de
desigualdades sociais fato que intensifica a dificuldade de acesso às classes economicamente menos
favorecidas. São essas pessoas, bem como, as crianças e adolescentes, os idosos e as pessoas com
deficiência, considerados grupos mais vulneráveis, que necessitam de atenção especial para que seja
garantidos a justiça social e o acesso de todos aos direitos humanos.
2.3. Igualdade e direito à diversidade
O ser humano apresentada várias diversidades procedentes do contexto em que estão inseridas, como
questões culturais, religiosas, bem como, de questões naturais como de gênero, étnico-racial, físicoindividual e/ou de escolhas que cada pessoa faz ao longo de sua existência. E cada um tem direito a ser
respeitado e valorizado conforme suas escolhas sem sofrer qualquer tipo de discriminação.
2.4. Prioridade Absoluta para a criança e o adolescente
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Considerar a prioridade absoluta a crianças e adolescentes significa que, em todos os momentos em
que se oferta serviços, desde o planejamento, destinação de recursos, formulação de Políticas, bem como, na
execução das políticas que atendem a esta faixa etária, deve-se assegurar que as crianças e adolescentes
terão preferência no atendimento. A prioridade absoluta deve ser assegurada por toda a sociedade, sendo
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir a efetivação dos direitos
relacionados a todos os aspectos fundamentais da vida humana conforme determina o art. 4º do ECA.
2.5. Participação e Controle Social
O Controle Social e a participação social também foram instituídos com a Constituição Federal de
1988. Manifesta-se através da escuta da população em espaços de participação popular como Conferências e
Fóruns e Audiências Públicas. O controle social se efetiva na representação popular em Conselhos de
Direitos, importantes espaços de deliberações e controle das políticas públicas.
2.6. Protagonismo Infanto-juvenil
Na mesma lógica da participação social afiançada a toda a sociedade civil, o protagonismo infantojuvenil pressupõe que o adolescente deve participar do planejamento de decisões em suas vidas individuais,
familiares e também de seus espaços de convivência, escola, clubes, grupos de comunidade, associação de
bairros, conselhos comunitários e conselhos de direitos para que possa tomar parte e sentir-se participativo
das decisões que vão interferir diretamente em suas vidas.

3.

Marco Legal
As primeiras legislações que tratam da criança e do adolescente no Brasil datam no final do século

XIX. Pereira Júnior (1992) nos relata que neste período, bem como na primeira metade do século XX,
existia uma diferenciação entre o criança e adolescente, termo usado aos filhos de famílias de classes nobres,
e menores, termo que se referia aos filhos das famílias carentes ou então às crianças órfãs que viviam nas
ruas e orfanatos.
Este olhar diferenciado sobre crianças e adolescentes de uma mesma faixa etária é herança do
processo de colonização de nosso país, marcado por um “percurso histórico de escravidão e de um modelo
econômico concentrador de renda” (PEREIRA JÚNIOR, 1992, p. 13) que produziram uma visão da criança
oriunda de famílias pobres como marginal, trombadinha, pivete, desajustado e associando todos estes termos
degenerativos à palavra menor. A preocupação da sociedade neste período, não era a de defender as crianças
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e adolescentes, mas sim, a de proteger o patrimônio das classes abastadas, tendo a função de regrar,
controlar e ressocializar os menores em situação irregular.
A primeira legislação brasileira que nos traz desígnios sobre a criança e o adolescente é a
Constituição Federal de 1937, que institui em seu artigo 37 o seguinte: “A infância e a juventude devem ser
objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a
assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades”.
(Constituição de 1937 apud BENTES, 1999, p.03).
Desde então, avanços foram sendo observados com a instituição do Código Penal de 1940, o qual
estabeleceu a maioridade penal de 18 anos que anteriormente era de 17 anos e com a implantação do
Departamento Nacional da Criança, porém ainda permanecia o paradigma da criança pobre como um
problema.
Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10/12/1948 e com a Declaração
Universal dos Direitos da Criança, 20/11/1959, as formas de tratamento das organizações
governamentais brasileiras em relação às crianças e adolescentes passam a ser alvo constante de
denúncias e inquéritos, o que se fortalece ainda mais a partir da Declaração Universal dos Direitos da
Criança, de 20/11/1959.
Diante destes fatos, o Governo Militar de 64 institui a Lei 4.513/64 denominada de Política
Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM). A presente lei funcionava gestionada a Fundação Nacional
de Bem-Estar do Menor (FUNABEM). “Oficialmente, aponta-se para uma mudança de enfoque, a visão
do ‘menor’como ameaça social cede lugar à criança carente e abandonada. As práticas assistencialistas
passam a ter prioridade maior às prática punitivas”. ( PEREIRA JÚNIOR, 1992, p. 20).
Em 1979 é promulgada a Lei 6.697, o novo código de menores. Na prática, não gerou
modificação quanto à concepção do menor “problema”, uma das medidas mais usadas de
ressocialização era o internamento provisório, no entanto
O internamento de crianças e adolescentes os privava da convivência familiar, reduzia as
chances de socialização em seu meio social e não resolvia o problema das crianças pobres.
“Assim, o internamento mostrou-se como uma prática repressora e punitiva, contrariando os
objetivos declarados de reintegração familiar” (COSTTA; MANDALOZZO, 2004, P. 93).

Diante desta realidade, instituições não governamentais, filantrópicas e organizações da sociedade
civil começam a discutir e cobrar do Estado uma revisão das políticas sociais relacionadas à criança e ao
adolescente buscando maior eficácia e efetividade para as questões sociais.
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Em 05 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as reivindicações
foram atendidas, significando grande avanço a população infanto-juvenil, conforme podemos observar no
art. 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocalos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(BRASIL. Constituição Federal 1988).

Um grupo de estudos foi formado, bastante fortalecido com a mudança de paradigma de atenção às
crianças e adolescentes e na elaboração de propostas e, em 1990, é implantada a Lei 8069/90, o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA.
“o Estatuto, ao romper com a lógica segregacionista e criminalizante, não mais coloca o denominado
‘menor’ como o alvo privilegiado da ação. Compreende-se que não é a criança ou o adolescente que
necessita ser controlado e reintegrado, dado que não são eles que estão ‘irregulares’, mas sim as
condições precárias de total desrespeito a seus direitos básicos de existência. Assim, a ação
governamental e social deve ser direcionada para garantia e manutenção das condições necessárias
para uma vida digna.” (PEREIRA JÚNIOR, 1992, p. 22).

Com esta nova concepção, o Brasil tem avançado nos últimos vinte e seis anos para a efetivação
dos direitos da população infanto-juvenil, compreendendo-os como sujeitos de direitos, em condição
peculiar de desenvolvimento com absoluta prioridade.
No mesmo período outros marcos legais também vem para fortalecer a proteção a população infantojuvenil, como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direito da Criança, aprovado no Brasil através do
Decreto Legislativo nº 28, de 14 de setembro de 1990 e adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
em 20 setembro de 1989 e também a Convenção relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em
matéria de Adoção Internacional (Convenção de Haia) adotada pela Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado de 29 de Maio de 1993, entrada em vigor na ordem internacional de 1º de Maio de
1995 e promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999 e as Resoluções nº 113, de 19 de abril de
2006 do CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do Sistema
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Resolução nº 139, de 17 de março de 2010, a qual
dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares no Brasil, e dá outras
providências, entre tantas outras Resoluções do CONANDA, dos Conselhos Estaduais e Conselhos
Municipais que neste período vem prosseguindo e aprimorando cada vez mais o atendimento nas questões
afetas à infância e juventude de maneira a garantir o seu desenvolvimento físico-psico-intelectual saudável
como base para construção de futuras gerações consolidadas.
Convém destacar ainda, a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – SINASE regulamentando a execução das medidas destinadas a adolescentes
que pratique ato infracional, sendo que este sistema também já conta com um Plano Municipal Decenal para
13
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aprimoramento das ações e vem sendo monitorado anualmente por uma comissão intersetorial municipal,
modelo no qual iremos seguir como exemplo para o monitoramento das ações deste plano.
Em Rio Negrinho a primeira Lei que tratava dos direitos da criança e do adolescente, após advindo
da Lei 8069/1990 (ECA), foi a Lei Municipal n° 420/1990, que criava o Conselho Tutelar inclusive,
posteriormente, em março de 1994 foi publicada a Lei n° 663/1994. Atualmente a norma municipal que rege
as políticas dos direitos da criança e do adolescente é a Lei n° 2.625/2013.

4. Marco Conceitual
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia dos Direitos fundamentais da pessoa humana às
crianças e adolescentes. Traz em seu contexto vários conceitos que precisam ser melhor compreendidos para
que possa-lhes assegurar a oportunidade que lhe faculta o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e
social.
4.1. Proteção Integral para a criança e o adolescente
Conforme elencamos no Marco Legal, o Brasil tem em seu processo histórico um grande período de
legislações que tratavam da criança e do adolescente como sujeitos que geravam problemas, que precisavam
ser disciplinados e que, aqueles que eram considerados “irregulares” eram penalizados. O menor irregular
era visto como um problema sem uma reflexão sobre o contexto histórico em que ele estava inserido o qual
oferecia poucas oportunidades às famílias que se encontravam enfraquecidas pela falta de recursos
financeiros para arcar com as responsabilidades de manutenção das crianças e adolescentes e, as práticas
repressivas e punitivas do Estado não auxiliavam as famílias na resolução do problema social das famílias
empobrecidas.
A proteção integral de crianças e adolescentes surge da mobilização da sociedade civil, em especial
na década de 80, como uma resposta de melhoria e instituição de novas práticas institucionais no
atendimento as crianças e adolescentes, colocando-as como sujeitos de direitos e sendo rejeitadas toda forma
de discriminação no tratamento da população infanto-juvenil.
A proteção integral compreende para além dos direitos consagrados aos adultos, uma série de direitos
próprios às crianças e adolescentes, por estarem em condição de desenvolvimento físico e mental. Isso
significa que devem ser criados e assistidos de maneira integral e emancipatória de acordo com seu ciclo de
desenvolvimento.
Para que a proteção integral possa ser efetivada, faz-se necessário o envolvimento da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público na garantia dos direitos fundamentais à vida, à saúde,
14
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à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar.
A comunidade e a sociedade civil tem disponíveis espaços de participação popular (Conselhos de
Direitos; Conferências; Fóruns; Disque Denúncias) para manifestar suas opiniões, denunciar direitos
violados e auxiliar na construção de normativas que venham de encontro a proteção integral de crianças e
adolescentes e a construção de uma sociedade mais justa, com foco nos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes.
4.2 Sistema de Garantia de Direitos - SGD e atores sociais
O Sistema de Garantia de Direitos compreende a articulação entre todas as instâncias, sejam
governamentais ou não governamentais, sejam municipais, estaduais, nacionais ou internacionais,
abrangendo as áreas de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura e lazer, profissionalização,
trabalho e segurança pública, áreas de estudo e pesquisa, todos, com um único objetivo: o de promover,
defender e controlar a proteção integral da criança e a efetivação dos direitos civis, políticos, econômicos,
sociais, culturais, sejam individuais ou coletivos, das crianças e dos adolescentes.

Um sistema bem

integrado e em funcionamento permanente é capaz de prevenir situações de ameaças e violações de direitos
e garantir o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
De acordo com a Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do CONANDA, as instâncias públicas
que integram o sistema de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes desenvolvem suas
funções a partir dos eixos estratégicos de defesa dos direitos humanos; de promoção dos direitos humanos e,
de controle da efetivação dos direitos humanos.
No eixo da Defesa dos Direitos Humanos destaca-se a ação dos órgãos públicos judiciais (varas da
infância e da juventude), do Ministério Público, Das Defensorias Públicas, da Advocacia Geral da União e
as Procuradorias Gerais dos Estados, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos Conselhos Tutelares e das
Ouvidorias.
No eixo da Promoção dos Direitos Humanos desenvolve-se através da articulação entre todas as
políticas públicas e integração entre as suas ações. Envolve ações de atendimento às necessidades básicas de
crianças e adolescentes em órgãos governamentais e não governamentais; ações na formulação e no controle
de políticas públicas com a participação da população e a descentralização política administrativa com
responsabilidades específicas as esferas Federal, Estadual e Municipal.
Subdividem-se aqui três tipos de serviços para o atendimento a crianças e adolescentes sendo o
primeiro serviço o destinado ao atendimento geral de políticas públicas, assegurando o acesso a todas as
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crianças e adolescentes que tenham interesse, porém priorizando àquelas com direitos violados. O segundo
serviço é o destinado especificamente à crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados e que
necessitam de atendimento imediato como forma de proteção contra a ocorrência de novas ameaças e
violações. E o terceiro serviço que é o destinado a adolescentes que cometeram ato infracional e cuja
estrutura obedece aos parâmetros estabelecidos no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo –
SINASE.
No eixo do Controle da Efetivação dos Direitos Humanos os importantes espaços de efetivação são
os Conselhos dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes em suas esferas municipal, estadual e federal,
sendo exercido soberanamente pela sociedade civil, através das suas organizações representativas nos
conselhos. Compete aos conselhos acompanhar, avaliar e monitorar as ações públicas de promoção e defesa
de direitos deliberando sobre o assunto e emitindo normas, recomendações, orientações que devem ser
observadas. Em caso de descumprimento das deliberações, os conselhos de direitos da criança e do
adolescente podem representar a instituição ao Ministério Público que tomará as providência e
encaminhamentos para as sansões cabíveis.
4.4 Melhor Interesse da Criança e do Adolescente
Compreende-se aqui que se deve observar primeiramente o interesse da criança e do adolescente
prevalecendo sobre qualquer outro interesse em todos os processos de formulação de políticas públicas e
execução das mesmas em seus diversos programas, projetos, serviços, nos atos legislativos, bem como, nas
decisões administrativas e/ou judiciais. O Sistema de Garantia de Direitos levará em consideração também,
as opiniões das crianças e adolescentes, em processos que lhes digam respeito e que elas tenham capacidade
de opinar e caso não possam, as decisões devem sempre analisar primeiramente a proteção e segurança das
crianças e a preservação de todos os seus direitos.
4.4 Intersetorialidade e trabalho em rede
Da mesma forma que a descentralização Político-Administrativo estabelece a corresponsabilidade
entre os três entes federados na gestão e financiamento das ações, a intersetorialidade estabelece que a
gestão das políticas públicas seja organizada por segmentos de ações governamentais e não governamentais
que se articulam entre si e enriquecem a atuação através da junção dos diferentes saberes e experiências
contribuindo para o tratamento de uma mesma questão e qualificando a oferta dos serviços prestados.
4.5. Descentralização Político-Administrativa e papel do município

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
A Constituição Federal de 1988 instituiu a descentralização político administrativo que na prática
permite que cada município realize o planejamento de suas ações de acordo com a realidade local e em
parceria com os três entes federados (União, Estados e Municípios) que são corresponsáveis no
cofinanciamento dos serviços e das ações. Com a descentralização Político-Administrativa as ações de
atendimento da criança e do adolescente ganham maior efetividade. Isto porque é no município que as
famílias e seus filhos residem, é onde se manifestam as questões sociais em que os infanto-juvenis estão
inseridos e, portanto, é nesta esfera que devem ser desenvolvidos projetos e programas capazes de atender as
necessidades dos munícipes. Evita-se assim, ações alienadas à realidade local, pois, é bem verdade, que
observando a magnitude de nosso país, ocorre a expressão de contextos históricos bem diferentes entre uma
criança nascida e criada no sul do país entre uma criança nascida e criada no nordeste do Brasil.
Desta forma, compete ao município a responsabilidade de conhecer, traçar um diagnóstico da
realidade municipal, para, a partir dele, tomar as decisões políticas e planejar/definir as prioridades da
política de atendimento e a gestão da das mesmas.

5 Metodologia de Construção do Plano
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Rio Negrinho, sempre
atento à legislação que norteia o atendimento aos direitos de crianças e adolescentes e, em observância à
Resolução do CONANDA nº 171, de 04 de dezembro de 2014, a qual estabelece parâmetros para a
discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos humanos da crianças e do adolescente
em âmbito estadual, distrital e municipal, em conformidade com os princípios e diretrizes da Política
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com os eixos e objetivos estratégicos do Plano
Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, institui em 31 de maio de 2016,
através da Resolução CMDCA nº 10, a Comissão Intersetorial responsável pela elaboração do Plano
Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rio Negrinho – SC.
A Comissão reuniu-se pela primeira vez em 07/06/2016 por chamamento do CMDCA, o qual, através de
sua Secretária Executiva Sra. Lourdes da Silva Souza Pires, apresentou que o município tem o prazo para
elaboração do Plano até a data de 03/12/2016 e orientou sobre as etapas necessárias para a elaboração do
mesmo. A primeira etapa, criação da Comissão Intersetorial com integrantes conforme orientação da
Resolução CONANDA nº 171, foi composta por quinze representatividades diferentes (Anexo A) com
vistas a cumprir com o objetivo de que a construção do plano decenal deve ser realizada de forma articulada
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e intersetorial entre os diversos órgãos públicos e de organizações representativas da sociedade civil,
integrantes do Sistema de Garantia de Direitos.
Na primeira reunião deliberou-se em comum acordo que, devido a relevante importância do plano
decenal e o grande trabalho que a construção representa, seriam realizadas reuniões quinzenais.
No total foram realizadas onze reuniões com a Comissão em Rio Negrinho (Atas Anexo B) onde foram
estudados e sistematizados documentos como: Deliberações da Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de 2015; Deliberações da Conferência Municipal de Saúde 2015; Planos
Municipais em vigência no município (Plano Municipal de Assistência Social; Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo; Plano de metas da Educação); Plano Nacional Decenal dos Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes 2011-2010 e do Protocolo Nacional conjunto para Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes, a pessoas idosas e pessoas com deficiência em situações de riscos e desastres. Todas as metas
construídas nestes documentos envolvendo crianças e adolescentes foram sistematizadas no Plano Municipal
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes pela relevância de sua construção coletiva com
participação da comunidade na formulação das propostas.
Cada membro da Comissão, com sua representatividade trabalhou com a responsabilidade de socializar a
construção do Plano Decenal Municipal propiciando a sua construção de forma articulada entre as
instituições que compõe o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negrinho –
SC.
A Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina realizou na data de 28/06/2016 uma Roda
de Conversa sobre a Construção do Plano Decenal com coordenação de Cléber Rosso Bicca – Coordenador
Adjunto do CEDCA/SC e posterior quatro oficinas para Construção do Plano Decenal (Em 02/08/2016,
02/09/2016, 04/10/2016 e 04/11/2016) onde foram repassadas informações aos municípios da forma de
elaboração e conteúdos obrigatórios do plano. Em todas as etapas Rio Negrinho estava representado com
pelo menos um integrante da Comissão Intersetorial, o qual fazia o repasse das informações aos demais
integrantes em posterior reunião.
Com relação à competência da Comissão de propor e acompanhar a realização do diagnóstico da
situação local referente à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, já na
primeira reunião, uma equipe menor se propôs a reunir-se para a elaboração do Termo de Referência para
encaminhamento de processo licitatório para contratação da empresa. A equipe reuniu-se elaborou o Termo
e na Próxima reunião da Comissão apresentou o termo que foi aprovado por todos e encaminhado para os
procedimentos de licitação. Decorridos todos os trâmites pelo setor de licitação da Prefeitura Municipal, a
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empresa ganhadora e contratada foi a PLAN Avaliação, Monitoramento e Pesquisa Social (cópia contrato
Anexo C).
Na data de 16/08/2016, a representante da empresa Sra. Liora Mandelbaum, compareceu a reunião da
Comissão e apresentou a todos os integrantes a metodologia de trabalho. Na sequencia a Comissão elaborou
as questões que entendia pertinentes comporem o rol de perguntas para a pesquisa de campo a ser realizada
pela empresa e em atendimento aos indicadores por eixo conforme direitos previstos no ECA:
•

Vida e Saúde;

•

Educação, Cultura, Esporte e Lazer;

•

Convivência Familiar e Comunitária;

•

Liberdade, Respeito e Dignidade

•

Profissionalização e Proteção no Trabalho.

Na próxima reunião, Liora apresentou a proposta de perguntas elaboradas para aplicação do questionário
(Anexo D) pela empresa a partir das indicações da Comissão, e a metodologia que seria aplicado o
questionário, bem como, na elaboração do diagnóstico, a qual foi aprovada por todos e acompanhada no
desenvolvimento de suas etapas conforme segue:
•

Coleta de dados junto às instituições governamentais e não governamentais que compõem a Rede de
Atendimento à Criança e ao Adolescente no Município.

A equipe da Plan esteve em Rio Negrinho entre os dias 12 e 16 de setembro e conduziu reuniões com
todas as instituições membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da
Comissão Intersetorial, além de outras instituições relacionadas. Foram visitados e entrevistados
profissionais dos seguintes órgãos e instituições:
1. Abrigo Rio Negrinho;
2. Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
3. CMDCA;
4. Conselho Municipal de Cultura;
5. Conselho Municipal de Educação;
6. Conselho Municipal de Saúde;
7. Conselho Tutelar (quatro conselheiros);
8. CRAS;
9. CREAS;
10. Fundação de Cultura;

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
11. Fundação de Esportes;
12. Polícia Civil;
13. Polícia Militar;
14. Projeto Pescar;
15. Secretaria de Assistência Social;
16. Secretaria de Educação;
17. Secretaria de Saúde.
•

Compilação de dados secundários de fontes oficiais:
1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
2. Departamento de Informática do SUS (DATASUS),
3. Acompanhamento Brasileiro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Portal ODM),
4. Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil1,
5. Censo Escolar e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
6. Entre outros referenciados ao longo deste relatório;

•

Reuniões com a Comissão Intersetorial do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes;

•

Pesquisa, através da aplicação de questionário estruturado, com pais de crianças e jovens, entre os
habitantes dos diversos bairros do município, inclusive no distrito de Volta Grande.
1. A equipe da Plan conduziu 532 entrevistas entre os dias 12 e 16 de setembro de 2016. Os
questionários foram aplicados in loco, com distribuição dos pesquisadores por todos os
bairros do município, incluindo a área rural. Cada bairro foi visitado, em média, duas vezes.
Os dados foram coletados em pontos de fluxo e nos entorno de instituições relacionadas à
infância e adolescência (escolas, postos de saúde, etc.). Além disso, alguns questionários
foram aplicados durante visitas domiciliares.
2. O questionário foi validado junto à comissão responsável pelo diagnóstico. O tempo de
aplicação médio do questionário foi de 15 minutos, podendo se estender a até 25 minutos.
Foram utilizados tablets para a coleta dos dados.
Reconhecendo a necessidade da causa, os munícipes foram muito receptivos ao projeto e se

mostraram muito abertos a participar da pesquisa.

1 O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil é uma iniciativa pioneira, desenvolvida em parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro.
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Ao final a empresa PLAN apresentou à Comissão os seguintes produtos:
•

Relatório final construído com base nos dados coletados junto aos órgãos municipais de proteção à
infância e adolescência, dados secundários coletados e produzidos por instituições nacionais de referência
e dados primários coletados pela Plan Consultoria junto aos pais de crianças e adolescentes de Rio
Negrinho.
O relatório está dividido em três partes (as primeiras duas partes foram subdivididas considerando os
cinco eixos previstos no ECA):
1. Parte 1: Composta por dados secundários retirados das fontes oficiais já citadas e resultados
coletados junto às instituições do município relacionadas à infância e adolescência, além de
dados e percepções de caráter mais qualitativo, obtidos através de entrevistas com gestores e
conversas aprofundadas com pais de crianças e jovens de Rio Negrinho.
2. Parte 2: Resultados das 500 entrevistas conduzidas junto aos pais de crianças e jovens
residentes em Rio Negrinho.
3. Parte 3: Conclusões e recomendações.
•

Mapeamento dos equipamentos de atendimento à criança e ao adolescente e das vulnerabilidades
envolvendo crianças e adolescentes.
Os produtos foram entregues na reunião do dia 19/10/2016 e aprovados pela Comissão Intersetorial

de elaboração do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rio Negrinho - SC.
A partir das recomendações apontadas pela empresa, e da análise do Diagnóstico por integrantes da
Comissão, levantou-se as maiores fragilidades em relação aos direitos das crianças e adolescentes e se
comparou as propostas já elencadas de outros documentos. A maioria das fragilidades já tinham proposições
de ações para atender a demanda e as que não tinham foram criadas novas proposições metas a partir de
oficina com os integrantes da comissão e aprovada por todos.
As proposições foram sistematizadas no quadro do Plano de Ação, pela relatora da comissão, na
sequencia foram analisadas por cada órgão indicado como responsável pela execução das ações
(representantes na Comissão) para validar sua efetividade e posteriormente aprovada por todos os
integrantes da comissão, sendo apresentada em Audiência Pública na data de 22/11/2016 à comunidade
(Anexo E – Divulgação da Audiência Pública) e ficando por mais oito dias em consulta pública (site da
Prefeitura Municipal) para se contemplar a diversidade de olhares no município e sendo aprovada pelo
CMDCA em 01/12/2016.
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6 Marco Situacional - Diagnóstico
Apresentamos a seguir o Diagnóstico Social da Situação das crianças e adolescentes do município de
Rio Negrinho elaborado pela empresa PLAN Avaliação, Monitoramento e Pesquisa Social.

Parte 1: Dados secundários e entrevistas com gestores
6.1 Sobre o município de Rio Negrinho
População – dados demográficos
O município de Rio Negrinho está localizado no Norte do estado de Santa Catarina e, segundo o
Censo 20102, a população total do município era de 39.486 habitantes. Os dados estimados para julho de
2015 apontam para um crescimento populacional, alcançando 41.602 habitantes, sendo, aproximadamente,
50% homens e 50% mulheres.
População
estimada3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

39.849

40.011

40.169

41.167

41.386

41.602

Segundo dados do Portal ODM – Acompanhamento Brasileiro dos Objetivos do Milênio4, a taxa de
crescimento da população de Rio Negrinho, entre 2000 e 2010, foi de 0,55%, média abaixo da estadual, que
foi de 1,55%.
Do total de habitantes, o Censo de 2010 indica que 13.836 são crianças e jovens de 0 a 19 anos,
distribuídos da seguinte forma por faixa etária:

0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
Total

Masculino
1.524
1.797
1.982
1.787
7.090

21%
25%
28%
25%
100%

Feminino
1.427
1.714
1.898
1.707
6.746

21%
25%
28%
25%
100%

Esses dados indicam um equilíbrio de gênero de crianças e adolescentes em Rio Negrinho, sendo
49% do sexo feminino e 51% masculino.
2 Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=421500&search=santa-catarina|rio-negrinho|infograficos:-informacoes-completas
3 Fonte: http://tabnet.DATASUS.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popbr.def
4 Fonte: http://www.relatoriosdinamicos.com.br/portalodm/
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Ainda com base no Censo 2010, é possível destacar que o município apresentava uma taxa de
densidade demográfica de 43,92 hab/km², abaixo da média estadual de 65,27 hab/km², mas acima da média
nacional de 24,9 hab/km². A população de Rio Negrinho reside em grande parte na área urbana. Segundo
dados do Censo 2010, a taxa de urbanização do município era 91,22%, média acima da nacional de 85,43%
e estadual de 83,99%.
O município de Rio Negrinho é composto por dezesseis bairros na área urbana, além da área rural.
Com base no Censo 2010, a população mais jovem está aproximadamente distribuída da seguinte forma
entre
os
bairros5:

5 Todos os dados da tabela referentes à área urbana do município foram calculados diretamente no site do IBGE. Os dados da
da população e distribuição por faixa etária.
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5 a 9 anos

São Rafael

313

10,6%

356

10,1%

392

10,1%

222

10,0%

117

9,2%

3.916

9,8%

Industrial
Norte

286

9,7%

352

10,0%

389

10,0%

208

9,4%

122

9,6%

3.846

9,7%

Vila Nova

229

7,8%

295

8,4%

324

8,4%

207

9,3%

121

9,5%

3.677

9,2%

Cruzeiro

219

7,4%

237

6,8%

307

7,9%

165

7,4%

84

6,6%

3.196

8,0%

Vista Alegre

267

9,0%

312

8,9%

341

8,8%

187

8,4%

90

7,1%

2.867

7,2%

Ceramarte

154

5,2%

163

4,6%

196

5,1%

125

5,6%

85

6,7%

2.501

6,3%

Campo Lençol

205

6,9%

234

6,7%

294

7,6%

161

7,3%

73

5,7%

2.248

5,6%

São Pedro

219

7,4%

234

6,7%

240

6,2%

120

5,4%

85

6,7%

2.141

5,4%

Bela Vista

90

3,0%

120

3,4%

122

3,1%

100

4,5%

52

4,1%

1.851

4,6%

Alegre

121

4,1%

129

3,7%

135

3,5%

91

4,1%

50

3,9%

1.735

4,4%

Jardim
Hantschel

116

3,9%

156

4,4%

182

4,7%

101

4,6%

69

5,4%

1.710

4,3%

Quitandinha

120

4,1%

163

4,6%

134

3,5%

78

3,5%

47

3,7%

1.533

3,8%

Centro

79

2,7%

79

2,3%

82

2,1%

56

2,5%

43

3,4%

1.484

3,7%

Industrial Sul

84

2,8%

101

2,9%

79

2,0%

44

2,0%

37

2,9%

1.069

2,7%

Barro Preto

34

1,2%

44

1,3%

45

1,2%

23

1,0%

12

0,9%

437

1,1%

Pinheirinho

31

1,1%

35

1,0%

35

0,9%

27

1,2%

13

1,0%

411

1,0%

384

13,0%

501

14,3%

583

15,0%

304

13,7%

175

13,7
%

5.224

13,1%

2.951

100%

3.511

100%

3.880

100%

2.219

100%

1.275

100
%

39.846

100%

Área rural/Int.
Total

10 a 14 anos

15 a 17 anos

18 ou 19 anos

População Total
por bairro

0 a 4 anos
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6.2. Vida e saúde
Cobertura do atendimento
Durante a visita da Plan Consultoria ao município, constatou-se uma estrutura de saúde bastante
organizada. As entrevistas com os representantes da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde,
além de nossas visitas aos postos de saúde e conversas com a população, indicam que a população está
razoavelmente satisfeita com os atendimentos e serviços que lhes são prestados nesse âmbito. Quase todos
os bairros têm uma Unidade de Saúde, além do Centro Integrado de Saúde localizado no Centro, o qual
presta atendimento à população deste bairro e à população fora da área de abrangência das Estratégias de
Saúde da Família (ESF), assim como os atendimentos especializados. O município conta ainda com um
Hospital - Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, localizado no bairro Alegre.
Segundo dados da Secretaria de Saúde, a cobertura de atenção primária no município é de 96,5%. O
Programa Estratégia Saúde da Família cobre 56%.
Apesar da boa estrutura, é importante destacar que, especialmente para quem mora na área rural,
mesmo sendo realizada a coleta de exames e Ultrassom na Unidade de Saúde, o acesso a exames e
atendimentos mais especializados fica distante. Por exemplo, enquanto estávamos visitando a Unidade de
Saúde de Volta Grande, uma mãe veio buscar o filho que havia machucado o braço na escola. A mãe foi
orientada pela enfermeira que seria necessário fazer um exame de imagem e, para isso, ela precisaria ir até o
Hospital, que fica a 45 minutos de carro. Outra questão identificada foi a dificuldade de acesso a
medicamentos, especialmente de noite quando as farmácias estão fechadas.
O município disponibiliza alguns atendimentos especializados, são ofertados os atendimentos de
ortopedia, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia (para gestantes fora da área de abrangência e gestantes de alto
risco), pediatria, neurologia (adulto), pequenas cirurgias, psicologia e nutrição. Em caso de necessitar
atendimento relacionado a outras especialidades, é feito o encaminhamento para municípios vizinhos,
conforme pactuações de referência, assim como nos casos de média e alta complexidade.
Além das unidades de saúde e do hospital, o município conta com postos de atendimento (que
oferecem consultas e distribuição de medicamentos, funcionando quinzenal ou semanalmente), SAMU
(cobre 100% do município) e ônibus móvel (consulta médica e odontológica itinerante). O município dispõe
ainda de uma rede de atendimento odontológico, além de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS),
localizado no bairro de Bela Vista, um Departamento de Vigilância Epidemiológica, um Departamento de
Vigilância Sanitária, um Banco de Leite Humano e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.
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A estrutura de saúde pública do município está distribuída da seguinte forma, conforme os bairros e
atendimentos prestados:

São Rafael
Industrial Norte
Vila Nova
Cruzeiro
Vista Alegre
Ceramarte
Campo Lençol
São Pedro
Bela Vista
Alegre
Jardim Hantschel
Quitandinha
Centro
Industrial Sul
Barro Preto
Pinheirinho
Área rural

Unidade de
Saúde
x
x
x
x
x

Rede de Saúde Pública
Postos de
NASF
ESF
Atendimento
x
x
x
x
x
x

Hospital

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

A seguir apresentamos dados relacionados à saúde em Rio Negrinho. Esses resultados foram
retirados de fontes oficiais (IBGE, DATASUS, SINASC, SIM, etc.), dados fornecidos pelos órgãos de saúde
de Rio Negrinho e entrevistas que fizemos com gestores da área de saúde do município. Foram incluídas
também percepções da equipe de pesquisa.

Natalidade
Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC do DATASUS6, o município
apresentou leve queda no número de nascimentos entre 2004 e 2014, diferentemente das médias estadual e
nacional:

Ano
2004
2005

Rio Negrinho
N
%
868
12%
819
11%

Santa Catarina
N
%
85.475
8%
84.584
9%

Brasil
N
3.026.548
3.035.096

%

6 Fonte: http://www2.DATASUS.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6936&VObj=http://tabnet.DATASUS.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nv
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

795
736
752
657
580
566
554
539
585
7.128

11%
10%
11%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
100%

84.133
81.903
85.262
83.489
84.611
87.481
88.772
89.875
93.232
948.817

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
100%

2.944.928
2.891.328
2.934.828
2.881.581
2.861.868
2.913.160
2.905.789
2.904.027
2.979.259
32.278.412

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
100%

Segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde, houveram 610 nascidos vivos em Rio
Negrinho, em 2015.
Mortalidade de crianças e jovens
Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM do DATASUS7, o município teve
maior variação na média de mortalidade de recém-nascidos
recém nascidos até jovens de 19 anos entre 2004 e 2014,
comparado com as médias nacional e estadual, as quais se mantiveram mais estáveis. Importante
Important destacar
que houve períodos de aumento na mortalidade de crianças e jovens em Rio Negrinho entre 2004 e 2005 e
2012 e 2013 e períodos de queda, entre 2008 e 2009 e 2014.

Conforme pode ser visto na tabela e

gráfico abaixo, houve períodos em que a incidência
incidência de mortes no ano no município – em relação ao total de

7 Fonte: http://www2.DATASUS.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937&VObj=http://tabnet.DATASUS.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10
US/index.php?area=0205&id=6937&VObj=http://tabnet.DATASUS.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10

27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
crianças e adolescentes que faleceram de 2004 a 2014 – foi menor do que as incidências nacionais e
estaduais (2006, 2009, 2010, 2012) e outros em que foi mais alta (2005, 2008, 2013):
Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL

Rio Negrinho
Negri
N
%
20
11%
31
17%
12
6%
17
9%
21
11%
9
5%
12
6%
15
8%
13
7%
20
11%
15
8%
185
100%

Santa Catarina
Brasil
N
%
N
%
2.200
10% 93.693
11%
2.087
10% 89.804
10%
2.066
10% 86.512
10%
2.005
9% 82.358
9%
1.955
9% 81.044
9%
1.873
9% 78.916
9%
1.746
8% 75.708
8%
1.907
9% 75.767
8%
1.892
9% 76.396
9%
1.814
9% 75.893
9%
1.763
8% 75.611
8%
21.308
100% 891.702 100%

Taxa de mortalidade – crianças menores de cinco anos
Um dos oito Objetivos do Milênio era reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças
menores de cinco anos. Segundo dados do DATASUS e divulgados pelo Portal ODM – Acompanhamento
Brasileiro dos Objetivos do Milênio, a taxa de mortalidade de crianças
crianças menores de cinco anos em Rio
Negrinho diminuiu por 63,8% entre 1995 e 2014. Em 1995, era de 33,1 óbitos a cada mil nascidos vivos; em
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2014, este percentual passou para 12,0 óbitos a cada mil nascidos vivos. Nesse mesmo período, faleceram
293 crianças menores de cinco anos no município.
Apesar do número de mortes de crianças de até cinco anos por mil nascidos vivos ser maior no
município do que no estado, Rio Negrinho obteve melhores resultados no alcance da meta do que a média
estadual, onde a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos diminuiu por 48,6% entre 1995 e
2014, de 22,6 óbitos a cada mil nascidos vivos para 11,6 óbitos a cada mil nascidos vivos.
O Censo 2010 mostra que a taxa de mortalidade de crianças menores de um ano para o município era
de 12,4 óbitos a cada mil crianças menores de um ano. Segundo a Secretaria de Saúde de Rio Negrinho,
entre 2011 e 2015, faleceram 28 crianças menores de um ano no município. Em 2015, a taxa de mortalidade
de crianças menores de um ano era de 8,19 óbitos a cada mil crianças menores de um ano. Esses dados
indicam que o município vem apresentando resultados significativos nesse âmbito.

Esperança de vida ao nascer
Segundo o Censo 2010, a esperança de vida ao nascer no município cresceu quase 4,3 anos entre
2000 e 2010, de 71,6 para 75,9 anos. Apesar do aumento, o município apresentava menor taxa de
longevidade do que a média estadual. Em Santa Catarina, a esperança de vida ao nascer cresceu 2,9 anos
entre 2000 e 2010, de 73,7 para 76,6 anos. Em 2010, as médias municipal e estadual estavam acima da
média nacional de 73,9 anos.
Taxa de fecundidade (filhos por mulher)8
Rio Negrinho acompanha as médias nacionais e estaduais e apresenta queda na taxa de fecundidade
ao longo do tempo, apesar de ainda apresentar uma taxa comparativamente elevada:
Rio Negrinho
Santa Catarina
Brasil

1991
2,7
2,6
2,7

2000
2,5
2,2
2,4

8 Fonte: IBGE – Censo 2010
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Gravidez e juventude
Segundo dados do DATASUS e divulgados pelo Portal ODM, o porcentual de crianças nascidas em
Rio Negrinho de mães com até 20 anos caiu de 21,1% em 2001 para 18,6% em 2013. Esse percentual é
maior do que a média estadual de 15,1% em 2014, ou 1 a cada 7 nascidos vivos.
Segundo o DATASUS, em 2012 2,6% da população feminina do município de 10 a 19 anos eram
e
mães. Esse número é próximo da média estadual, 2,7%. Desde 2001, Rio Negrinho obteve melhores
resultados no combate à gravidez na adolescência do que a média dos municípios do estado: naquele ano,
4,2% da população feminina de Rio Negrinho de 10 a 19 anos
anos eram mães e no nível estadual o índice era de
3,5%.

Apesar dos avanços, é importante o município lidar com essa questão. Foi comum durante as
entrevistas conversarmos com pais e mães que haviam engravidado antes dos 18 anos, assim como foi
comum entrevistar pais e mães de jovens que haviam engravidado antes da maior idade. Nas entrevistas com
gestores e a população local, houve a constatação de que também existe pressão cultural para que as
meninas rapidamente constituam sua própria família, e que a gravidez na adolescência muitas vezes não é
percebida como um “tabu”, especialmente entre famílias de baixa renda e com menor escolaridade.
O município oferece informações aos jovens sobre sexualidade e gravidez e disponibiliza métodos
anticoncepcionais.. Porém, um trabalho mais efetivo nesse âmbito parece ser necessário. Seria recomendável
também envolver os pais dos jovens nesse processo.
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Importante destacar que muitos gestores relataram que Vista Alegre, um dos bairros mais carentes de
Rio Negrinho, seria
ria um foco de gravidez na adolescência. Além disso, apontaram para um crescimento geral
de casos no município entre 2014 e 2015, de 98 para 112 gestações de meninas de até 19 anos. Segundo
dados da Secretaria de Saúde, em 2014, foram 98 gestações de meninas
meninas de até 19 anos, das quais, 6 de
meninas de até 14 anos. Em 2015, foram 112 casos, dos quais, 2 de meninas de até 14 anos.
Pré-natal
Uma das principais formas de garantir uma gestação saudável e a saúde materna e do bebê é o prépré
natal. O Ministério da Saúde
úde recomenda um mínimo de seis consultas pré-natais
pré natais durante a gravidez.
Segundo o DATASUS, 0,8% de gestantes em Rio Negrinho não tiveram acompanhamento pré-natal
pré
em 2014, enquanto 65,8% tiveram sete ou mais consultas, nível um pouco abaixo da média estadual
estadu de
70,7%. O município obteve melhora acentuada nesse quesito, em 2001, 1,6% de gestantes no município não
tiveram acompanhamento pré-natal
natal e apenas 37,8% fizeram sete ou mais consultas. A média estadual de
gestantes sem acompanhamento pré--natal, em 2014,, foi de 0,8%. As gestantes com 7 ou mais consultas
representavam 70,7% no estado.

Os dados indicam que em Rio Negrinho ainda há uma porcentagem considerável de mulheres que
não fazem o pré-natal
natal conforme o indicado, ou seja, o mínimo de seis consultas. Segundo entrevistados da
área da saúde, a maioria dessas mulheres são aquelas que já tiveram mais de uma gestação e que já sabem os
procedimentos e etapas. De acordo com esses profissionais, dificilmente essas gestantes fazem todas as
consultas previstas.
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Na rede municipal de saúde, o atendimento pré-natal
pré natal é prestado por médicos, odontólogos,
nutricionistas e enfermeiras que intercalam as consultas.
Das 98 gestações de meninas de até 19 anos,
anos em 2014, seis tinham entre 10 e 14 anos (6%). Quase a
metade das gestantes entre 10 a 19 anos não realizou o pré-natal
pré natal conforme os padrões indicados pelo
Ministério da Saúde.
Idade da mãe
10 a 14 anos
15 a 19 anos
Total

1a3
consultas
1
8
9

4a6
consultas
3
35
38

7 ou mais
consultas
2
49
51

Total
6
92
98

Tipo de parto e acompanhamento de profissionais de saúde
A Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos partos realizados sejam
cesarianas. Em Santa Catarina, em 2014, 60,5% dos partos foram cesarianas, enquanto 65,6% dos partos
realizados em Rio Negrinho foram cesarianas. O DATASUS aponta para uma inversão: até 2009, a maioria
dos partos realizados no município eram normais.
Segundo dados do DATASUS, compilados pelo Portal ODM, em 2014, em Rio Negrinho, 100% dos
nascidos vivos tiveram seus partos assistidos por profissionais qualificados da área da saúde. Esse índice é
próximo do estadual de 99,7%.
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Mortalidade materna
Para configurar-se como um caso de morte materna, a mulher tem que ter falecido durante a gestação
ou até 42 dias após o término da mesma, e a morte tem que ter sido causada por qualquer fator relacionado
ou agravado pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela.
Segundo o DATASUS, entre 2010 e 2014, o município registrou um único caso de morte materna.

Registro de Nascimento
Dados do IBGE indicam que, em 2014, 98,9% dos nascidos vivos em Rio Negrinho foram
registrados nos sistemas de controle de nascidos vivos.

Vacinação – menores de um ano de idade
A carteira de vacinação atualizada é fundamental para garantir a saúde. Algumas das principais
vacinas são dadas ao longo do primeiro ano de vida, garantindo imunizações fundamentais para boa saúde
ao longo da vida. Em Rio Negrinho, em 2014, segundo dados do DATASUS, compilados pelo Portal ODM,
83,6% das crianças menores de um ano estavam com a carteira de vacinação em dia. Esse dado apresenta
queda em relação a 2007, quando 98,7% dos menores de um ano tinham a carteira de vacinação atualizada.
Em 2014, o estado de Santa Catarina apresentava média mais alta de 95,2%, embora isso também represente
uma retração em relação à média de 2007 quando 97,7% dos menores de 1 ano tinham a carteira de
vacinação atualizada.
As entrevistas com profissionais da saúde e junto à população de Rio Negrinho indicam que o atraso
na atualização da carteira é devido à falta de uma ou duas vacinas que são supridas em mutirões de
vacinação. É raro encontrar menores com a carteira de vacinação muito desatualizada. A grande maioria dos
pais entrevistados tinham consciência da importância da vacinação para a saúde de seus filhos.
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Saneamento básico: abastecimento de água, instalações sanitárias e coleta de lixo
Saneamento básico é fundamental para garantir a qualidade de vida e saúde da população. O IBGE
considera os seguintes pontos para aferir a qualidade dos municípios em relação ao saneamento básico:
abastecimento de água, instalações sanitárias e coleta de lixo.
lixo. Os dados do DATASUS abaixo apresentados
indicam substantiva melhora de Rio Negrinho no âmbito de saneamento básico entre 2000 e 2010.
Instalações sanitárias
O tratamento adequado do esgoto é fundamental para garantir saúde e qualidade de vida. Quando
comparados os dados dos Censos 2000 e 2010, afere-se
afere se que o município apresentou considerável melhora
em relação ao destino do esgoto e acesso da população à rede geral ou pluvial de esgoto, passando de 9% da
população para 17,7%. Porém, os dados do município
município ainda estão abaixo da média estadual de 28,2%.

Rio
Negrinho,
2000
Rio
Negrinho,
2010
Santa
Catarina,
2010

Rede geral de
esgoto ou
pluvial

Fossa séptica

3.417

9%

27.834

74%

4.485

12%

647

2%

147

7.032

17,7%

24.448

61,5
%

7.625

19,2%

350

0,9%

1.753.
763

28,2%

2.939.
429

47,3
%

1.243.
166

20%

151
.66
6

2,4%

Fossa
rudimentar

Vala

34

Outro
escoadouro

Não tem
instalação
sanitária

Total

0%

352

1%

635

2%

37.517

183

0,5%

58

0,1%

73

0,2%

39.769

81.10
9

1,3
%

24.86
5

0,4
%

15.820

0,3
%

6.209.818

Rio, lago ou
mar
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Em Rio Negrinho, boa parte da população sem acesso à rede geral de esgoto concentra-se na área
rural, onde é bastante utilizada a fossa séptica ou rudimentar.

Abastecimento de água
O abastecimento de água através da rede geral garante o acesso à água tratada, ajudando a evitar a
transmissão de vírus e bactérias e prevenindo assim uma série de doenças. O município apresentou
considerável melhora entre os anos 2000 e 2010 no acesso à água encanada, segundo dados dos Censos
2000 e 2010. Vale destacar que os dados municipais de acesso à rede geral de água em 2010 são superiores
ao índice de Santa Catarina:
Rede geral
Rio Negrinho,
2000
Rio Negrinho,
2010
Santa Catarina,
2010

Poço ou nascente (na
propriedade)

Outra forma

Total

33.453

89,2%

3.665

9,8%

399

1,1%

37.517

37.055

93,2%

2.444

6,1%

270

0,7%

39.769

847.708

13,7%

5.014.008 80,7%

348.102 5,6%

6.209.818

Coleta de lixo
A coleta de lixo em Rio Negrinho apresentou melhora entre 2000 e 2010, alcançando 96,5% da
população com acesso a lixo coletado. Neste quesito, o município também apresenta índices superiores aos
do estado de Santa Catarina (92,3%).

Queimado (na
propriedade)

Coletado

Rio Negrinho,
2000
Rio Negrinho,
2010
Santa Catarina,
2010

Enterrado (na
propriedade)

Jogado em terreno
baldio,
logradouro, rio,
lago ou mar

Outro destino

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

33.860

90,3%

2.387

6,4%

636

1,7%

437

1,2%

197

0,5%

37.517

38.386

96,5%

1.093

2,7%

151

0,4%

8

0,0%

131

0,3%

39.769

5.734.629

92,3%

354.687

5,7%

73.162

1,2%

7.010

0,1%

40.330

0,6%

6.209.819

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
Nutrição infantil e juvenil
Os dados do DATASUS apontam que, das 52,9% de crianças menores de dois anos pesadas pela
Estratégia Saúde da Família em 2014, 0% estavam desnutridas. Em Santa Catarina, 0,4% das 84,0% de
crianças menores de dois anos pesadas estavam desnutridas.
No primeiro semestre de 2016, o Departamento de Nutrição da Secretaria de Educação e a Secretaria
de Saúde do município desenvolveram um projeto pioneiro e de extrema importância. Foi realizada a
pesagem de 90% dos alunos da rede escolar municipal do 1º ao 9º ano (de 6 a 16 anos), total de 3.826 alunos
pesados.
Em relação à nutrição, o problema mais urgente é o sobrepeso e obesidade, 30% dos alunos pesados
estão acima do peso. Esse é um dado preocupante e ações precisam ser tomadas
tomadas nesse sentido. A obesidade
pode gerar problemas graves de saúde, inclusive sobrecarregando o Sistema de Saúde.

Alimentação na rede de ensino municipal
A maioria de alunos na rede de ensino municipal recebe uma refeição por dia (lanche). Contudo,
alunos com até três anos de idade recebem até quatro refeições diárias: lanche, almoço, lanche da tarde e
jantar. Alunos com quatro e cinco anos de idade e os quase 250 que frequentam Centros de Apoio aos
Estudantes (CAE) recebem o lanche e o almoço. A alimentação
alimentação oferecida é norteada pelos padrões previstos
no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O município tem centrado esforços em
atingir todas as orientações relacionadas nas diretrizes do FNDE.
Porém, ainda não há no município um trabalho periódico
periódico de orientação nutricional aos alunos nas
escolas, são ações pontuais que poucas vezes envolvem os pais. A Secretaria de Saúde desenvolve um
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trabalho relacionado à nutrição com crianças e jovens em situação de peso irregular. Dado o alto número de
crianças acima do peso, é interessante o desenvolvimento de um trabalho mais periódico relacionado à
nutrição, envolvendo os alunos e seus familiares.

Drogas e alcoolismo
Drogas e alcoolismo estão entre os problemas mais graves que o município enfrenta hoje em relação
às crianças e adolescentes. Todos os entrevistados relataram que o problema é crescente e cada vez mais
crianças e jovens estão envolvidas com substâncias desses tipos. Entre as drogas consumidas há, inclusive,
um uso acentuado de crack. Importante destacar que, na percepção dos entrevistados, o uso dessas
substâncias independe da classe social. Os dados das Polícias Civil e Militar indicam que, em 2016, 14 das
93 ocorrências envolvendo adolescentes foram relacionadas às drogas. Em 2015, foram 16 das 82
ocorrências.
A Polícia Militar oferece o Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), envolvendo
dez encontros com alunos do 5º ano. Apesar da gravidade do problema, há apenas um profissional no
município envolvido no programa, o que limita a atuação. Na realidade, o próprio PROERD indica outros
ciclos de trabalho com os jovens, além de prever um trabalho junto aos pais.
Os casos mais graves de crianças e adolescentes envolvidos com drogas e álcool são acompanhados
pelo Sistema de Saúde, Assistência Social e Psicossocial de Rio Negrinho. Quando a internação se torna
necessária, eles são encaminhados para municípios vizinhos.

6.3. Liberdade, respeito e dignidade
A rede de atendimento em Rio Negrinho visa garantir os direitos das crianças e adolescentes,
especialmente à educação, saúde, proteção contra violência e abuso, fome e miséria. Desde o início dos anos
1990, órgãos e instituições que têm atuação no âmbito da infância e adolescência são relacionados através
do Conselho Municipal da Infância e Adolescência (CMDCA).
Apesar da existência do CMDCA, a fala dos gestores entrevistados sugere que a rede de atendimento
ainda não está plenamente articulada. Há casos de sucesso, por exemplo, no bairro Industrial Norte, a
Secretaria de Educação desenvolveu um projeto em parceria com a Secretaria de Saúde para realizar testes
de saúde junto às crianças com grandes dificuldades de aprendizagem, buscando identificar eventuais
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deficiências (auditivas, etc.). As crianças com deficiências identificadas recebem tratamento especializado e
têm apresentado melhora no desempenho escolar.
No combate à evasão escolar, há também articulação de parte da rede, especialmente entre a
Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social (incluindo CRAS e CREAS), escolas e o
Conselho Tutelar. Quando um aluno apresenta mais de cinco faltas sem justificativa, é acionado o Sistema
Apoia e o Conselho Tutelar vai atrás da família para identificar as razões das faltas. Na mesma linha, há
benefícios sociais cujo recebimento está diretamente relacionado à presença escolar.
Porém, parece faltar ainda uma articulação mais completa que envolva realmente todos os vários
órgãos relacionados. Por exemplo, os órgãos que encaminham jovens que cometeram algum ato infracional
para o Sistema Judiciário relatam não mais saber o que ocorreu com esses jovens. Obviamente, essa é uma
via de duas mãos: assim como os órgãos que fizeram o encaminhamento precisam ser informados, eles
também precisam ir atrás para saber o que ocorreu.
De modo geral, parece haver também uma falta de articulação entre a rede e o Sistema Judiciário. As
entrevistas com integrantes da rede indicaram muitas vezes a pouca compreensão em relação às ações
tomadas pela promotoria. Nesse sentido, é extremamente relevante que haja um contato mais próximo,
inclusive com o Sistema Judiciário deixando claro para a rede quais as práticas e procedimentos
estabelecidos em lei, de forma a que os órgãos adotem medidas que estejam conforme as normas previstas e
entendam as respostas, encaminhamentos e orientações que recebem do Sistema.

Renda
Um dos fatores relevantes para a dignidade da população é o acesso a uma renda que permita
alimentação, residência, transporte e vestuário adequados, dentre outros itens. Lugares com grande
desigualdade de renda estão mais suscetíveis à desigualdade social. Ao olhar para a renda média de um
município ou país, não devemos apenas ver a distribuição da renda, mas sim, atentarmos para a
concentração da renda, identificando assim a desigualdade, uma vez que a desigualdade de renda gera uma
desigualdade de privilégios e acesos.
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Renda per capita
Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a renda per capita média de Rio Negrinho
cresceu 85,06% nas últimas duas décadas, passando de R$ 359,12 em 1991 para R$ 664,58 em 2010,
equivalente a uma taxa média anual de crescimento de 3,29%. A renda per capita média de Santa Catarina
cresceu 118,75% no mesmo período, passando de R$ 449,78 em 1991 para R$ 983,90 em 2010, equivalente
a uma taxa média anual de crescimento de 4,21%.

Distribuição de Renda
Segundo dados do Censo 2010, compilados pelo Portal
Portal ODM, a participação na renda dos 20% mais
pobres, ou seja, o percentual da riqueza produzida no município que fica com os 20% mais pobres, passou
de 4,6%, em 2000 para 5,5% em 2010. Por outro lado, a participação dos 20% mais ricos era de 53,6% em
20000 e passou para 50,4% em 2010. Embora o município venha diminuindo os níveis de desigualdade, a
concentração de renda entre os mais ricos é ainda 9,2 vezes superior à dos mais pobres.

Miséria
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Em 2000, 13,1% da população estadual vivia com renda domiciliar
domici
per capita inferior a R$ 140,00,
percentual que caiu por 66,8% para 4,4% em 2010 (267.637 pessoas). Em 2000, 15% da população de Rio
Negrinho vivia com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que caiu para 5,3% em
2010 (2.089 pessoas)9.

Segundo dados do Portal ODM, 7,4% das crianças de 0 a 14 anos de idade estavam na condição de
pobreza (famílias com rendimento per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais) em Santa Catarina em
2010. No mesmo ano, 9,5% das crianças de 0 a 14 anos
anos de idade estavam nessa mesma condição de pobreza
em Rio Negrinho.

Documentação
Segundo dados do Censo 2010, das crianças de até 1 ano de idade, 0,7 % não tinham registro de
nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,1% entre as crianças até 10 anos. Em 2014 foram 585
nascido vivos e 574 registrados em cartório.

9Para
Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, o Portal ODM considerou a seguinte prática: foi som
somada a renda de todas as pessoas do
domicílio, e o total dividido pelo número de moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita até R$ 140,00. No caso da
indigência, este valor será inferior a R$ 70,00.
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Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O IDH é um dos principais parâmetros para avaliar cidades, estados e países e pretende ser “uma
medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda,
educação e saúde”10.
Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, Rio Negrinho apresentou crescimento
positivo no IDH entre 1991 a 2010, mas ainda está abaixo da média estadual de Santa Catarina.

Rio Negrinho
Santa Catarina

1991
0,517
0,543

2000
0,616
0,674

2010
0,738
0,774

Importante destacar que Rio Negrinho e Santa Catarina têm IDH considerados “alto” (entre 0,7 e
0,799). Segundo o IDH, Rio Negrinho ocupa a 823ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros, e Santa
Catarina ocupa a 3ª posição entre as 27 unidades federativas.

10 Fonte: http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
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Vulnerabilidade social e violação de direitos
Os gestores municipais entrevistados indicaram uma maior concentração de problemas relacionados
à infância e adolescência nos seguintes bairros e zonas da cidade:
•

Vista Alegre, apontado por todos os gestores entrevistados como o maior polo de crianças e
jovens vulneráveis;

•
•

São Pedro;
Divisa entre Jardim Hantschel e Vista Alegre;

•

São Rafael, especialmente no loteamento Novo Horizonte;

•

Campo Lençol;

•

Industrial Norte, especialmente na COHAB e no loteamento Paulo Becker;

•

Área rural, especialmente nos assentamentos.

É importante destacar que não é que não haja crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social
em outras zonas, mas são nesses pontos onde a atenção se faz mais necessária.
Em termos da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, o maior problema identificado pela rede é
a negligência por parte dos pais e/ou responsáveis. Além da prevalência de crianças em situação de pouca
higiene, muitas crianças faltam periodicamente na escola. Outro caso que a rede identifica como negligência
por parte dos pais e/ou responsáveis seria o envolvimento com álcool e drogas. Conforme acima colocado,
esse é um problema grave no município e que vem crescendo, inclusive com envolvimento de crianças cada
vez menores.
Há também no município casos de violência e abuso, seja verbal, físico ou sexual. Alguns
entrevistados relataram que nas escolas há muitas brigas entre os próprios alunos, em parte devido a uma
disputa entre bairros que se materializa em brigas entre os alunos, especialmente no ensino médio, quando
alunos de todos os bairros estão concentrados em duas escolas estaduais.
Casos de abuso sexual de crianças e adolescentes são mais raros e o abusador costuma ser da própria
família ou adulto com relacionamento próximo da família. Isso dificulta a denúncia e a identificação do
caso. Casos de abuso sexual, especialmente pelo porte do município, se tornam falados entre toda a
população: ao longo das entrevistas foi comum ouvirmos várias vezes o mesmo relato sobre crianças e
adolescentes abusados.
Alguns gestores entrevistados apontaram haver um polo de prostituição infantil no bairro Vista
Alegre. Ao que parece, esse é um fato razoavelmente sabido, mas pouco trabalhado pelo município.
Seguramente, cuidados e atenções devem ser tomados.
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Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar é acionado, inclusive por denúncia anônima, em casos de crianças e adolescentes
em situações de risco, negligência e/ou vulnerabilidade. Após o acionamento do Conselho Tutelar e visita,
os conselheiros encaminham o caso para outras instituições. Pessoas menores de 18 anos em situação de
vulnerabilidade também podem ser identificados por outras instituições e órgãos, por exemplo durante as
visitas feitas pela equipe do CRAS ou da Secretaria Municipal de Assistência Social.
As polícias civil e militar também têm um papel fundamental na identificação de crianças e
adolescentes em situações de risco e/ou praticando atos ilícitos. Segundo os entrevistados, seria necessário
estreitar os laços de atuação com a rede de atendimento, dado que, muitas vezes, desconhecem os casos
atendidos pela polícia porque são encaminhados diretamente ao Sistema Judiciário.
Ao identificar alguma violação dos direitos das crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar registra o
caso no Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA). Essa é uma diretriz federal e
incorporada no município já há alguns anos. A seguir, apresentamos dados do SIPIA para Rio Negrinho,
fornecidos pelo Conselho Tutelar municipal, referentes ao período de 2011 até setembro de 2016. Os dados
são agrupados por faixa etária, não havendo a distribuição por bairro e organizados pelos cinco eixos
previstos no ECA: Vida e saúde; Educação, cultura, esporte e lazer; Convivência familiar e comunitária;
Liberdade, respeito e dignidade; e Profissionalização e proteção no trabalho.
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Médias gerais, por eixo do ECA:

Entre 2011 e setembro de 2016, os registros realizados
realizados pelo Conselho Tutelar foram concentrados no
eixo “Convivência familiar e comunitária”, especialmente entre adolescentes de 12 e 17 anos de idade.
Interessante notar que, quanto maiores os jovens, maior o número de violações nesse eixo.
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Violações no eixo “Vida e saúde”

No âmbito do eixo “Vida e Saúde”, há concentração de violações em “Atos atentatórios à vida e à
saúde”, especialmente entre adolescentes de 12 a 17 anos,
anos de idade, seguidos de “Não atendimento em
saúde”, com destaque entre crianças de 5 a 12 anos de idade.
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Violações no eixo “Educação, cultura, esporte e lazer”

Nesse eixo, as violações estão concentradas em “Ausência de educação infantil ou Impedimento de
acesso”, especialmente
cialmente entre crianças de até 5 anos de idade, seguido de “Inexistência de Ensino
Fundamental ou Dificuldade no acesso”, entre jovens de 12 e 17 anos de idade.
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Violações no eixo “Convivência familiar e comunitária”

Nesse eixo, as violações de direitos
direitos estão concentradas em “Violações à dignidade/Negligência
familiar” e “Inadequação do convívio familiar”.
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Violações no eixo “Liberdade, respeito e dignidade”

Nesse eixo, as violações de direitos estão concentradas em “Atos atentatórios à cidadania” e
“Violência sexual – Abuso”, especialmente entre crianças de 5 e 12 anos de idade.

48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
Violações no eixo “Profissionalização e proteção no trabalho”

No âmbito de “Profissionalização e proteção no trabalho”, as violações estão concentradas em
“Condições irregulares de trabalho”, especialmente entre adolescentes de 12 a 17 anos de idade, seguido de
“Inexistência ou insuficiência de condições para formação técnica”, com destaque entre adolescentes de 12 e
17 anos de idade.

Polícias Civil e Militar
Assim como o Conselho Tutelar, as Polícias Civil e Militar também não têm a relação das
ocorrências envolvendo crianças e adolescentes por bairro. A seguir estão relacionados os dados com base
nos chamados AAI (Autos de Apuração de Ato Infracional), instaurados para os adolescentes entre 12 e 17
anos, fornecidos pela Polícia Militar de Rio Negrinho. Para este relatório foram consideradas as ocorrências
com ao menos cinco casos registrados em algum dos três anos (2014, 2015 e 2016).

2014
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Ameaça contra
homem e mulher
Dano

criança/

adolescente/

11

15

8

11

4

5

Dirigir sem a devida habilitação

6

7

5

Desacato

1

5

Drogas

11

16

14

Furtos (diversos)

27

19

17

Lesão corporal dolosa

11

13

10

111

82

93

Quantidade total de procedimentos

Conforme informado pela Polícia Militar, grande parte das ocorrências estão localizadas no bairro
Centro, já que muitos jovens se reúnem nessa região, especialmente nas proximidades da prefeitura, para
acessar a internet gratuita. Porém, é importante que as Polícias Civil e Militar identifiquem e registrem o local
de residência dos adolescentes que cometem os atos infracionais, para assim, a rede de atendimento às
crianças e adolescentes poder identificar as áreas de maior vulnerabilidade e desenvolver ações mais focadas.

6.4. Convivência familiar e comunitária
Muitos gestores entrevistados relataram que no município há problemas nos vínculos e
relacionamentos familiares, especialmente entre as famílias mais carentes. Conforme acima colocado,
identificam-se questões de negligência, falta de suporte e cuidados por parte dos pais e/ou responsáveis.
Como relacionado pelo Conselho Tutelar, esse é um dos maiores índices de violação dos direitos de crianças
e adolescentes em Rio Negrinho.
Nas entrevistas com os pais, identificamos que muitas vezes as crianças ficam com as mães no
horário que não estão na escola, particularmente nos bairros Vista Alegre, São Pedro, Campo Lençol, São
Rafael, Industrial Sul, Industrial Norte e na área rural. Segundo os gestores e conforme pudemos identificar
nas entrevistas com os pais, muitas mulheres ou não trabalham ou trabalham em meio período ou na própria
residência, especialmente nos bairros mais carentes. Porém, na percepção dos gestores, a presença da mãe
não necessariamente se reverbera em cuidados plenos com os filhos.
A Secretaria de Educação reportou muitas dificuldades em trazer pais para dentro das escolas, e a
Secretaria de Assistência Social e os serviços correlacionados também descrevem situações difíceis em
estabelecer um relacionamento próximo com as famílias. Apesar do município oferecer certos serviços, por
exemplo, CRAS, muitas famílias não vão às atividades. Da mesma forma, muitas vezes as famílias não
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apoiam os projetos organizados pela Fundação de Cultura. Por exemplo, quase não houve procura por vagas
disponibilizadas pela Escola de Música do município para alunos do Vista Alegre, mesmo elas tendo sido
amplamente divulgadas e gratuitas.
Seguramente esse é um grande desafio que se coloca para o município e para as instituições e órgãos
relacionados à infância e adolescência, ou seja, como construir um relacionamento mais próximo com os
pais e/ou responsáveis pelos jovens, especialmente os que estão em situação de maior vulnerabilidade. O
sucesso de diversos projetos e planos perpassa por essa questão.

Assistência social
A Secretaria Municipal de Assistência Social oferece atendimentos em várias áreas às famílias de
baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Estão vinculados à Secretaria os equipamentos do
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS e o Abrigo Institucional para Crianças, Adolescentes, cada qual oferecendo os serviços
pertinentes a cada equipamento conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Na sede da
Secretaria ocorre a Gestão dos Benefícios, bem como, a concessão dos Benefícios Eventuais.

Benefícios Eventuais
Segundo a assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social, os benefícios eventuais
integram as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dentro da Política de Assistência
Social, enquanto direito do cidadão e dever do Estado de garantir o atendimento às necessidades básicas do
cidadão. São provisões suplementares e provisórias (Cesta Básica, Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral,
Acesso à documentação pessoal e provisões em situações de calamidade pública) prestadas aos cidadãos em
situação de vulnerabilidade social proveniente da pobreza (renda per capita familiar igual ou inferior a ¼ do
salário mínimo) regulamentada em Rio Negrinho através da Resolução do CMAS nº 17/2012.
Contudo, a pobreza não pode ser definida apenas pela insuficiência de renda. Também podem ser
identificados como carências que identificam a pobreza: baixa escolaridade; pouca qualificação profissional;
precariedade no acesso à energia elétrica, água e moradia; e desconhecimento e não acesso aos direitos e
recursos disponíveis na educação, saúde, transporte, aposentadoria, pensão e benefícios. Desta forma, a
Resolução do CMAS nº 17/2012 prevê que famílias que não se enquadrem nos critérios de renda passarão
por atendimento de um assistente social que pode conceder o benefício mediante estudo social.
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A seguir, estão relacionados os atendimentos realizados pelo Serviço Benefícios Eventuais entre
junho e dezembro de 2014 e fevereiro e julho de 201611. A Secretaria não tem registros anteriores devido a
uma grande enchente ocorrida no início de junho de 2014. Cada família atendida foi considerada como um
caso, porém o total de famílias atendidas não reflete o número geral de atendimentos, já que uma mesma
família pode ser atendida várias vezes.
Os dados de atendimentos por bairro foram comparados ao número de residentes por bairro, segundo
o Censo 2010. Em amarelo estão os bairros onde a porcentagem em relação ao total de atendimentos é
superior a participação da população municipal, em pelo menos mais de um ponto percentual12.

11 Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social
12

Nas colunas referentes ao número de crianças e adolescentes, pode haver casos em que seja uma mesma família que tenha crianças e adolescentes.
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Famílias atendidas pelo Serviço Benefícios Eventuais, junho a dezembro de 2014

São Rafael
Industrial Norte
Bela Vista
Ind. Sul
Cruzeiro
Vista Alegre
Ceramarte
Campo Lençol
São Pedro
Vila Nova
Alegre
Jardim
Hantschel
Quitandinha
Centro
Barro Preto
Pinheirinho
Área Rural
Total

Total de Famílias % que a
população
Atendidas
no
do bairro
Serviço Benefícios
Eventuais – julho a representa
no
dezembro/ 2014
município
14
5,6%
9,8%
16
6,4%
9,7%
7
2,8%
4,6%
3
1,2%
2,7%
19
7,7%
8%
41 16,5%
7,2%
4
1,6%
6,3%
36 14,5%
5,6%
11
4,4%
5,4%
25 10,1%
9,2%
11
4,4%
4,4%

248

Famílias
com
crianças 0 a
12 anos
incompletos

Famílias com
adolescentes
12 a 18 anos
incompletos

11
8
5
3
15
28
2
24
5
10
7

5
7
2
1
5
18
2
12
6
3
3

11

4,4%

4,3%

9

3

7
3
1
5
34

2,8%
1,2%
0,4%
2%
13,7%
100%

3,8%
3,7%
1,1%
1%
13,1%
100%

3
2
1
3
23

2

179

Famílias
com
adolescentes
gestantes

Famílias
com
adolescentes
mães
1

1
1

1
1
6
77

3
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Famílias atendidas pelo Serviço Benefícios Eventuais, fevereiro a julho de 2016
Total de Famílias
Atendidas no
Serviço Benefícios
Eventuais – julho a
dezembro/ 2016
São Rafael
Industrial
Norte
Vila Nova
Industrial Sul
Cruzeiro
Vista Alegre
Ceramarte
Campo Lençol
São Pedro
Bela Vista
Alegre
Jardim
Hantschel
Quitandinha
Centro
Barro Preto
Pinheirinho
Área Rural
Total

18

275

% que a
população
do bairro
representa
no
município
6,5%
9,8%

Famílias
com
crianças 0 a
12 anos
incompletos

Famílias com
adolescentes
12 a 18 anos
incompletos

13

16

28

10,2%

9,7%

16

8

15
2
27
60
4
26
22
10
16

5,4%
0,7%
9,8%
21,8%
1,4%
9,4%
8%
3,6%
5,8%

9,2%
2,7%
8%
7,2%
6,3%
5,6%
5,4%
4,60%
4,4%

12
2
18
44
2
14
16
5
10

3
7
20
1
6
9
2
7

6

2,2%

4,3%

4

0

14
11
1
5
10

5,1%
4%
0,4%
1,8%
3,6%
100%

3,8%
3,7%
1,1%
1%
13,1%
100%

11
2

6
4

3
7

1
4

179
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94

Famílias
com
adolescentes
gestantes

Famílias
com
adolescentes
mães

2

2

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
O município dispõe de um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), localizado na divisa
entre o Centro e o bairro Vila Nova. A equipe é composta por um psicólogo, um assistente social, um
estagiário, coordenação, serviço administrativo e equipe volante (assistente social e psicóloga) que atende a
área rural.
Atualmente há no CRAS central dez grupos de atendimento para famílias, com serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 16 anos, e dois grupos de adolescentes (13 a
16 anos) e grupos de convivência para idosos e 6 grupos familiares no interior.
Além das atividades coletivas, são realizados atendimentos individuais com orientações,
encaminhamentos para a rede socioassistencial e visitas domiciliares.
O CRAS realiza busca ativa pelas famílias em situação de maior vulnerabilidade, a partir de
relatórios do Programa Bolsa Família, Benefícios Eventuais e Benefício de Prestação Continuada. Há
também as famílias que chegam ao CRAS através de encaminhamentos da rede socioassistencial e outras
que procuram por conta própria.
O Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos é conduzido por um orientador social cujas
atividades desenvolvidas com as crianças estão centradas em temas mensais, planejados pela equipe. Os
temas trabalhados com as crianças são os mesmos discutidos com os pais, mas, com uma abordagem
diferente. Dá-se prioridade a questões sociais, como convívio familiar e social, educação, respeito, higiene,
cidadania e meio ambiente.
A ida ao CRAS não está diretamente relacionada ao recebimento de nenhum benefício social.
Recentemente foi instaurada a política de conceder benefícios eventuais como: cesta básica, foto, passagem,
segunda via de documentos, kit natalidade, auxílio funeral, para algumas famílias que participam das
atividades do CRAS, quando necessário, como complemento da atividade social.
Na visão da equipe do CRAS, há ainda muitas famílias a serem atendidas, apesar de estarem quase
no limite da capacidade de atendimentos. A localização do CRAS dificulta o acesso de famílias em situação
de vulnerabilidade que moram em bairros distantes e mais carentes como São Pedro, Vista Alegre e Campo
Lençol.
A seguir estão relacionados os dados de atendimento na unidade central do CRAS em 2016, por
bairro – cada caso considerado é uma família atendida -. Em amarelo estão destacados bairros onde a
representação no número total de atendimentos é maior do que a representação do bairro no município,
considerando o número total de habitantes por bairro, em mais de um ponto percentual.
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Atendimentos
CRAS
São Rafael
Industrial Norte
Vila Nova
Industrial Sul
Cruzeiro
Vista Alegre
Ceramarte
Campo Lençol
São Pedro
Bela Vista
Alegre
Jardim Hantschel
Quitandinha
Centro
Barro Preto
Pinheirinho
Área rural
Total

52
29
45
32
70
14
44
21
3
5
13
13
11
16
9
10
387

% do total de casos
atendidos no
município
13,4%
7,5%
11,6%
8,3%
18,1%
3,6%
11,3%
5,4%
0,8%
1,3%
3,4%
3,4%
2,8%
4,1%
2,3%
2,6%
100%

% da população
do município
9,8%
9,7%
9,2%
2,7%
8%
7,2%
6,3%
5,6%
5,4%
4,6%
4,4%
4,3%
3,8%
3,7%
1,1%
1%
13,1%
100%

Crianças e adolescentes com deficiência acompanhados pelo CRAS
Através do acompanhamento de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) nas
escolas, o CRAS acompanha 58 crianças e adolescentes com deficiência. Entre eles, dois tiveram direitos
violados com notificação ao Ministério Público e outros dois foram acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS
O CREAS é um equipamento responsável por atender a Proteção Social Especial de Média
Complexidade da Assistência Social e está localizado na região central da cidade. A equipe de atendimento
é multidisciplinar, formada por uma psicóloga, uma assistente social, uma coordenadora, e uma funcionária
no administrativo. Essa equipe atende todo o município, inclusive a área rural.
O acesso ao CREAS é feito principalmente a partir de denúncias pelo Disque 100 ou Conselho
Tutelar. Há também casos de encaminhamento interno da rede e do Sistema Judiciário. O CREAS não
realiza busca ativa. Grande parte dos casos está relacionada à negligência por parte dos pais e/ou
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responsáveis. Há também casos de violência sexual, verbal e física, além dos casos de atos infracionais
praticados por crianças e adolescentes.
O atendimento prestado pelo CREAS é psicossocial, de até seis meses, buscando sempre que o
atendimento seja prestado na sede do CREAS, conforme previsto nas diretrizes. Ocasionalmente são feitas
visitas domiciliares. Segundo a equipe, os atendimentos têm um bom índice de sucesso na medida em que as
famílias e/ou jovens revisam as práticas inadequadas antes adotadas.
Um dos maiores desafios para a equipe está na questão cultural. Em termos de negligência e
violência, há muitas famílias que praticam determinados atos, mas sem reconhecer que esses são
inadequados. Como resultado, é necessário conscientizar essas famílias sobre práticas e posturas
alternativas.
Há um elevado nível de reincidência entre os adolescentes infratores. O atendimento semanal
prestado pelo CREAS para grupos desses jovens trabalha temas relacionados ao convívio social. As
palestras são dadas por representantes de entidades parceiras do CREAS. Além disso, é feito o atendimento
psicossocial com os adolescentes e suas famílias, e é feito o encaminhamento para as medidas
socioeducativas (as entidades onde os jovens prestam serviços são: museu, cemitério e escola de música).
A seguir, apresentamos dados de adolescentes atendidos pelo CREAS, por bairro, em 2016. Em
amarelo estão destacados bairros onde a representação no número total de atendimentos é maior do que a
representação do bairro no município, considerando o número total de habitantes por bairro, em mais de um
ponto percentual.

Atendimentos
CREAS
São Rafael
Industrial Norte
Vila Nova
Industrial Sul
Cruzeiro
Vista Alegre
Ceramarte
Campo Lençol
São Pedro
Bela Vista
Alegre
Jardim Hantschel

11
11
5
1
13
14
1
8
12
3
3
2
57

% do total de
casos atendidos
no município
11,5%
11,5%
5,2%
1%
13,5%
14,6%
1%
8,3%
12,5%
3,1%
3,1%
2,1%

% da população
do município
9,8%
9,7%
9,2%
2,7%
8%
7,2%
6,3%
5,6%
5,4%
4,6%
4,4%
4,3%
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Quitandinha
Centro
Barro Preto
Pinheirinho
Área Rural
Total

2
1
2
2
4
96

2,1%
1%
2,1%
2,1%
4,2%
100%

3,8%
3,7%
1,1%
1%
13,1%
100%

Dos 96 atendimentos prestados pelo CREAS em 2016, 24 são crianças (até 12 anos), 8 são
adolescentes vinculados ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
(PAEFI)13, 64 são adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e uma é criança com deficiência.
Em 2015 houveram quatro adolescentes com deficiência atendidos pelo CREAS.

Bairro Cruzeiro
Apesar dos gestores não citarem o bairro Cruzeiro como foco de questões de vulnerabilidade social
relacionadas à crianças e adolescentes, os dados dos atendimentos para concessão de Benefícios Eventuais e
do CREAS apontam que é importante olhar com cuidado para essa região, pois há um número elevado de
atendimentos não só nos Benefícios Eventuais (o que poderia ser explicado pelo fato do atendimento ser
oferecido no bairro), mas também no CREAS.

Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)
O CadÚnico é uma plataforma do Governo Federal que reúne informações socioeconômicas das
famílias de baixa renda (renda per capita mensal de até meio salário mínimo). Essas informações permitem
ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as
famílias para diversos programas sociais.
Em junho de 2016, 2.185 famílias estavam inscritas no CadÚnico. Comparando esses dados com os
do Censo 2010, afere-se que há ainda um elevado número de famílias com perfil para estarem vinculadas ao
CadÚnico e que ainda não estão. Os dados do IBGE apontavam para 3.032 famílias de baixa renda no
município com perfil CadÚnico. Do total de famílias cadastradas, 1.310 estão com o cadastro atualizado
(59,9%).

13 De acordo com o disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, PAEFI é um “serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com
um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos”.
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Perfil das famílias cadastradas no CadÚnico
Segundo o Portal do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), as famílias cadastradas no
CadÚnico em junho de 2016 tinham os seguintes perfis:

Perfil

N

Famílias com renda per capita mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00

274

Famílias com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00

594

Famílias com renda per capita mensal entre R$ 170,01 e ½ salário mínimo

933

Famílias com renda per capita mensal acima de ½ salário mínimo

384

Perfil das pessoas cadastradas no CadÚnico
Em junho de 2016 eram 7.372 pessoas cadastradas no Cadastro Único, com o seguinte perfil:

Perfil

N

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00
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Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00

2.453

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal entre R$ 170,01 e ½ salário
mínimo

3.128

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal acima de ½ salário mínimo

791

Crianças e adolescentes com deficiência cadastrados no CadÚnico
Em 2015, havia um total de 39 crianças e adolescentes cadastrados com deficiência, sendo: duas
crianças entre cinco e seis anos; 27 entre sete e quinze e dez entre 16 e 17 anos.

Bolsa Família
O Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias
pobres e extremamente pobres inscritas no CadÚnico.
Em setembro de 2016, O PBF beneficiou 707 famílias, representando uma cobertura de 51,6 % da
estimativa de famílias pobres com perfil PBF no município (total de 1.370 famílias, com base no Censo
2010). As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 150,67.
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São 1.526 crianças e adolescentes envolvidos no Bolsa Família em Rio Negrinho, segundo dados do
MDS. Em relação às famílias com crianças e adolescentes, o programa prevê algumas condicionalidades
para recebimento do benefício, como a frequência escolar. Conforme dados do CadÚnico, em relação às
condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos
atingiu 97,8%, para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 1.146 alunos acompanhados
em relação ao público no perfil equivalente (N=1.172). O acompanhamento de jovens entre 16 e 17 anos
atingiu 80,8% (173 alunos) de um total de 214.
Também é monitorada a saúde de famílias com crianças com até 7 anos e mulheres de 14 a 44 anos.
Em dezembro de 2015, o acompanhamento de famílias cadastradas com essas características atingiu 86,9%
(788 famílias) de um total de 907 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de
saúde do município.

Abrigo Institucional
O Abrigo Institucional é um equipamento da Assistência Social que existe desde 1998 e desenvolve a
Proteção Social Especial de Alta Complexidade através do acolhimento de crianças, adolescentes e jovens
de até 21 anos de idade. Com capacidade para até 20 acolhimentos, está localizado no bairro São Rafael e
conta com equipe de Coordenadora, Assistente Social, Psicóloga e cuidadoras sociais. As crianças,
adolescentes e jovens ficam acolhidos, com todos os direitos básicos garantidos enquanto tramita o Processo
Judicial da decisão sobre a guarda, tutela e/ou adoção dependendo de cada caso.
Segundo dados fornecidos pela coordenação do Abrigo, em 2013, eram 17 crianças e jovens
residindo no abrigo. Naquele ano, a instituição conduziu um trabalho grande de reintegração e adoção das
crianças e adolescentes abrigados. Desde então, mantém-se entre seis e sete crianças e jovens abrigados,
chegando a haver períodos em que houveram apenas dois. Atualmente, em função de terem acolhidos dois
grupos de quatro irmãos, há um total de onze crianças e jovens.
Paralelamente ao acolhimento, é desenvolvido um trabalho com as famílias das crianças e jovens
abrigados. Quando não há sucesso no trabalho de reintegração, as crianças e jovens são encaminhados para
adoção. Atualmente, dos onze, quatro serão encaminhados para adoção, em função dos poucos avanços
apresentados pela família ao longo do período de trabalho realizado junto à equipe.
Grande parte dos casos encaminhados ao Abrigo estão relacionados à negligência por parte dos pais
e/ou responsáveis. Há também casos de alcoolismo e vício em drogas. Entre os acolhimentos feitos ao longo
dos últimos quatro anos, há maior concentração nos bairros Campo Lençol e Vista Alegre. Para a diretora, o
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Abrigo é o “termômetro” da atuação da rede, quanto menos crianças e jovens abrigados, mais efetivo está o
trabalho da rede de proteção às crianças e adolescentes.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
A APAE é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, e está presente em Rio Negrinho desde 1978. O
objetivo da instituição é promover atendimento às pessoas com deficiência, buscando estimular para o
convívio social e adaptação ao mercado de trabalho, respeitando as necessidade e limites de cada um.
Um dos trabalhos de destaque da APAE em Rio Negrinho é a Escola de Educação Especial, que
atende pessoas com deficiência de 0 a 65 anos. Atualmente são 78 pessoas atendidas. As crianças e
adolescentes que ingressam na APAE são as que têm maiores deficiências, como: atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência mental grave, transtorno invasivo do desenvolvimento/
autismo e deficiência múltipla.
Em 2015 a APAE acompanhou 38 casos de crianças e adolescentes. Em 2016 foram 30 casos. Não
houve registros de violações de direitos dessas crianças e adolescentes nesse período.

6.5. Educação, cultura, esporte e lazer
As entrevistas feitas com gestores da área de Educação, os dados obtidos a partir de fontes oficiais
(IBGE, IDEB, INEP, etc.) e os dados coletados junto aos pais indicam que o município tem apresentado
significativos avanços no âmbito da educação.
Rio Negrinho dispõe de uma ampla rede de escolas municipais que atendem desde a creche até
alunos do 9º ano. Além das escolas municipais, há escolas estaduais e duas escolas particulares. Há uma boa
distribuição das escolas municipais entre os bairros.
Além dessa boa distribuição das escolas municipais no município, Rio Negrinho não parece enfrentar
problemas como superlotação de salas de aula ou falta de docentes, o que seguramente favorece a qualidade
do ensino.
Em relação ao contra turno escolar, o município dispõe de apenas uma escola integral, além de três
unidades de CAE’s - Centro de Apoio ao Estudante, uma localizada na área rural, uma no bairro Industrial
Norte e outra no bairro Vista Alegre. Essas unidades atendem especialmente alunos que moram nos entorno.
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Já está aprovada a criação de uma escola integral na área rural. Conforme destacamos nos dados a seguir, o
contra turno escolar é seguramente um dos maiores desafios enfrentados pelo município. Durante a visita, os
pesquisadores observaram muitas crianças em casa, sem ter o que fazer no período em que não estavam na
escola, em parte devido à escassez de atividades de lazer, esportivas e de cultura, especialmente para jovens
de baixa renda.
O município oferece algumas atividades no contra turno escolar, como atividades esportivas e aulas
de música. Contudo, essas atividades estão concentradas ou na área central ou em bairros mais afastados, o
que dificulta o acesso, especialmente das crianças que mais necessitariam desse tipo de atividade, ou seja,
aquelas que residem nos bairros de maior vulnerabilidade social, como Vista Alegre, Industrial Norte,
Campo Lençol e São Pedro.

Estrutura Educacional – Rio Negrinho
As escolas no município estão distribuídas da seguinte forma, conforme o Censo Escolar 2015:
Quantidade de escolas
Ensino pré-escolar
Pública municipal
Privada
Ensino fundamental
Pública estadual
Pública municipal
Privada
Ensino médio
Pública estadual
Privada

21
19
2
20
3
15
2
5
3
2

Rede Municipal
Educação Infantil

Educação Básica

Pequeno Príncipe;
João e Maria

Professor Ricardo
Hoffmann;
Professor Pedro

São Rafael
Industrial Norte
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Vila Nova
Cruzeiro
Vista Alegre
Ceramarte
Campo Lençol

Vila Nova
Arco-Íris; Algodão
Doce
Flor do Campo; Jd.
Primavera
Mundo Encantado
Anjo Sapeca

São Pedro

São Pedro

Bela Vista

Clara Luz; Tempo
Feliz

Henrique
Berkenbrock
Menino Jesus

Jorge Zipperer
Prof. Marta
Tavares

Lucinda Maros
Pscheidt
Professora Irene
Olinda Teifke
Ribeiro
Prefeito Frederico
Lampe
Aurora Siqueira
Jablonski

Alegre
Prefeito Henrique
Liebl
Professor Quiliano
Martins

Jardim Hantschel
Quitandinha

Manuel da
Nóbrega

Centro
Industrial Sul
Barro Preto

Espaço Criança

Pinheirinho

Área rural

Chapeuzinho
Vermelho; Dona
Benta

Professor Arnaldo
de Almeida
Oliveira
Professora Selma
Teixeira Graboski
Padre Cláudio
Longen
Adélia da Luz
Souza; Pioneiro
Marcelino Stoeberl;
Padre Doutor
Tomas Gasser

Colégio Cenecista
São José; Colégio
Caminho do Saber

Escola Luiz Bernardo Olsen

Conforme dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Ensino, segue a distribuição por bairro da
rede de ensino:

Taxa de Alfabetização
A taxa de alfabetização em Rio Negrinho é alta. Segundo o Censo, em 2010, o índice de
alfabetização era 87,8% e entre jovens de 15 a 24 anos era 99,1%.
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Matrículas
Segundo dados do Censo Educacional 2015, naquele ano Rio Negrinho teve o seguinte número de
matrículas em cada ciclo escolar:
Quantidade de matrículas
1.042
998
44
5.581
929
4.339
313
1.766
1.638
128
8.839

Ensino pré-escolar
Escola pública municipal
Escola privada
Matrícula – Ensino fundamental
Escola pública estadual
Escola pública municipal
Escola privada
Matrícula – Ensino médio
Escola pública estadual
Escola privada
TOTAL

Conforme os dados indicam, em 2015, foram 8.389 crianças e jovens matriculados em instituições de
ensino. Ao comparar as taxas de matrícula com os dados do Censo 2010, afere-se que devem ainda haver
crianças e jovens fora da escola, pois, em 2010, tínhamos 13.836 crianças e jovens de 0 a 19 anos no
município. Desses, é preciso descontar os que ainda eram muito pequenos e aqueles que já concluíram o
Ensino Médio. Importante destacar que esses dados devem ser analisados com cuidado, já que estamos
comparando dados de 2010 com dados de 2015, porém o número de crianças e jovens em Rio Negrinho não
mudou muito nesse período, com base na taxa positiva de crescimento populacional.

Acesso e conclusão
Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 90,6% de crianças de 5 a 6 anos estavam
na escola em Rio Negrinho em 2010. No mesmo ano, 89,5% de crianças de 11 a 13 anos frequentavam os
anos finais do ensino fundamental; 70,6% de jovens de 15 a 17 anos tinham completado o ensino
fundamental; e 47% de jovens de 18 a 20 anos tinham completado o ensino médio. Entre 1991 e 2010, essas
proporções aumentaram, respectivamente, em 54,2 pontos percentuais, 28,9 pontos percentuais, 38,8 pontos
percentuais e 34,9 pontos percentuais.
Apesar dos avanços, as médias municipais ainda estão abaixo das estaduais. Em Santa Catarina, a
proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 91,2%, em 2010. No mesmo ano, 91,5% de crianças de
11 a 13 anos frequentavam os anos finais do ensino fundamental; 69,2% de jovens de 15 a 17 anos tinham
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completado o ensino fundamental; e 51,8% de jovens de 18 a 20 anos tinham completado o ensino médio.
Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram por 59,4%, 37,9%, 37,8% e 34,8%, respectivamente.

Os profissionais de educação entrevistados reconheceram que ainda podem haver crianças e jovens
fora do sistema escolar e enfatizaram a dificuldade em localizar essas crianças. O município conta com forte
atuação no âmbito de garantir a presença dos alunos nas escolas, e esse
esse é um dos pontos onde a rede de
atendimento parece agir com maior articulação. O Sistema Apoia é acionado quando uma criança ou jovem
falta mais de cinco vezes e notifica o Conselho Tutelar, ao qual cabe localizar a família e identificar as
razões das faltas.
Segundo os gestores, alguns jovens abandonam a escola para trabalhar e outros simplesmente saem
por dificuldades de acompanhar o ensino, falta de estímulos, ou outros motivos. Conforme acima colocado,
as drogas e o alcoolismo são problemas graves em Rio Negrinho
Negrinho e que também têm afastado jovens do
ambiente escolar. A distância entre a escola e a residência é um empecilho que impacta particularmente no
ensino médio e na área rural. Foi apontado que muitos jovens esperam completar 17 anos para abandonar a
escola,
ola, dado que a frequência escolar deixa de ser obrigatória a partir dos 17 anos. Há também relatos de
jovens que solicitaram transferência para o Ensino Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA), podendo assim
concluir o estudo frequentando menos vezes por semana
se
a escola.
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Ensino Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA)
O município dispõe de duas unidades do EMEJA que atendem jovens e adultos em situação de
defasagem escolar com aulas de manhã, tarde e noite. Uma está localizada no bairro da Bela Vista e a outra
na área rural. Os gestores entrevistados afirmaram que essas unidades estão sobrecarregadas devido à
percepção que oferecem uma maneira para concluir o ciclo escolar em menos tempo.

Acesso às creches e escolas – vagas e transporte
Embora não haja uma grave falta de vagas (o Conselho Tutelar relatou alguns casos de faltas de
vagas em creches), os pais e/ou responsáveis nem sempre encontram vagas em creches e escolas próximas
de suas residências, especialmente quando matriculam os filhos fora do período de matrícula regular. Essa
questão é especialmente relevante em relação às creches.
Crianças que moram na área rural e que residem longe das escolas recebem transporte escolar
gratuito. Mesmo com esse auxílio, há crianças e adolescentes que levam mais de uma hora para chegar na
escola. Em épocas de chuva, especialmente em locais que o acesso se dá apenas por trechos não asfaltados, é
impossível buscar as crianças e jovens, o que faz com que esses fiquem semanas sem ir à escola.
Não há transporte escolar gratuito na rede municipal urbana porque o município consegue colocar
grande parte dos alunos em escolas próximas de onde residem dentro de um zoneamento de até três
quilômetros.
Há apenas quatro escolas de ensino médio no município: duas particulares e duas estaduais
localizadas próximas à área central do município. Para os alunos de ensino médio público que residem há
mais de três quilômetros da escola é disponibilizado vale transporte.
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Crianças e adolescentes com deficiência
Há no município o esforço de que crianças e adolescentes com deficiência leve e moderada
frequentem as escolas regulares. Os casos mais graves frequentam outras instituições como a APAE. Para os
alunos com deficiência, as escolas municipais dispõem de Atendimento à Educação Inclusiva – AEI.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, há 117 crianças e adolescentes envolvidos.
Na rede municipal, as crianças e adolescentes com deficiência ficam nas salas de aulas regulares em
grande parte do tempo, muitas vezes tendo um acompanhamento específico. Eles têm atividades em uma
sala separada uma vez por semana.
Importante destacar que a Secretaria Municipal de Educação não tem registros de crianças e
adolescentes deficientes com direitos violados, em 2016.

Distorção idade-série14
Uma das grandes questões da educação brasileira é a distorção idade-série, ou seja, crianças e jovens
cursando séries inferiores às previstas para as suas idades. Estar em situação de defasagem escolar pode
trazer ao aluno maior desânimo em relação ao ensino e as chances de evasão escolar são mais altas.
Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) indicam
melhoras nesse quesito tanto no município de Rio Negrinho quanto no estado de Santa Catarina. Porém,
ainda são necessários esforços quanto a este problema, especialmente considerando os alunos em anos finais
do Ensino Fundamental (EF) e no Ensino Médio (EM). Vale destacar que Rio Negrinho apresenta melhores
resultados do que a média estadual:

Rio Negrinho, 2007
Rio Negrinho, 2014
Santa Catarina, 2014

% de alunos em situação de
defasagem
EF – Anos Iniciais
7,8%
4,3%
7,7%

% de alunos em situação de
defasagem
EF – Anos Finais
18,8%
13,4%
20,2%

% de alunos em
situação de
defasagem – EM
22,6%
12,9%
16,1%

14 O aluno é considerado em situação de distorção idade-série quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais.

68

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)15
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB foi criado pelo INEP em 2007, com o
objetivo de reunir em um só indicador dois importantes índices para a qualidade da educação: fluxo escolar
e médias
as de desempenho nas avaliações). O IDEB é calculado a partir de dados do Censo Escolar sobre
aprovação escolar e médias de desempenho nas avaliações do INEP, do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB; para as unidades da federação e para o país), e a Prova Brasil (para os municípios). Assim, o
IDEB facilita a comparação de resultados e possibilita o acompanhamento das metas de melhora da
qualidade da educação.
O município apresentou os seguintes resultados, desde 2005:
2005
4ª
8ª
série série/
/5º
9º
ano
ano
Rede
Municipal
Rede
Estadual

2007
4ª
8ª
série/ série/
5º
9º
ano
ano

2009
4ª
8ª
série/ série/
5º
9º
ano
ano

2011
4ª
8ª
série/ série/
5º
9º
ano
ano

2013
4ª
8ª
série/ série/
5º
9º
ano
ano

2015
4ª
8ª
série/ série/
5º
9º
ano
ano

4,1

3,9

4,5

4,3

4,8

4,4

5,1

4,7

5,2

4,3

5,9

4,8

4,6

4,0

5,0

4,3

5,1

4,1

5,9

4,7

5,8

4,2

6,2

4,7

15 Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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A rede municipal de Rio Negrinho quase sempre alcançou a meta projetada, com as exceções de
2013 e 2015, quando as metas projetadas para o 8º ano eram de 4,8 e 5,1 e as notas obtidas foram 4,3 e 4,8,
respectivamente. Para 2017, a meta projetada para a rede municipal é 5,8 para o 5º ano e 5,4 para o 9º ano.
Na maioria das vezes, a rede de ensino estadual de Rio Negrinho obteve notas mais altas do que a
rede municipal. Contudo, não alcançou
çou a meta para o 9º ano em 2009, 2013 e 2015. Tanto a rede municipal
como a estadual obtiveram notas mais altas na avaliação envolvendo alunos do 5º ano.
De modo geral, a rede estadual em Rio Negrinho obteve médias próximas das médias da rede
estadual de Santa Catarina como um todo:

2005

2007

2009

2011

2013

2015

4ª
série/5º
ano

8ª
série/9º
ano

4ª
série/5º
ano

8ª
série/9º
ano

4ª
série/5º
ano

8ª
série/9º
ano

4ª
série/
5º
ano

8ª
série/9º
ano

4ª
série/5º
ano

8ª
série/9º
ano

4ª
série/5º
ano

8ª
série/9º
ano

Rede
Estadual –
Santa
Catarina

4,3

4,1

4,7

4,1

5,0

4,2

5,7

4,7

5,7

4,1

5,9

4,7

Rede
Estadual –

4,6

4,0

5,0

4,3

5,1

4,1

5,9

4,7

5,8

4,2

6,2

4,7
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Rio
Negrinho

Vale destacar que, em 2015, a rede estadual de Rio Negrinho alcançou a nota 6,2 para o 5º ano,
sendo considerada a nota 6 como mínimo ideal para ser alcançada nacionalmente até 2021. A rede municipal
não está distante desse marco, especialmente no 5º ano.
Em 2015, o município obteve resultados melhores do que as médias nacionais, que foram:
5º ano
5,8
5,3

Média Brasil – Rede Estadual
Média Brasil – Rede Municipal

9º ano
4,2
4,1

Os gestores da Secretaria Municipal de Educação estavam bastante satisfeitos com os resultados do
último IDEB, especialmente pelo fato de que quase todas as escolas municipais melhoraram em relação a
2013, algumas apresentando melhoras significativas:

5º ano
EMEB Menino Jesus
EMEB Pioneiro Marcelino Stoeberl
EMEB Pref Frederico Lampe
EMEB Pref Henrique Liebl
EMEB Prof Arnaldo de Almeida Oliveira
EMEB Prof Aurora Siqueira Jablonski
EMEB Prof Irene Olinda Teifke Ribeiro
EMEB Profª Lucinda MarosPscheidt
EMEB Profº Pedro H Berkenbrock
EMEB ProfºQuiliano Martins
EMEB Profª Selma Teixeira Graboski
9º ano
EMEB Pref Frederico Lampe
EMEB Pref Henrique Liebl
EMEB Prof Aurora Siqueira Jablonski
EMEB Profª Lucinda MarosPscheidt
EMEB ProfºQuiliano Martins
EMEB Profº Ricardo Hoffmann
EMEB Profª Selma Teixeira Graboski
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2013

2015

–
5,2
5,0
5,1
5,4
6,2
4,7
4,3
5,1
–
5,6

6,0
5,2
5,6
5,6
–
6,4
5,5
5,4
6,0
5,8
6,0

2013

2015

4,5
4,7
4,7
3,6
3,9
4,4
4,2

4,4
4,8
5,7
4,4
4,9
4,6
5,0
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Docentes
Segundo o Censo Escolar16, Rio Negrinho dispunha de 477 docentes em 2015, assim distribuídos,
considerando o número médio de aluno por docente:

Ensino pré-escolar
Escola pública municipal
Escola privada
Ensino fundamental
Escola pública estadual
Escola pública municipal
Escola privada
Ensino médio
Escola pública estadual
Escola privada

Quantidade de
docentes
104
95
9
271
55
189
27
102
77
25

Relação matrícula/docente
10,0
10,5
4,9
20,6
16,9
23,0
11,6
17,3
21,3
5,1

Conforme os dados acima apontam, a maior relação alunos por docentes ocorre no Ensino
Fundamental, nas escolas municipais (23,0). Por outro lado, a menor relação aluno por docente ocorre no
Ensino Pré-escolar
escolar na rede privada (4,9).

16Fonte:
Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=421500&idtema=156&search=santa-catarina|rio-negrinho|ensino
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=421500&
negrinho|ensino-matriculas-docentes-e-redeescolar-2015
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Superlotação de salas de aula
Segundo as entrevistas com profissionais de educação e as conversas com a população, Rio Negrinho
parece não enfrentar problemas de superlotação nas salas de aula. A maior concentração de alunos por turma
ocorre no ensino médio, já que o município dispõe de apenas duas escolas públicas nesse nível.
Seguramente, a ausência de superlotação é um ponto bastante favorável para a qualidade da educação no
município.

Relação pais-escola
Os profissionais de educação apontaram a dificuldade enfrentada pelos profissionais de ensino da
rede municipal de aproximar e trazer as famílias para dentro do ambiente escolar, inclusive para reuniões.
Mesmo disponibilizando transporte, é muito difícil atrair os pais, especialmente a partir do 5º ano.
Ou seja, quanto mais velhas as crianças, mais os pais se distanciam. A relação entre pais e a escola é
fundamental para o desenvolvimento dos alunos e melhoria da educação.
Para contornar essa situação, todas as escolas municipais têm um Conselho Escolar onde a presença
dos pais é obrigatória. Porém, isso não é suficiente – é necessário estabelecer outras formas e iniciativas para
estreitar esses laços. Nos bairros mais vulneráveis, onde esse vínculo se torna ainda mais importante, há
maior dificuldade em manter contato mais direto com os pais.

Educação em período integral
Atualmente, o município dispõe de apenas uma escola em período integral – a EMEB Pref. Frederico
Lampe, localizada no bairro do Pinheirinho com 150 vagas. A unidade prioriza as vagas para alunos que
moram no entorno e há fila de espera para ingresso. Importante destacar que Pinheirinho é um dos menores
bairros do município e fica distante dos bairros mais vulneráveis como Vista Alegre, São Pedro e Campo
Lençol.
Há uma grande demanda para aumentar o número de escolas em período integral, especialmente pelo
fato de haverem poucas opções de atividades para as crianças no contra turno escolar. Para 2017, foi
aprovada a instauração de uma escola em período integral na área rural.

73

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
CAE (Centro de Apoio ao Estudante)
Há três CAEs no município. Já houve mais, porém o projeto foi cortado por falta de verba e, hoje, há
um no bairro Industrial Norte, um no bairro Vista Alegre e um na área rural (Cerro Azul), cada um
atendendo cerca de 50 a 100 crianças que residem nos entorno. As crianças frequentam o CAE no contra
turno escolar e recebem alimentação e apoio escolar, bem como atividades esportivas, culturais e de lazer.
Há no município demanda por mais projetos relacionados ao contra turno escolar. Conforme mencionamos
acima, é comum ver crianças sem ter o que fazer fora do horário escolar, e esse representa um dos maiores
desafios do município no âmbito da infância e adolescência.
Cultura, esporte e lazer
Cultura, esporte e lazer são pilares fundamentais para o desenvolvimento saudável de crianças e
jovens. Em Rio Negrinho, o acesso a todos esses três pilares deve ser aperfeiçoado, especialmente
considerando as crianças e jovens mais vulneráveis e que residem distante da zona central.
Em relação ao lazer, são poucas as opções disponíveis. Há parquinhos em alguns bairros. Do ponto
de vista da cultura, o município conta com quatro instituições principais:
1. Escola de Música de Rio Negrinho;
2. Museu de Rio Negrinho;
3. Biblioteca Municipal;
4. Arquivo histórico de Rio Negrinho.
Essas instituições são de responsabilidade da Fundação de Cultura e estão localizadas no centro e/ou
em bairros próximos.

Escola de Música
A Escola de Música é uma instituição tradicional e atende hoje cerca de 400 crianças e adolescentes.
Entre eles, 20 a 30 são bolsistas e 30 são da área rural. Segundo a direção da Fundação de Cultura, embora
nenhuma criança e/ou adolescente fique de fora da escola por falta de recursos financeiros, há uma falta de
procura por parte dos mais vulneráveis. Um dos fatores para explicar essa situação é a distância entre a
Escola e os bairros mais carentes.
Além da prática instrumental, são oferecidos cinco projetos gratuitos com grande enfoque em
resgatar e incluir crianças e jovens, especialmente a orquestra e o coral municipal. Outro projeto muito
interessante relacionado à musicalização é a retomada das bandas escolares, projeto esse que tem sido
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desenvolvido em diversas escolas e com boa adesão por parte dos alunos. Há bandas escolares inclusive em
bairros mais distantes como Vista Alegre e São Pedro.

Museu de Rio Negrinho
Segundo a direção do Museu, a instituição recebe anualmente cerca de 7.000 visitantes, dos quais
3.500 são jovens e crianças. O museu tem uma parceria bem-sucedida com as escolas de Rio Negrinho –
essa é uma parceria de grande sucesso e as escolas têm a prática de levarem os alunos, inclusive escolas
localizadas em bairros mais carentes. Há um grande cuidado por parte da instituição em relação à
programação, buscando sempre focar em temas que sejam adequados para as crianças e adolescentes. A
entrada é sempre gratuita.

Biblioteca Municipal
Dados da Fundação de Cultura indicam que mensalmente são emprestados entre 1.000 e 1.200 livros,
90% dos quais são alugados por jovens de 14 a 18 anos. A biblioteca está localizada em um local de grande
fluxo, o que facilita o acesso ao local. Porém, novamente, a localidade dificulta o acesso por parte de jovens
residentes em áreas mais distantes do centro.
Toda sexta-feira tem a “Hora do Conto”, onde a pessoa que conta histórias na biblioteca durante a
semana vai até as escolas e conta histórias para alunos de até o 4º ano. Como é uma única pessoa no
programa, cada turma é atendida uma vez por ano.
A biblioteca desenvolve em parceria com as escolas o anual “Concurso de Declamação” que tem boa
adesão por parte dos alunos – foram 147 inscritos na edição de 2016. Essa é uma oportunidade para as
escolas trabalharem poesias com os alunos.
Anualmente também é conduzida a “Feira do Livro”, envolvendo todas as escolas do município.

Esporte
A Fundação de Esportes disponibiliza três modalidades esportivas (karatê, futsal e vôlei) no contra
turno escolar e atende a cerca de 400 crianças e jovens de 7 a 17 anos. As aulas são gratuitas e todos que
quiserem podem participar. As aulas são concentradas nos bairros Cruzeiros e Industrial Norte, o que
novamente dificulta o acesso por parte de crianças e jovens que residem em bairros mais carentes. Há
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também uma parceria com uma escola particular de futebol, mas há um custo envolvido para participar
partici
dessas aulas.
Além das aulas acima relacionadas, a Fundação de Esportes organiza os “Jogos Escolares”, dos quais
participam anualmente cerca de 2.000 alunos, com foco nos jovens de 12 a 17 anos. Há também aulas
especiais para jovens esportistas de alto rendimento, ou seja, aqueles que se destacam nas práticas
esportivas.
A Fundação desenvolve também um programa em parceria com a Unimed, focado em 40 alunos de
baixo rendimento escolar. O programa visa o desenvolvimento das crianças e jovens em diferentes
diferente âmbitos,
inclusive o esportivo. O programa está sediado no bairro Industrial Norte.

6.6.. Profissionalização e Proteção no trabalho
Segundo o Censo17, em 2010, haviam 685 pessoas menores de 18 anos ocupadas em Rio Negrinho,
sendo 378 do sexo masculino (55,2%)
5,2%) e 307 do sexo feminino (44,8%). Desses, 80 tinham de 10 a 13 anos
(11,7%), 124 tinham 14 ou 15 anos (18,1%) e 481 tinham 16 ou 17 anos (70,3%).

17 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=421500&idtema=116&search=santa-catarina|rio-negrinho|censo
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=421500&idtema=116&search=santa
negrinho|censo-demografico-2010:-resultados-daamostra-trabalho-infantil-
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Entre os mais velhos, 273 (56,6%) estavam empregados com carteira de trabalho assinada no
trabalho principal.
pal. Porém, havia uma relevante diferença de gênero: entre as mulheres esse percentual era
40,6%, enquanto entre os homens era 71,4%.
Em 2010, o percentual de crianças e jovens de 10 a 13 anos ocupados era de 2,6%. O total de
crianças e jovens nessa faixa etária era de 3.099 pessoas. O percentual de jovens de 14 e 15 anos ocupados
era de 8,2%. O total de jovens nessa faixa etária era de 1.516 pessoas. Entre os mais velhos, de 15 e 16 anos,
o percentual de ocupação era de 28,9%, de um total de 1.664 adolescentes.
adolesce

Nas entrevistas com gestores, trabalho infantil não parecia ser um problema grave no município.
Contudo, há casos que precisam ser cuidados, especialmente aqueles relacionados a crianças e adolescentes
ocupados de forma irregular (10 a 13 anos e maiores
maiores de 14 anos não registrados em regime de aprendiz). É
necessário também um cuidado especial com meninas maiores de 16 anos, pois menos da metade das que
trabalham estavam registradas.
Dados do Censo indicam que há uma concentração maior de crianças e adolescentes ocupados na
área rural, especialmente entre os mais jovens (10 a 15 anos).
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Área rural
Pessoas de 10 a 17 anos de idade ocupadas na semana
referência
Pessoas de 10 a 13 anos de idade ocupadas na semana
referência
Pessoas de 14 ou 15 anos de idade ocupadas na semana
referência
Pessoas de 16 ou 17 anos de idade ocupadas na semana
referência

de
de
de
de

Área urbana

12,6%

10,8%

6,8%

2,2%

13,1%

7,7%

26,2%

29,1%

O fato de haver uma maior concentração de crianças e adolescentes ocupados na área rural merece
atenção, pois, como lá a fiscalização é menor, pode ser maior a incidência de casos de crianças e
adolescentes trabalhando de forma irregular. Nesse sentido, chama a atenção o índice de crianças de 10 a 13
anos ocupados (6,8%).

Capacitação profissional e Projeto Pescar
Há dois programas principais de capacitação de jovens em Rio Negrinho: a Rede Nacional de
Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI). Além destes, destaca-se
se o Projeto Pescar, uma iniciativa social instaurada em 2011 por empresas
locais que segue o modelo criado em Porto Alegre. Diferentemente da RENAPSI e do SENAI, o Projeto não
é um curso técnico e nem plenamente de capacitação. Seu objetivo está centrado no desenvolvimento
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pessoal de jovens entre 15 a 19 anos de idade de baixa renda (per capita de ½ salário mínimo) que estão
estudando. Para ingressar, além do perfil socioeconômico, são avaliados também o conhecimento e perfil
psicológico do participante. Todo ano há abertura de vagas, e a divulgação do Projeto é feita nas escolas do
município. Hoje, o projeto conta com cinco unidades em Rio Negrinho com 78 vagas por ano.
O Projeto tem duração de doze meses, sendo 60% do tempo dedicado ao desenvolvimento pessoal
dos participantes e cidadania e 40% dedicado para a área técnica. Ao concluir esse ano, os participantes são
encaminhados ao SENAI ou à RENAPSI para formação técnica. Nesse período, as empresas patrocinadoras
e/ou outras empresas podem contratar os participantes como jovens aprendizes. A formação técnica é feita
em áreas de interesse das entidades patrocinadoras. Quando contratados, eles passam a fazer a formação
técnica no período da manhã, trabalhar no período da tarde e estudar no período noturno.
Atualmente, são onze empresas patrocinadoras, sendo que quatro sediam o projeto e sete formaram o
Consórcio Rio Negrinho para patrocinar uma unidade, a única que fica fora das empresas, localizada no
bairro Industrial Norte. As empresas patrocinadoras são: Battistella (madeiras), localizada em Rio Preto,
zona próxima ao bairro Vista Alegre, na divisa com o São Pedro; Solida/Renova/Mobasa (madeiras),
localizada no bairro Industrial Sul; Quater (móveis), localizada no bairro Alegre; e CVG (papel), localizada
em Volta Grande, além das sete que patrocinam o consórcio.
O perfil dos participantes e a proximidade das sedes do Projeto com os bairros mais carentes
garantem a participação de jovens de baixa renda, assim criando oportunidades para os mais vulneráveis.
Vale destacar que, apesar dos jovens participantes não receberem nenhum salário, eles têm todos os custos
de transporte e alimentação cobertos, bem como um seguro de vida garantido.
O Projeto tem grande sucesso tanto entre os participantes como entre as empresas patrocinadoras.
Vale destacar que o projeto também é extremamente bem reconhecido junto ao SENAI, que garante vaga
para todos os jovens que participaram sem a necessidade de prova de admissão.
A seguir estão relacionados os dados relacionados ao Projeto Pescar18:
2011

Formados

2012

Formados

Empregabili
dade (%)

2013

Formados

2014

Empregabili

Formad

Empregabili

dade (%)

os

dade (%)

18 Os dados foram fornecidos pela diretoria do Projeto Pescar.
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2015

Formados

Empregabili
dade(%)

2016

Formados
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Quater

12

18

89%

18

100%

12

100%

10

100%

15

Battistella

14

19

85%

15

96%

12

100%

14

92,9%

15

CVG

13

16

79%

15

80%

13

93,3%

14

100%

15

14

100%

16

13

92,4%

Consórcio

RN
S.R.M
Total

39

53

48

37

65

61

Para o Pescar, considera-se no índice de empregabilidade jovens nas seguintes situações: trabalhando
e estudando (formação técnica), ou trabalhando ou estudando (formação técnica). Desde 2011, 32 dos 335
jovens atendidos evadiram - taxa de 9,5% de evasão.
Conforme acima colocado, como esse é um projeto focado para jovens de baixa renda, há uma
concentração de jovens participantes residentes em bairros mais humildes. Abaixo relacionamos o número
de participantes por bairro, considerando as turmas de 2015 e 2016:

Área rural
Industrial Norte
São Rafael
Vista Alegre
São Pedro
Cruzeiro
Campo Lençol
Vila Nova
Jd. Hantschel
Alegre
Bela Vista
Ceramarte
Barro Preto
Quitandinha
Industrial Sul

Participantes 2015 e 2016
31
25
18
15
14
10
9
8
6
4
4
4
2
2
1
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Oportunidades de trabalho
Os gestores entrevistados apontaram a falta de oportunidades de trabalho para jovens em Rio
Negrinho e indicaram que, pela falta de fiscalização, as empresas locais muitas vezes não garantem o
número de vagas devidas para adolescentes. Os jovens também indicaram haver falta de oportunidades,
inclusive, relatando a necessidade de, para conseguir um emprego melhor, terem de mudar para outras
cidades.

Parte 2: Resultados do Survey – entrevistas com pais de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos
Metodologia e análise dos dados
Foram entrevistados um total de 532 pais ou mães de crianças e adolescentes residentes em Rio
Negrinho, entre os dias 12 e 16 de setembro. As entrevistas foram conduzidas em todos os bairros do
município, sendo que cada bairro foi visitado ao menos duas vezes.
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Conforme alinhado com o CMDCA, os resultados foram analisados pelo total da amostra e por
renda. Quando possível, os dados foram analisados também por bairro. É importante destacar que os dados
por bairro devem serr lidos cautelosamente, já que para alguns bairros a base de respondentes é pequena
(especialmente Alegre, Barro Preto, Pinheirinho, Centro e Bela Vista). Para análise dos dados, pela
proximidade geográfica e da realidade social, os dados dos bairros Centro,
Centro, Bela Vista, Industrial Sul e Vila
Nova foram analisados em conjunto.
Com relação aos cruzamentos dos dados por renda dos entrevistados, os respondentes que
declararam renda mensal superior a R$ 4.000 foram agrupados em um mesmo grupo, devido ao pequeno
número de casos.

Perfil dos respondentes
Gênero
Dos 532 respondentes, 410 (77%) são mães e 122 (23%) são pais. Conforme descrito na 1ª parte
deste relatório, é comum em Rio Negrinho encontrar mulheres que não trabalham e/ou que trabalham
parcialmente, o que explica que mais mulheres tenham respondido ao survey, em função de disponibilidade
de tempo.
Faixa etária dos entrevistados
A faixa etária dos respondentes está concentrada dos 25 aos 50 anos, com maior concentração entre
as idades de 31 a 50 anos.
Faixa etária dos respondentes
14 ou menos
15 a 18 anos
19 a 24 anos
25 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
41 a 50 anos

82

%
0,8
0,6
8,5
12,8
19,7
21,1
30,3
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51 ou mais
Total

6,4
100

Distribuição das entrevistas por bairro
A seguir está relacionada a distribuição das entrevistas por bairro. Importante destacar que bairros
mais populosos concentram um maior número de respondentes. Outro ponto a se destacar é que os
moradores do bairro Industrial Sul muitas vezes responderam que residiam no bairro Vila Nova, dada a
proximidade entre os bairros, portanto, é interessante analisar os resultados dos dois bairros em conjunto,
inclusive por eles apresentarem realidades semelhantes.
Entrevistas por bairro
Alegre
Área Rural
Barro Preto
Bela Vista
Campo Lençol
Centro
Ceramarte
Cruzeiro
Industrial Norte
Industrial Sul
Jardim Hantschel
Pinheirinho
Quitandinha
São Pedro
São Rafael
Vila Nova
Vista Alegre
Total

n
14
31
19
13
31
7
22
52
95
16
38
11
30
23
44
31
55
532

%
2,6
5,8
3,6
2,4
5,8
1,3
4,1
9,8
17,9
3,0
7,1
2,1
5,6
4,3
8,3
5,8
10,3
100

Número de filhos por família
Cada família tem, em média, 2,05 filhos.
Número de filhos por família
1
2
3
4
5
6
Mais de 6
Total
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n
204
178
97
35
11
6
1
532

%
38,3
33,5
18,2
6,6
2,1
1,1
0,2
100
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A seguir apresentamos os resultados da pesquisa, organizados a partir dos cinco eixos previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente: Vida e Saúde; Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Convivência
Familiar e Comunitária; Liberdade, Respeito e Dignidade; Profissionalização e Proteção no trabalho.

6.7. Vida e Saúde
Vacinação
Conforme já havia sido colocado pelos gestores da área de saúde e descrito neste relatório, Rio
Negrinho apresenta bons índices de vacinação de crianças e adolescentes. Entre os entrevistados, 98,7%
declararam que todos os filhos estão com a carteira de vacinação atualizada.

%
Todos os filhos estão com a carteira de vacinação atualizada
Apenas alguns dos filhos estão com a carteira de vacinação atualizada
Nenhum dos filhos estão com a carteira de vacinação atualizada

98,7
0,8
0,6

Doenças crônicas
Entre os entrevistados, 12% (63) declararam ter algum filho de até 18 anos que sofre de doença
crônica. Entre estes, 89% declararam que os filhos recebem tratamento periódico. Destes, 82% conduzem o
tratamento dos filhos na rede pública, 11% na rede particular e 7% nas redes pública e particular. Entre os
que fazem o tratamento de doenças crônicas na rede pública, 73% têm renda de até R$2.000 por mês.
Entre os sete entrevistados que declararam terem filhos que sofrem de doenças crônicas e não fazem
tratamento periódico, cinco são de famílias com renda de até R$2.000 por mês.
As doenças crônicas mais citadas foram aquelas relacionadas a problemas respiratórios como asma,
rinite, alergia e bronquite (71% dos casos). Houveram também casos de diabetes, distúrbios de atenção,
sinusite/enxaqueca, problemas de visão e esclerose.

Deficiências
Vinte e três entrevistados (4%) declararam ter filhos menores de 18 anos com algum tipo de
deficiência. As principais deficiências citadas foram auditivas e visual, Autismo e Síndrome de Down.
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Todos estes entrevistados afirmaram que os filhos recebem tratamento periódico19, sendo que oito (36%)
conduzem na rede particular, treze (59%) na rede particular e apenas um (5%) conduz na rede pública e
particular.
Entre as crianças e jovens com deficiências, dezesseis (70%) frequentam algum tipo de programa de
atendimento especial, como aulas ou atividades para pessoas com necessidades especiais. Entre estes,
apenas dois frequentam atividades particulares.
Gravidez na adolescência
Entre
ntre os entrevistados, 42 (8%) declararam ter tido alguma filha que engravidou com menos de 18
anos. Há maior concentração de adolescentes que engravidaram em famílias de baixa renda.

Das famílias com jovens que engravidaram com menos de 18 anos, 37 (88%)
(88
fizeram o pré-natal.
Dessas, 27 (73%) avaliaram o pré-natal
natal de suas filhas como “Bom” ou “Excelente” e ninguém avaliou como
“Péssimo”.

19 Houve um único caso em que foi declarado não receber tratamento constante, porém, é um caso de
hiperatividade, o qual é reconhecido como transtorno e não deficiência.
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Entre as cinco jovens que não fizeram o pré-natal,
pré natal, os principais fatores apontados foram a falta de
interesse e orientação.
entação. Um respondente apenas apontou a distância como razão para a filha não ter feito o
pré-natal.
Os casos de adolescentes grávidas concentram-se
concentram se a partir dos 15 anos. Das 42 incidências
registradas, apenas duas são de meninas que engravidaram com menos
menos de 15 anos.
Conforme colocado na 1ª parte deste relatório, gravidez na adolescência ainda é um problema no
município, e são necessárias políticas mais efetivas para diminuir a incidência de casos. Além disso, há
também uma questão cultural envolvida e, por
por isso, o trabalho de conscientização nesse âmbito deve
também envolver os responsáveis.
Para 66% dos entrevistados, os jovens de Rio Negrinho são “Nada informados”, “Pouco informados”
ou “Razoavelmente informados” sobre sexualidade, prevenção e métodos anticoncepcionais.
anticoncepcionais.

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO

Dependência química – vício em álcool e drogas
O consumo de álcool e drogas por crianças e jovens é um problema grave em Rio Negrinho. Entre os
entrevistados, 42% conhecem alguém com menos de 18 anos viciado em substâncias destes tipos. Porém,
apenas seis respondentes assumiram que seus filhos são os que estão em situação de dependência.
Vale destacar que quanto maior a renda, maior a incidência de afirmação positiva de que conhecem
crianças e adolescentes com dependência química.
química. Porém, os casos dos seis respondentes que afirmaram que
seus filhos são dependentes químicos estão concentrados em famílias de baixa renda.
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Ainda em relação ao consumo de álcool e drogas, 95% dos respondentes consideram que álcool e
drogas são problemas graves para a juventude em Rio Negrinho. Apesar dos entrevistados de renda mais
elevada serem os que mais declararam conhecer crianças e adolescentes dependentes químicos, entre eles é
menor o índice dos que percebem drogas e álcool como problemas graves para os jovens do município.

Infraestrutura
A seguir estão relacionados os dados de acesso à água encanada, rede de esgoto e luz, gás e telefone
por bairro. Quase todos os domicílios no município têm acesso à água encanada e luz. Porém, o acesso à
rede de esgoto e residir em ruas asfaltadas ainda é uma realidade distante para muitos munícipes. Entre os
respondentes, 72% têm acesso à rede de esgoto e 52% residem em trechos de ruas asfaltadas.
A área rural é onde o acesso à rede de esgoto (3%) e asfalto (26%)
(26%) é pior. Em épocas de chuvas, a
falta de asfalto inviabiliza o acesso do transporte escolar e pode impossibilitar a ida das crianças e
adolescentes ao colégio. Da mesma forma, o acesso à rede de saúde fica mais difícil, especialmente quando
são necessários
ios atendimentos mais especializados ou complexos, existentes apenas na área central de Rio
Negrinho.
No bairro Pinheirinho, menos da metade dos respondentes declarou ter acesso à rede de esgoto
(45%). Nos bairros Campo Lençol (29%), Jardim Hantschel (42%),
(42%), Pinheirinho (18%), Quitandinha (23%),
São Pedro (35%) e São Rafael (30%), menos da metade dos respondentes declarou residir em trechos
asfaltados.
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Água encanada

Rede de esgoto

Luz elétrica,
gás e telefone

Trecho da rua
onde mora é
asfaltado

Alegre

100%

79%

100%

71%

Área Rural /
Interior

97%

3%

100%

26%

Barro Preto

100%

63%

100%

68%

Campo Lençol

100%

58%

100%

29%

Centro/
Vista

100%

85%

100%

90%

Ceramarte

100%

82%

91%

68%

Cruzeiro

96%

90%

96%

58%

Industrial
Norte

100%

79%

100%

56%

Industrial Sul/
Vila Nova

100%

83%

100%

81%

Jardim
Hantschel

100%

84%

100%

42%

Pinheirinho

100%

45%

100%

18%

Quitandinha

97%

60%

93%

23%

São Pedro

100%

91%

87%

35%

São Rafael

100%

64%

98%

30%

Vista Alegre

100%

73%

98%

69%

Bela

6.9. Liberdade, respeito e dignidade
Renda
Faixa de renda domiciliar mensal dos entrevistados
Apenas 35 respondentes (6,5%) optaram por não declarar renda. Porém, foram poucos os
entrevistados que declararam renda acima de R$4.000 por mês. Vale destacar que, como em todas as
pesquisas, nem sempre as pessoas declaram a renda real, especialmente aqueles com maior poder aquisitivo.
Entre os entrevistados, 11,1% vivem com até R$1.000 por mês e mais da metade (52,6%) dos
entrevistados declarou renda média familiar mensal de até R$ 2.000.
Renda média familiar mensal (R$)
0 a 1.000
1.001 a 1.500
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n
59
105

%
11,1
19,7
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1.501 a 2.000
2.001 a 3.000
3.001 a 4.000
4.001 a 5.000
5.001 a 6.000
6.001 a 7.000
7.001 a 8.000
8.001 a 9.000
9.001 a 10.000
Mais de 10.000
Sem resposta
TOTAL GERAL

116
113
52
29
10
5
3
2
2
1
35
532

21,8
21,2
9,8
5,5
1,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,2
6,6
100

Renda vs. Bairro
Ao cruzar os dados de renda média familiar mensal por bairro, temos uma concentração maior de
famílias com renda de até R$ 1.500 por mês nos seguintes bairros: São Pedro (48%), Jardim Hantschel
(47%), Vista Alegre (46%), São Rafael (39%), área rural (39%), Pinheirinho (36%), Alegre (35%) e Campo
Lençol (35%).
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Empregabilidade
Entre os entrevistados, apenas 39% declararam ser os responsáveis financeiros pelos domicílios. Essa
proporção varia de 33% entre mulheres para 59% entre homens. Entre as mulheres, o índice da
responsabilidade financeira está maior em famílias com baixa renda.
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Entre os 209 respondentes que são responsáveis financeiros pelos domicílios
domicílios (homens e mulheres),
apenas 19 (9%) declararam não ter renda. Entre os respondentes que não são os responsáveis financeiros
pelos domicílios, 63% têm alguma fonte de renda própria, incluindo benefícios sociais como Bolsa Família,
e 90% declarou que oss responsáveis financeiros pelos domicílios em que residem têm fonte de renda mensal.

Casa própria vs. alugada
Mais de dois-terços
terços (69%) dos entrevistados residem em casa própria, 24% em imóveis alugados e
7% em domicílios cedidos, emprestados, etc..
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Há relação entre renda e posse do imóvel: as famílias de renda mensal acima de R$ 3.000 tendem a
viver em casa própria. Por outro lado, das 35 famílias que residem em imóveis que não são próprios e nem
alugados, 25 têm renda mensal de até R$ 2.000.

Número de cômodos nas residências
Considerando sala, cozinha, lavanderia e dormitórios, 82% dos entrevistados residem em casas com
cinco ou mais, 12% em casas com quatro cômodos, 5% em casas com três cômodos e seis pessoas
declararam residir em casas com apenas
apen um ou dois cômodos.

Violência contra crianças e adolescentes
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Trinta por cento dos entrevistados declararam conhecer crianças e adolescentes que tenham sofrido
algum tipo de violência, seja verbal, física e/ou sexual. Porém, apenas 11 (2%) respondentes afirmaram que
seus próprios filhos sofreram algum tipo de violência.
Assim como na pergunta sobre drogas e álcool, os entrevistados com renda mais alta são os que mais
declararam conhecer crianças e jovens vítimas de violência.

Conforme esperado, entre os que declararam conhecer crianças e adolescentes vítimas de violência, o
maior índice de respostas está relacionado às violências física (58%) e verbal (60%). Porém, 30%
confirmaram conhecer vítimas de violência sexual.

Atos infracionais
Quase a metade (41%) dos entrevistados conhece crianças e adolescentes que cometeram atos
infracionais. Porém, apenas 1% declarou que seu próprio filho tenha cometido alguma ação deste tipo.
Assim como nos dados relacionados ao consumo de álcool e drogas, houve maior índice
ín
de respostas
afirmativas de conhecimento de crianças e adolescentes que cometeram atos infracionais entre os
entrevistados com renda mais alta.
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Entre os que conhecem crianças e adolescentes que tenham cometido atos infracionais (n=219), 63%
afirmaram
am que estes jovens não foram inseridos em programas e serviços de promoção e proteção às
crianças e adolescentes, 25% declararam que alguns foram inseridos em programas deste tipo e apenas 12%
afirmaram que todas as crianças e adolescentes foram inseridas nestes programas.
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Documentação
Mais da metade (52%) dos respondentes declarou que todos os filhos possuíam RG e CPF, 14%
afirmaram que alguns filhos possuíam RG e CPF, 13% que todos os filhos possuíam somente RG, 7% que
alguns filhos possuíam somente RG e 14% que nenhum dos filhos possuíam RG ou CPF.

Documentação vs. Renda
Os índices de documentação dos filhos são menores entre os respondentes que declararam renda
mensal mais baixa (até R$ 1.500).
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6.10.Convivência
Convivência familiar e comunitária
Residem com os filhos menores de 18 anos
Entre os entrevistados, 87% residem junto com todos os filhos menores de 18 anos, 8% com alguns
dos filhos e apenas 5% não residem com nenhum dos filhos. Entre os que declararam não residir com
nenhum dos filhos menores de 18 anos, 67% são homens e 52% declararam renda mensal de até R$ 2.000.

Quantas pessoas residem no domicílio
Onze por cento dos entrevistados residem com mais uma pessoa, 27% com mais duas pessoas, 35%
com mais três pessoas, 15% com mais quatro pessoas e 12% com mais de cinco pessoas.
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Residem com pai/mãe dos filhos
Entre os entrevistados, 71% residem com o pai ou mãe de seus filhos menores de 18 anos, 21% não
residem e 8% residem com o pai ou mãe de alguns de seus filhos.

Residem com pai/mãe dos filhos vs. Renda
Quanto maior a renda, maior a incidência de entrevistados que declararam residir com o pai ou mãe
de seus filhos.
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6.11. Educação, cultura, esporte e lazer
Acesso ao ensino
Entre os entrevistados, 87% declararam que todos os filhos frequentam o colégio, 11% que apenas
alguns e 2% que nenhum filho frequenta a escola. Entre os que não frequentam a escola, 63% são crianças
que ainda não estão em idade escolar, 10% já concluíram o Ensino Médio, 8% por falta de tempo ou
interesse, 1% por falta de vagas
gas e 13% por outras razões.
Entre os nove casos com filhos que abandonaram a escola por falta de tempo, vagas e interesse, sete
são famílias com renda mensal de até R$ 2.000.
Escola pública vs. particular
Conforme colocado na 1ª parte deste relatório, em
em Rio Negrinho há apenas duas escolas particulares.
Os dados da pesquisa apontam que, assim como no Censo 2010, mais de 90% das famílias têm todos os
filhos estudando em escolas públicas e apenas 4% têm todos os filhos em escolas particulares.
Entre as 35 famílias com filhos que estudam em escola particular, 14 têm renda mensal superior a
R$ 3.000.
Defasagem escolar
Em Rio Negrinho há uma correlação entre renda e defasagem escolar. Doze por cento dos
entrevistados têm filhos nesta situação, havendo maior concentração de casos em famílias de baixa renda.
Todos os filhos em defasagem escolar estudam em escolas públicas.

Entre as 64 famílias com crianças e jovens em situação de defasagem escolar, 73% repetiram de ano,
20% tinham abandonado a escola e retornaram posteriormente e 7% apontaram outras razões diversas.
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Contraturno escolar
Com quem ficam?
Mais da metade (54%) das crianças e adolescentes ficam com as mães no período que não estão na
escola ou em atividades. Há também um alto índice de crianças
crianças e adolescentes (27%) que ficam sob os
cuidados de outros parentes maiores de idade, especialmente avós. Destaca-se
Destaca se que 13% dos entrevistados
declararam que por vezes deixam seus filhos sendo cuidados por pessoas com menos de 18 anos.

A incidência de casos de crianças e adolescentes que ficam sob os cuidados das mães é maior em
famílias de renda mais baixa – 73% nas famílias com renda mensal de até R$1.000 vs. 37% nas famílias
com renda de mais de R$4.000,00 -.
-. As crianças que ficam com outros parentes
parente maiores de idade estão
concentradas em famílias de renda mais alta - 19% nas famílias com renda mensal de até R$1.000 vs. 42%
nas famílias com renda de mais de R$4.000,00 -. Destaca-se
se também que a presença paterna é maior nas
famílias com renda mensal superior
uperior a R$ 4.000.
Atividades culturais, esportivas, de lazer e de convivência
Apenas 30% dos entrevistados afirmaram que os filhos fazem alguma atividade cultural, esportiva ou
de convivência familiar e comunitária (SCFV, CRAS e CREAS) durante a semana. Entre estes, 58% têm os
filhos frequentando atividades oferecidas pelo governo, 21% por ONGs e 25% proporcionam atividades
privadas para os filhos.
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A seguir a incidência de crianças e adolescentes que praticam atividades esportivas, culturais, de
lazer e comunitárias, por bairro:

Atividades de lazer de crianças e jovens de Rio Negrinho
Os entrevistados foram questionados sobre o que as crianças e jovens de Rio Negrinho costumam
fazer no horário livre, por faixa etária (até 7, 8-14
8
e 15-17 anos). Um dadoo que se destaca é a quantidade de
entrevistados que afirmaram que as crianças e jovens ficam em casa, mexendo no computador ou tablet e
assistindo TV. Destaca-se
se também o alto índice de respondentes que afirmaram que os jovens de 15 a 17
anos costumam frequentar
quentar bares e baladas. São baixos os índices de entrevistados que acreditam que as
crianças e jovens estejam envolvidos em atividades culturais, esportivas e de convivência familiar e
comunitária.
Até 7 anos

De 8 a 14 anos

De 15 a 17
anos

Frequentar parques

23%

15%

7%

Atividades culturais

6%

5%

3%

101

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
Ficar em casa no computador,
assistindo TV ou mexendo no tablete

60%

73%

60%

Brincar/Socializar com outras
crianças/jovens em espaços ao ar livre

45%

33%

13%

Brincar/Socializar com outras
crianças/jovensem espaços fechados

28%

18%

7%

3%

8%

16%

–

–

51%

Interagir com adultos

7%

11%

23%

Frequentam espaços de convivência
familiar e comunitária (CRAS,
CREAS, SCFV, ONGs, etc.)

4%

5%

3%

15%

19%

16%

6%

6%

7%

Frequentar lojas e espaços de consumo
Frequentam bares e baladas

Praticam atividades esportivas
Outros

Satisfação com as opções de lazer para crianças e jovens de Rio Negrinho
Em uma escala de 1 (“Nada satisfeito”) a 5 (“Plenamente satisfeito”), os entrevistados se mostraram
pouco satisfeitos com as opções de lazer oferecidas para as crianças e adolescentes no município,
oferecendo nota média 2,59.
Os bairros onde as opções de lazer foram piores avaliadas foram: Pinheirinho (2,18), Quitandinha
(2,30), Vista Alegre (2,33) e Jardim Hantschel (2,39). Os maiores índices de satisfação estão em Barro Preto
(3,32) e na área rural (2,87).
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Os entrevistados foram consultados sobre o que
que falta em Rio Negrinho em termos de atividades de
lazer para crianças e adolescentes. Para 60% faltam atividades culturais como teatros, contadores de
histórias, cinemas, entre outros; 45% acham que deveria haver mais parques e espaços arborizados; 45%
pensa
ensa que deveriam haver mais espaços para práticas esportivas; 36% que deveriam haver mais atividades
esportivas gratuitas durante a semana e fim de semana; 36% que deveriam haver mais atividades culturais
como aulas de teatros, artes e música durante a semana
semana e fim de semana; 18% mais espaços de convivência
familiar e comunitária (CRAS, CREAS, SCFV, ONGs); 9% mais espaços de lazer pagos; e 4% apontaram
para outras necessidades diversas.

6.12. Profissionalização e Proteção no trabalho
Empregabilidade e acesso a cursos profissionalizantes
Entre os entrevistados, 14% afirmaram que têm filhos menores de 18 anos que estão trabalhando e
19% afirmaram que algum de seus filhos tiveram acesso a cursos profissionalizantes. É importante destacar
que este último índice
ndice pode estar um pouco elevado já que alguns respondentes entendiam por cursos
profissionalizantes aulas de computação e cursos de idiomas.

Futuro
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Enquanto 90% dos entrevistados acreditam que seus filhos vão ingressar em uma faculdade, 30%
acham que seus filhos não estejam sendo bem preparados para ingressar em uma faculdade de qualidade.
Além disso, apenas 37% enxergam possibilidades de seus filhos conseguirem um bom emprego em Rio
Negrinho quando maiores de 18 anos.

Melhorar qualidade de vida de crianças e adolescentes
Por último, os entrevistados foram questionados sobre o que poderia ser feito para melhorar a
qualidade de vida das crianças e jovens de no município: 57% acreditam que são necessários maiores e
melhores investimentos em saúde; 51% que deveria melhorar a qualidade da educação; 33% oferecer mais
vagas para educação em período integral; 30% oferecer mais atividades esportivas e culturais gratuitas no
contra turno escolar; 29% ampliar as opções de lazer; 25% melhorar a segurança de crianças e jovens; 21%
oferecer mais vagas em creches e escolas; 9% melhorar a rede estrutural da cidade (água, luz e esgoto) e 6%
melhorar a rede de transporte.

Parte 3: Conclusões e recomendações
1.1. Vida e Saúde
Há no município uma boa estrutura de saúde, especialmente considerando atendimentos e exames.
Além disso, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família e o programa Estratégia da Família também estão
fortemente presentes. Em termos de atendimento, a área rural é a mais prejudicada, especialmente quando
são necessários procedimentos mais complexos e especializado. Naqueles casos, a população rural tem que
se deslocar até a área central da cidade, percorrendo uma distância aproximada de 45 minutos de carro.
Como pontos positivos, destaca-se que os índices de vacinação são altos em Rio Negrinho e, além
disso, o município vem obtendo bons resultados no combate à mortalidade materna e infantil. Em termos de
mortalidade juvenil, apesar de os índices não serem muito altos, há ainda uma variação no número de mortes
anuais, havendo períodos de crescimento do número de mortes.
Em termos de necessidades de atenção, conforme identificado na pesagem conduzida pelas
Secretarias de Saúde e Educação, a questão do sobrepeso no município é um ponto que merece destaque. Há
muitas crianças acima do peso e isso pode levar a problemas maiores de saúde no futuro. Não há ainda em
Rio Negrinho programas nas escolas de conscientização alimentar. Esse tipo de ação, especialmente
envolvendo também os pais e/ou responsáveis das crianças e jovens, pode ter um efeito muito positivo.
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Com relação à infraestrutura, o maior problema está no acesso à rede de esgoto, especialmente na
área rural.
O município apresenta bons índices de gestantes que fazem o pré-natal, porém, é ainda importante
aumentar o número de mulheres que o fazem conforme a orientação do Ministério da Saúde de um mínimo
de seis consultas. Além disso, a Organização Mundial da Saúde recomenda que apenas 15% dos partos
realizados sejam cesarianas. Em Rio Negrinho em 2014, 65,6% dos partos realizados foram cesarianas.
Porém, seguramente, os maiores problemas identificados neste eixo estão relacionados ao uso de
drogas por crianças e adolescentes e a gravidez na adolescência. Em ambos os casos, apesar de existirem
programas de conscientização, estes não estão sendo suficientes para reverter as situações.
Em relação ao Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), o envolvimento de um
único profissional para todo o município é insuficiente. Além disso, é necessário um trabalho contínuo junto
às crianças e jovens. É importante também um maior envolvimento dos pais nesse processo.
Sobre a gravidez na adolescência, há um fator cultural relacionado que muitas vezes torna a gravidez
das jovens aceitável. Assim, não bastam apenas programas de conscientização, mas são necessárias também
discussões em maior profundidade sobre as possíveis consequências futuras de uma gravidez na
adolescência. Aqui também o envolvimento dos pais é extremamente relevante.

1.2. Liberdade, respeito e dignidade
Apesar da existência do CMDCA, os diferentes órgãos e instituições de atendimento às crianças e
adolescentes ainda não estão plenamente articulados. Há casos de sucesso, porém, parece faltar ainda uma
articulação mais completa que envolva realmente todos os vários órgãos relacionados.
Falta também uma maior articulação entre a rede e o Sistema Judiciário. Nesse sentido, é
extremamente relevante que haja um contato mais próximo que deixe claro quais as práticas e
procedimentos estabelecidos em lei, de forma que os órgãos adotem medidas alinhadas com as normas
previstas e entendam as respostas, encaminhamentos e orientações que recebem do Sistema Judiciário.
É importante também que a rede como um todo, mas especialmente o Conselho Tutelar, Sistema
Judiciário e Polícias Civil e Militar, acompanhe e tenha conhecimento dos casos e procedimentos
envolvendo crianças e adolescentes, principalmente adolescentes infratores e crianças e jovens em situações
de risco e com os direitos violados.
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Nas entrevistas com gestores, nos dados do município e na pesquisa realizada, apontou-se para uma
maior concentração de problemas relacionados à infância e adolescência nos seguintes bairros e zonas da
cidade: Vista Alegre; São Pedro; divisa entre Jardim Hantschel e Vista Alegre; São Rafael, especialmente no
loteamento Novo Horizonte; Campo Lençol; Industrial Norte, especialmente na COHAB e no loteamento
Paulo Becker; área rural, especialmente nos assentamentos e Cruzeiro.
Com relação ao bairro Cruzeiro, este não foi um bairro apontado pelos gestores, porém, nos dados
municipais e na pesquisa foram identificados altos índices de vulnerabilidade nesta área e recomenda-se
uma atenção especial.
Em termos da vulnerabilidade de crianças e adolescentes, o maior problema identificado é a
negligência por parte dos pais e/ou responsáveis. Há também casos de violência e abuso, sejam verbais,
físicos ou sexuais. Com relação aos casos de abuso sexual de jovens, esses são os mais difíceis de
identificar, já que muitas vezes o agressor é da própria família.
Alguns gestores apontaram haver um polo de prostituição infantil no bairro Vista Alegre. Ao que
parece, esse é um fato razoavelmente sabido, mas pouco trabalhado pelo município. Seguramente, cuidados
e atenções devem ser tomados.
Por fim, com relação às notificações de violações de direitos, especialmente por parte do Conselho
Tutelar e Polícias Militar e Civil, recomenda-se que sejam registradas por bairro, mês e ano, para assim
poder ser feito um melhor trabalho de mapeamento e acompanhamento dos casos e desempenho do
município nesses âmbitos. Isso possibilita traçar metas de combate e desenvolver programas mais focados e
específicos para cada área do município, especialmente em regiões com maior número de crianças e
adolescentes em situações de vulnerabilidade.

1.3. Convivência familiar e comunitária
Há no município problemas nos vínculos e relacionamentos familiares, especialmente entre as
famílias mais carentes. A Secretaria de Educação reportou muitas dificuldades em trazer os pais para dentro
das escolas, e a Secretaria de Assistência Social e os serviços correlacionados também descrevem situações
difíceis em estabelecer um relacionamento próximo com as famílias. Seguramente esse é um grande desafio
que se coloca para o município e para as instituições e órgãos relacionados à infância e adolescência. O
sucesso de diversos projetos e planos perpassa por essa questão.
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Com relação à Assistência Social, as maiores questões identificadas estão relacionadas ao Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS): a sede está distante dos bairros com maiores índices de
vulnerabilidade, o que dificulta o acesso de famílias destas áreas às atividades. Além disso, a equipe de
atendimento reconhece haver um alto número de famílias que necessitariam de acompanhamento e que não
estão sendo atendidas em função da falta de pessoal.
Com relação aos atendimentos prestados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), a maior questão é o alto índice de reincidência de adolescentes infratores, conforme
apontado pela equipe da instituição. É importante que a rede reflita sobre se a qualidade da abordagem e
atendimentos prestados a estes jovens.
Por fim, com relação ao CadÚnico, o maior desafio está em atualizar os cadastros das famílias. Além
disso, tomando por base o Censo 2010, afere-se que ainda falta cadastrar um elevado número de famílias
elegíveis.

1.4. Educação, cultura, esporte e lazer
O município não enfrenta problemas como superlotação de salas de aulas, falta de vagas ou falta de
docentes. Além disso, Rio Negrinho tem apresentado significativos avanços no âmbito da educação,
inclusive alcançando resultados positivos no IDEB.
Com relação ao acesso e conclusão dos ciclos educacionais, o município deve concentrar suas ações
no ensino fundamental e ensino médio, já que há ainda altos índices de abandono e defasagem escolar.
Porém, é no contra turno escolar que se configura o maior desafio do município neste eixo. Durante o
trabalho de campo, os pesquisadores observaram muitas crianças e adolescentes em casa, sem ter o que fazer
no período em que não estavam na escola. Nesse sentido, há demanda por ampliação do número de Centros
de Apoio ao Estudante (CAE) e de escolas em período integral. Além disso, é importante ampliar o acesso a
atividades esportivas, de cultura e de lazer em bairros fora da área central da cidade.
Mesmo na área central é importante o desenvolvimento de mais atividades culturais gratuitas, como
cinemas e teatros.
Outro ponto a ser trabalhado é a dificuldade enfrentada pelos profissionais de ensino da rede
municipal de aproximar e trazer as famílias para dentro do ambiente escolar, inclusive para reuniões. A
relação entre pais e a escola é fundamental para o desenvolvimento dos alunos e melhoria da educação.
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5. Profissionalização e Proteção no trabalho
Segundo o Censo 2010, haviam 685 pessoas menores de 18 anos ocupadas em Rio Negrinho. O
município deve se atentar especialmente para as crianças e para os adolescentes que estão trabalhando sem
carteira assinada e fora das normas, com maior concentração na área rural e entre as meninas.
Além da questão do trabalho infantil, os gestores apontaram para a falta de oportunidades de trabalho
para os jovens, ou seja, nem sempre as empresas disponibilizam o número de vagas por lei asseguradas para
menores aprendizes. Nas entrevistas identificou-se também que muitos pais não acreditam que seus filhos
vão conseguir um bom emprego em Rio Negrinho quando maiores de 18 anos.
Nesse sentido, é importante expandir os programas de capacitação profissional, com destaque para a
Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (RENAPSI) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI).
Além destes, destaca-se o Projeto Pescar, onde o perfil dos participantes e a proximidade das sedes
com os bairros mais carentes garantem a participação de jovens de baixa renda, assim criando oportunidades
para os mais vulneráveis. Com relação ao programa, há mais demanda do que vagas.
Por último, conforme descrito no diagnóstico, verificou-se que muitas mulheres não trabalham. Pode
ser interessante desenvolver programas de capacitação de mulheres maiores de 18 anos. Se as mulheres
ingressarem no mercado de trabalho, haverá um aumento da renda familiar e possíveis melhorias nas
situações de vulnerabilidade hoje enfrentadas por jovens em famílias de baixa renda no município.

7. Mapeamento dos equipamentos de atendimento à criança e ao adolescente e das
vulnerabilidades envolvendo crianças e adolescentes.
A seguir, destacam-se os equipamentos de atendimento às crianças e aos adolescentes e das
vulnerabilidades envolvendo pessoas menores de dezoito anos em Rio Negrinho, por bairro.
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Alegre
Saúde: Hospital.
Trabalho: Sede do Projeto Pescar.

Barro Preto
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Infantil; Uma escola de Educação Básica.

Bela Vista
Educação: Rede Municipal: Duas escolas de Educação Infantil; Uma escola de Educação Básica.
Cultura: Escola de Música
Segurança: Fórum; Polícia Militar.

Campo Lençol
Saúde: Unidade de Saúde.
Assistência Social: Bairro com alto índice de famílias recebendo benefícios eventuais; Bairro com
alto índice de famílias frequentando o CRAS; Bairro com alto índice de atendimentos no CREAS; Alto
índice de crianças acolhidas.
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Infantil; Uma escola de Educação Básica.
Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores – especialmente na COHAB e loteamento Paulo
Becker.

Centro
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo ESF.
Cultura e Lazer: Museu Carlos Lampe; Biblioteca Municipal.
Educação: Rede Estadual: Uma escola de Ensino Médio;
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Rede Privada: Duas escolas particulares.

Ceramarte
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Infantil.

Cruzeiro
Saúde: Unidade de Saúde.
Assistência Social: Bairro com alto índice de famílias recebendo benefícios eventuais; Bairro com
alto índice de atendimentos no CREAS.
Educação: Rede Municipal: Duas escolas de Educação Infantil.
Rede Estadual: Uma escola de Ensino Fundamental.
Segurança: Polícia Civil.
Esporte: Atividades esportivas oferecidas pela Fundação de Esportes.

Industrial Norte
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo NASF; Bairro coberto pelo ESF.
Assistência Social: Bairro com alto índice de atendimentos no CREAS.
Educação: Rede Municipal: Duas escolas de Educação Infantil; Duas escolas de Educação Básica;
Centro de Apoio aos Estudantes (CAE).
Esporte: Projeto Unimed.
Trabalho: Sede do Projeto Pescar.
Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores – especialmente na COHAB e loteamento Paulo
Becker.

Industrial Sul
Trabalho: Sede do Projeto Pescar.
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Jardim Hantschel
Saúde: Unidade de Saúde.
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Básica.
Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores – especialmente na divisa com o bairro Vista
Alegre.

Pinheirinho
Saúde: Unidade de Saúde.
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Básica (Escola em Período Integral).

Quitandinha
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo NASF; Bairro coberto pelo ESF.
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Básica.

São Pedro
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo NASF; Bairro coberto pelo ESF.
Assistência Social: Bairro com alto índice de famílias recebendo benefícios eventuais; Bairro com
alto índice de atendimentos no CREAS.
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Infantil; Uma escola de Educação Básica.
Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores.

São Rafael
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo NASF; Bairro coberto pelo ESF.
Assistência Social: Bairro com alto índice de famílias frequentando o CRAS; Bairro com alto índice
de atendimentos no CREAS; Abrigo Institucional.
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Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores – especialmente no loteamento Novo Horizonte.

Vila Nova
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo NASF; Bairro coberto pelo ESF.
Assistência Social: Bairro com alto índice de famílias recebendo benefícios eventuais; Bairro com
alto índice de famílias frequentando o CRAS; Sede do CRAS; Sede do CREAS.
Educação: Rede Municipal: Uma escola de Educação Infantil; Uma escola de educação básica.
Rede Estadual: Uma escola de Ensino Fundamental e Médio.
Sede da APAE.

Vista Alegre
Saúde: Unidade de Saúde; Bairro coberto pelo NASF.
Assistência Social: Bairro com alto índice de famílias recebendo benefícios eventuais; Bairro com
alto índice de famílias frequentando o CRAS; Bairro com alto índice de atendimentos no CREAS; Alto
índice de crianças acolhidas.
Educação: Rede Municipal: Duas escolas de Educação Infantil; Uma escola de educação básica;
Centro de Apoio aos Estudantes (CAE).
Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores.

Área Rural
Saúde: Unidade de Saúde; Posto de Atendimento; Área coberta pelo NASF; Área coberta pelo ESF.
Assistência Social: Bairro com atendimento da equipe volante do CRAS.
Educação: Rede Municipal: Duas escolas de Educação Infantil; Três escolas de Educação Básica;
Centro de Apoio aos Estudantes (CAE).
Rede estadual: Uma escola de Ensino Fundamental.
Segurança: Polícia Civil.
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Trabalho: Sedes do Projeto Pescar (Localidades de Rio Preto Velho e Volta grande).
Vulnerabilidade Social alta apontada pelos gestores – especialmente nos assentamentos.
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8. Plano de Ação
Seguindo a referência apontada pela orientação nacional, apresentamos a seguir, o Plano de Ação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do
município de Rio Negrinho, organizado a partir dos cinco eixos e seus objetivos pré-determinados.
EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes no âmbito da família, das instituições
e da sociedade.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS MONITORAMENTO
Elaborar 1.1.1 Em 2017
Secretaria
de Anual,
através
do
Objetivo Estratégico 1.1 Ampliar a divulgação da Política 1.1.1
da
AS,
através
de
palestras
nas
100%
do
Assistência
Social
CMDCA
e
Comissão
01
1.1.2.
Processo
de
monitoramento,
Promover o respeito comunidades e escolas. Confecção material.
aos direitos da criança de fôlderes e cartilhas com 1.1.2 Revisão e continuado,
pelo
instituída
pelo
e do adolescente na informações claras, objetivas e de divulgação
período de vigência
CMDCA.
sociedade em geral e fácil entendimento.
continuada, de no do Plano.
nos
meios
de
mínimo, 01 vez
comunicação de modo
ao ano.
a
consolidar
uma 1.2 Elaborar e encaminhar matérias Iniciar em 2017
Processo
Polícia Civil
Anual,
através
do
cultura de cidadania.
para jornais locais, com temas
continuado,
pelo
CMDCA e Comissão
pertinentes aos Atos Infracionais, e
período de vigência
de
monitoramento,
cumprimento
de
medidas
do Plano.
instituída
pelo
socioeducativas.
CMDCA.
1.3 Elaborar manual informativo, Iniciar em 2017
voltado aos adolescentes, que
cometeram ato infracional, e suas
famílias.
1.4 Fazer ações junto aos meios de Iniciar em 2017
comunicação do uso correto das
redes sociais. Orientações do uso
correto para os pais, através de
palestras, fôlderes, conversas.
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Processo
Polícia Militar
continuado,
pelo
período de vigência
do Plano.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento
instituída
pelo
CMDCA.
Processo
Secretaria
de Anual,
através
do
continuado,
pelo Assistência Social, CMDCA e Comissão
período de vigência CRAS,
de
monitoramento,
do Plano.
CREAS,
instituída
pelo
ABRIGO,
CMDCA.
Secretaria
de
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1.5 Trabalhar conteúdos nas
capacitações dos profissionais e em
ações preventivas, que enfatizem a
necessidade de valorizar o SUS
como política de Estado e a saúde
como direito de todos e dever do
Estado, levando em consideração a
equidade.
1.6 Estabelecer uma política de
comunicação para o SUS, com o
objetivo de manter a população
constantemente informada;

Manter e Ampliar
na Educação
Permanente

Manter e ampliar

1.6.1 Criar mecanismos para
divulgação dessas informações, a
partir de emissoras de rádio, além
de mídias e redes sociais, que
permitam a interação entre a
população e o sistema de saúde.
Objetivo Estratégico 2.1 Incentivar a participação dos Avançar
pais
ou
responsáveis
no anualmente
02
Fortalecer
as acompanhamento das atividades 10%
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Educação,
ONGs
que
trabalham
com
grupos de crianças
e adolescentes,
Polícia Civil,
Polícia Militar e
Sistema de Justiça
Processo continuado Secretaria de Saúde Anual,
através
do
de
educação
CMDCA e Comissão
permanente
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Processo continuado

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho
Secretarias
de Anual,
através
do
em continuado,
com Educação
e CMDCA e Comissão
a início em 2017, até Assistência Social, de
monitoramento,
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competências
familiares em relação à
proteção integral e
educação em direitos
humanos de crianças e
adolescentes no espaço
doméstico.

escolares dos filhos, por meio do
estreitamento das relações entre as
escolas
públicas
de
Ensino
Fundamental e as famílias.

participação de
pais através da
articulação entre
os
órgãos
responsáveis.
Iniciar
os
processos
de
articulação, com
avanço mínimo
anual de 15%.

2.2 Implementar, em caráter
complementar,
programas
de
orientação e apoio às famílias, por
meio das articulações das áreas de
educação, saúde e assistência social,
com foco no desenvolvimento
integral das crianças de até 03 (três)
anos de idade.
2.3 Implementar o Programa Iniciar
PROERD Pais.
implantação.

2.4 Ministrar palestras referentes à Iniciar
prevenção às drogas, à violência e implantação com
segurança no trânsito.
ampliação anual
de
10%
das
ações.

2.5 Fortalecer as ações já existentes Planejar as ações
(a exemplo do Dia do Combate a e
implantar
Exploração Sexual) de mobilização gradativamente.
para prevenção de violências de
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final de vigência do APPs, Conselhos instituída
Plano.
Escolares
e CMDCA.
CMDCA.
Trabalho
continuado,
com
início em 2017, até
final de vigência do
Plano.

Articulações
das
áreas de educação,
saúde e assistência
social.

pelo

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho
Polícia Militar e Anual,
através
do
continuado, a partir Secretaria
de CMDCA e Comissão
de 2018 até final de Educação
de
monitoramento,
vigência do Plano.
instituída
pelo
CMDCA.
Trabalho
Polícia
Militar, Anual,
através
do
continuado, a partir CONSEG, Polícia CMDCA e Comissão
de 2017, até final de Civil, Secretarias de
monitoramento,
vigência do Plano.
de
Educação, instituída
pelo
Cultura,
Saúde, CMDCA.
Assistência Social,
Esportes
e
Conselho Tutelar.
Planejamento
em Secretarias
de Anual,
através
do
2017 e inicio da Assistência Social, CMDCA e Comissão
execução em 2018.
Educação e Saúde, de
monitoramento,
ONGs
e instituída
pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
maneira geral.

Objetivo Estratégico
03 Fomentar a cultura
da
sustentabilidade
socioambiental
no
processo de educação
em direitos humanos
com
crianças
e
adolescentes.

2.6 Conhecer as necessidades de
saúde da população para garantia
adequada de serviços e ações de
forma integral e humanizada, com
qualidade, em tempo oportuno e
equidade no atendimento.

Manter
como Processo
processo
continuado.
continuado
de
ações
e
na
educação
permanente.

3.1 Realizar interface com os
governos Estadual e Federal na
implantação
da
temática
da
sustentabilidade
socioambiental,
incorporada nos currículos da
educação
e
nas
formações
profissionais, como uma das
dimensões dos direitos de crianças e
adolescentes.
4.1 Analisar a Lei nº 11.525/07 (a
qual dispõe sobre a inclusão de
conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes no
currículo do ensino fundamental.) e
implementar
as
exigências
nacionais.

Acompanhar as
orientações
nacionais
e
estaduais
e
implantar
o
programa
gradativamente e
trabalho
contínuo.
Implementar
gradativamente o
ensino
dos
direitos humanos
e do ECA nas
Unidades
Escolares.

2017 - 2026

Associação
Moradores.
Secretaria
Saúde.

de CMDCA.

Secretaria
Educação .

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Planejamento
em Secretaria
Anual,
através
do
Objetivo Estratégico
04 Implementar o
2017 e inicio da Municipal
de CMDCA e Comissão
ensino dos direitos
execução em 2018.
Educação.
de
monitoramento,
humanos de crianças e
instituída
pelo
adolescentes
na
CMDCA.
Educação Básica, em
atendimento à Lei no.
11.525/07.
Diretriz 02 - Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e suas
famílias e contemplem a superação das desigualdades, com promoção da equidade e afirmação da diversidade.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS MONITORAMENTO
de Anual,
através
do
Objetivo Estratégico 5.1 Fiscalizar as empresas com Iniciar a partir de Trabalho continuado Conselhos
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05 Priorizar a proteção
integral de crianças e
adolescentes
nas
políticas
de
desenvolvimento
econômico
e
ambiental.

relação à contratação de jovens 2017
aprendizes para o cumprimento
legal do número de vagas destinadas
a essa faixa etária

durante a vigência Direitos e
do Plano.
Conselho Tutelar,
em articulação com
Ministério Público
e Ministério do
Trabalho.

Objetivo Estratégico
06 Fortalecer políticas
públicas de erradicação
da pobreza e de
superação
das
iniquidades.

6.1 Fomentar, no âmbito municipal
de ensino, o desenvolvimento de
tecnologias educacionais e de
práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a alfabetização e
favoreçam a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos
alunos;

Trabalho contínuo, a Secretaria
partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo, a Secretaria
partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

6.2 Fazer interface com os entes
federal e estadual
para o
desenvolvimento de tecnologias
educacionais e capacitação dos
profissionais para a utilização das
tecnologias que assegurem a
melhoria do fluxo escolar e
aprendizagem dos alunos

Implantar
gradativamente,
através
de
parcerias,
recursos
tecnológicos mais
avançados
em
todas as Unidades
Escolares
públicas.
Implantar
gradativamente,
através
de
parcerias,
recursos
tecnológicos mais
avançados
em
todas as Unidades
Escolares
públicas,
associado
à
capacitação dos
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de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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6.3 Fazer interface com a União,
para oferta de Educação Básica
pública em tempo integral, em todos
os sistemas públicos de ensino, por
meio
de
atividades
de
acompanhamento pedagógico com a
implementação de uma proposta
curricular
interdisciplinar,
transdisciplinar
e
transversal,
inclusive culturais e esportivas, de
forma que o tempo de permanência
dos alunos na escola, ou sob sua
responsabilidade, passe a ser igual
ou superior a 07 (sete) horas diárias,
durante todo o ano letivo, com a
ampliação progressiva da jornada de
professores
e
profissionais
habilitados, em uma única escola.
6.4 Estimular a oferta de atividades
para a ampliação da jornada escolar
dos estudantes matriculados nas
escolas de Educação Básica das
redes públicas, por parte das
entidades privadas de serviço social,
vinculadas ao sistema sindical, de
forma
concomitante
e
em

profissionais para
a utilização e
ensino
das
tecnologias.
Divulgar para a
comunidade
a
importância
da
educação integral
e sua atuação na
formação
de
cidadãos.
Buscar parcerias
para implantação
desta proposta.

Buscar parcerias
para implantação
gradativa desta
proposta.
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Trabalho contínuo, a
partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Trabalho contínuo, a
partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Secretaria
Educação,
Fundação
Municipal
Esportes
Fundação
Municipal
Cultura.

através
do
de Anual,
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
de instituída
pelo
e CMDCA.
de

Secretaria
de
Educação,
Fundação
Municipal
de
Esportes, Fundação
Municipal
de
Cultura e Entidades
privadas.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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articulação com a rede pública de
Ensino.
6.5 Articular o AEE, Atendimento
Educacional
Especializado,
à
educação em tempo integral, em
todos os sistemas públicos de Ensino
para pessoas com deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, na faixa etária de
04 (quatro) a 17 (dezessete) anos,
estabelecendo parcerias, visando
assegurar o AEE em salas de
recursos multifuncionais da própria
escola
ou
em
instituições
especializadas, bem como com
profissionais habilitados.
6.6 Assegurar alimentação escolar
que contemple a necessidade
nutricional diária dos estudantes que
permanecem na escola em tempo
integral,
conforme
legislação
específica.
6.7 Assegurar transporte escolar que
contemple a necessidade dos
estudantes que permanecem na
escola em tempo integral, conforme
legislação específica.

Manter
Atendimento
Educacional
Especializado aos
alunos da rede
municipal
de
ensino.

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Manter
alimentação
escolar aos alunos

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Manter transporte Trabalho contínuo a Secretaria
escolar aos alunos partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão

6.8 Garantir, no âmbito de cada sistema Manter transporte Trabalho contínuo a Secretaria
de ensino, transporte gratuito para os para os alunos,
partir de 2017, até Educação

120

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
estudantes da área rural na Educação, na
faixa etária da educação escolar
obrigatória, mediante renovação e
padronização integral da frota de
veículos, de acordo com especificações
definidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
INMETRO,
e
financiamento
compartilhado com participação da
União, proporcional às necessidades dos
entes federados, visando reduzir a
evasão escolar e o tempo médio de
deslocamento, a partir de cada situação
local.
6.9 Mobilizar as famílias e setores da
sociedade civil, articulando a Educação
Formal com experiências de Educação
Popular e Cidadã, com os propósitos de
que a Educação seja assumida como
responsabilidade de todos e de ampliar o
controle social sobre o cumprimento das
políticas públicas educacionais.

buscando parceria final de vigência do
com a União para Plano.
ampliação
e
renovação
da
frota

6.10 Promover a articulação dos
programas na área da Educação, com os
de outras áreas, como Saúde, Trabalho e
Emprego, Assistência Social, Esporte e
Cultura, possibilitando a criação de rede
de apoio integral às famílias, como

Trabalho contínuo a
partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Buscar parcerias
que
possam
contribuir com o
gerenciamento da
gestão
democrática
Incentivando
a
participação das
famílias
no
acompanhamento
das
políticas
públicas
Estabelecer
parcerias
para
uma articulação
efetiva da rede,
com
avanço
gradativo.
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de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretarias
de
Educação,
Assistência Social,
Saúde
e
Desenvolvimento
Econômico,

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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condição para a melhoria da qualidade
educacional.

6.11 Assegurar, mediante articulação
entre os órgãos responsáveis pelas áreas
da Saúde e da Educação, o atendimento
aos estudantes da rede escolar pública de
Educação Básica, por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde.
6.12 Incentivar o desenvolvimento de
programas e tecnologias para efetivar a
aprendizagem na idade certa, prevendo
no PPP acompanhamento pedagógico
individualizado,
recuperação
de
conteúdos
e
notas,
priorizando
estudantes com rendimento escolar
defasado, atendendo as especificidades
dos segmentos populacionais aqui
considerados.
6.13 Fortalecer programas de Educação
de Jovens e Adultos para os segmentos
populacionais aqui considerados, que
estejam fora da escola e com defasagem
idade-série,
associados
a
outras
estratégias que garantam a continuidade
da escolarização, após a alfabetização
inicial.

Firmar parcerias
entre os órgãos
responsáveis para
monitorar
a
situação de saúde
da população
Planejar as ações
a
serem
desenvolvidas e
implantá-las
gradativamente

Implantar
Programas
gradativamente,
através
de
parcerias
com
ONGs e Iniciativa
privada
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Fundação
de
Esportes, Fundação
de
Cultura,
Conselhos
Municipais
e
Entidades
filantrópicas.
Trabalho contínuo a Secretarias
de Anual,
através
do
partir de 2017, até Educação e Saúde
CMDCA e Comissão
final de vigência do
de
monitoramento,
Plano.
instituída
pelo
CMDCA.
Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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6.14 Promover busca ativa de jovens
fora da escola, pertencentes aos
segmentos populacionais considerados,
em parceria com as áreas de assistência
social, saúde e proteção à juventude.

Implantar
Programa
de
busca ativa dessa
população,
a
partir de 2017

6.15 Apoiar ações que promovam a
redução das desigualdades regionais e
étnico-raciais, garantindo o acesso
igualitário e a permanência na educação
profissional técnica de nível médio e
superior, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas na forma da lei.
6.16 Assegurar a oferta gratuita da
Educação de Jovens e Adultos a todos os
que não tiveram acesso à Educação
Básica na idade própria.

Buscar parcerias
com as esferas
Federal
e
Estadual,
bem
como
parceria
Intermunicipal.

6.17 Apoiar em regime de
colaboração entre União, o Estado de
Santa Catarina e o Município de Rio
Negrinho, ações de atendimento ao
estudante da Educação de Jovens e
Adultos por meio de programas
suplementares
de
transporte,
alimentação, saúde e assistência
social.

6.18

Proporcionar

formação

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Secretarias
de
Educação, Saúde e
Assistência Social,
Conselho Tutelar,
Associação
de
Moradores
e
Conselho Escolar.
Trabalho contínuo, Secretaria
de
a partir de 2017 até Educação, Saúde e
final de vigência do Assistência Social.
Plano.

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.
1.
Manter Trabalho contínuo a
partir de 2017, até
alimentação
escolar aos alunos final de vigência do
da Educação de Plano.
Jovens e Adultos
2.
Buscar
parcerias
para
efetivar
Programas
de
transporte, saúde
e
assistência
social.
1. Implantar, por Trabalho contínuo,

Manter
atendimento
na
Educação
de
Jovens e Adultos
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Secretaria
Educação

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

através
do
de Anual,
CMDCA e Comissão de
monitoramento, instituída
pelo CMDCA.

Secretarias
de Anual,
através
do
Educação, Saúde e CMDCA e Comissão
Assistência Social. de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria

de Anual,

através

do
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continuada ao profissional da
educação atuante na área de demanda
da meta, visando garantir escolha
adequada de material didático e o
desenvolvimento de metodologias
específicas,
que
contribuam
efetivamente para o acesso e
permanência dos estudantes da EJA
na escola, promovendo sua inserção
no mercado do trabalho, inclusão
digital e tecnológica e participação
social.
6.19 Apoiar a construção de banco
de dados, mantendo-o atualizado,
conforme demanda por EJA, na
cidade e no campo, para subsidiar a
formulação de política pública que
garanta o acesso e a permanência a
jovens, adultos e idosos a essa
modalidade da Educação Básica.
6.20 Apoiar ações de fomento na
integração da EJA com a Educação
Profissional, em cursos planejados,
de acordo com as características
desse público, considerando as
especificidades
das
populações
itinerantes
(circenses,
ciganos,
nômades, acampados e artistas), do
campo, das comunidades indígenas e
quilombolas,
inclusive
na

meio de parcerias, a partir de 2017, até Educação
programa
de final de vigência do
formação
Plano.
continuada
específica
para
profissionais que
atuam com a
Educação
de
Jovens e Adultos.

CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Criar e implantar Trabalho contínuo, Secretaria
de
banco de dados da a partir de 2017, até Educação, Saúde e
demanda por EJA final de vigência do Assistência Social.
Plano.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Buscar parcerias
com o Governo
Federal
e
Estadual,
bem
como com a
iniciativa privada,
para atender esta
população.

124

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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modalidade de Educação a Distância
(EAD).
6.21 Incentivar e apoiar adesão ao
Programa Nacional de Assistência ao
Estudante, compreendendo ações de
assistência social, financeira e de
apoio
psicopedagógico
que
contribuam para garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a
conclusão com êxito da EJA,
articulada à Educação Profissional.

6.22 Divulgar as políticas de
inclusão e de assistência estudantil,
dirigidas
aos
estudantes
de
instituições públicas, bolsistas de
instituições privadas, de Educação
Superior e beneficiários do Fundo de
Financiamento Estudantil – FIES, de
que trata a Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, na Educação Superior,
de modo a reduzir as desigualdades
étnico-raciais e ampliar as taxas de
acesso e permanência na Educação
Superior de estudantes egressos da
escola pública, afrodescendentes e
indígenas e de estudantes com

1.
Aderir
ao
Programa
Nacional
de
Assistência
ao
Estudante,
buscando
parcerias
para
articulação
da
EJA
com
a
Educação
Profissional,
inclusive com a
iniciativa privada
Divulgar para a
comunidade
as
políticas
de
inclusão
e
assistência
estudantil
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Trabalho contínuo, Secretaria
de
a partir de 2017, até Educação
e
final de vigência do Assistência Social
Plano.

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento
instituída
pelo
CMDCA.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, de forma a apoiar
seu sucesso acadêmico.
6.23 Apoiar e contribuir na busca
ativa da população de 15 (quinze) a
17 (dezessete) anos, que estão fora
da escola, em articulação com os
serviços de assistência social, saúde
e proteção à adolescência e à
juventude.
6.24 Apoiar e colaborar, no que
couber, com o fortalecimento, o
acompanhamento e monitoramento
do acesso e da permanência dos
estudantes
beneficiários
de
programas de transferência de renda
no Ensino Médio, quanto à
frequência,
ao
aproveitamento
escolar e à interação com o coletivo,
bem como das situações de
discriminação,
preconceitos
e
violências, práticas irregulares de
exploração do trabalho, consumo de
drogas e gravidez precoce, em
colaboração com famílias e órgãos
públicos de assistência social, saúde
e proteção à adolescência e
juventude.
6.25 Fortalecer o acompanhamento e

Implantar
programa
de
busca ativa dessa
população,
a
partir de 2017

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Secretaria
de
Educação, Saúde e
Assistência Social,
Conselho Tutelar,
Associação
de
Moradores
e
Conselho Escolar.

Manter
monitoramento da
permanência na
escola dos alunos
beneficiários de
Programas
de
transferência de
renda

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Manter

Trabalho contínuo, Secretaria
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Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
Secretarias
de
CMDCA e Comissão
Educação, Saúde e
de
monitoramento,
Assistência Social,
instituída
pelo
Conselho Tutelar.
CMDCA.

de Anual,

através

do

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
o monitoramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento
escolar
dos
beneficiários
de
programas de transferência de renda,
bem como das situações de
discriminação,
preconceito
e
violência na escola, buscando
condições adequadas para o sucesso
escolar
dos
estudantes,
em
colaboração com as famílias e com
órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância,
adolescência e juventude, no âmbito
de cada sistema de ensino.
6.26 Fortalecer o acompanhamento e
o monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na
Educação Infantil, em especial dos
beneficiários de Programas de
transferência
de
renda,
em
colaboração com as famílias e com
os órgãos públicos de assistência
social, saúde proteção à infância;
6.27 Promover a busca ativa de
crianças em idade correspondente à
Educação Infantil, em parceria com
órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância,
preservando o direito de opção da
família em relação às crianças de até

monitoramento da a partir de 2017, até Educação, Saúde e
permanência na final de vigência do Assistência Social,
escola dos alunos Plano.
Conselho Tutelar.
beneficiários de
Programas
de
transferência de
renda

Manter
monitoramento da
permanência na
escola dos alunos
beneficiários de
Programas
de
transferência de
renda
Implantar
Programas
de
busca ativa de
crianças em idade
escolar a partir de
2017

127

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
Secretarias
de
CMDCA e Comissão
Educação, Saúde e
de
monitoramento,
Assistência Social,
instituída
pelo
Conselho Tutelar.
CMDCA.
Secretaria
de
Educação, Saúde e
Assistência Social,
Conselho Tutelar,
Associação
de
Moradores
e
Conselho Escolar.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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03 (três) anos;
6.28 Estabelecer parceria entre as
Secretarias de Assistência Social,
Esporte e Cultura, a fim de garantir o
atendimento, em caráter emergencial,
ou seja, aqueles que excedem os dias
letivos (férias e recesso escolar);

6.29 Possibilitar a inscrição da
família
dos
adolescentes
em
cumprimento
de
medidas
socioeducativas de PSC e LA no
cadastro para aquisição de casas em
loteamentos no município ou no
PNHR – Programa Nacional de
Habitação Rural ou no Programa de
Regularização Fundiária ou em
Programas da COHAB ou no PNHU
– Programa Nacional de Habitação
Urbana, conforme estudo de cada
caso;

6.28.1.
Fazer
interface com as
Secretarias afins
6.28.2. Planejar
ações e implantar
gradativamente o
atendimento aos
alunos no período
de férias e recesso
escolar
6.29.1
Encaminhamento
de 100% dos
casos,
cuja
demanda
habitacional for
identificada,
atendidos
pelo
CREAS
para
cadastro
de
aquisição
de
casas.
6.29.2 Cadastro
para Programas
de aquisição de
casas.

Objetivo Estratégico 7.1 De acordo com o Diagnóstico,
07
Adotar em Rio Negrinho o percentual de
mecanismos
que crianças menores de 10 anos sem
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Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

através
do
Secretaria
de Anual,
Assistência Social, CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
Educação,
instituída
pelo
Fundação
Municipal
de CMDCA.
Esportes
e
Fundação
Municipal
de
Cultura.

2017 - 2026

6.29.1 CREAS
6.29.2 Secretaria de
Habitação
e
Promoção Social

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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garantam registro o registro civil é de 0,1%, não sendo
civil
e
a necessário ações específicas para
documentação básica esse objetivo.
de
crianças
e
adolescentes.
Objetivo Estratégico
08
Fortalecer
a
política de Assistência
Social na oferta de
serviços de proteção
social
básica
e
especial às crianças,
adolescentes
e
famílias que delas
necessitem.

8.1 Aprimorar e fortalecer a 8.1.1
Fazer Iniciar em 2017e
articulação
da
Rede interface com a dar continuidade até
Socioassistencial.
rede
para 2026.
estabelecer
protocolo.
8.1.2 Fortalecer a
articulação
8.2 Acompanhamento Familiar pelo Atingir taxa de 2017 - 2026
PAIF das famílias cadastradas no 10%
de
CadÚnico;
acompanhamento
do PAIF das
famílias
cadastradas
no
Cad Único
8.3 Acompanhamento pelo PAIF das Atingir taxa de 2017 - 2026
famílias com membros beneficiários 10%
de
no BPC;
acompanhamento
do PAIF das
famílias
com
membros
beneficiários do
BPC.
129

Secretarias
de
Assistência Social,
Saúde
e Educação,
ONGs
que
executam serviços
socioassistenciais
com cadastro no
CMAS e CMDCA.
Secretaria
de
Assistência Social
e
CRAS

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social
CMDCA e Comissão
CRAS
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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8.4 Cadastramento das famílias com Atingir taxa de 2017 - 2026
beneficiários do BPC no Cadastro 70%
de
Único;
cadastramento no
CadÚnico
das
famílias
com
presença
de
beneficiários do
BPC
8.5 Acompanhamento pelo PAIF das Atingir taxa de 2017 - 2026
famílias beneficiárias do Programa 10%
de
Bolsa Família que apresentem outras acompanhamento
vulnerabilidades sociais para além da pelo PAIF, das
insuficiência de renda;
famílias
beneficiárias do
Programa Bolsa
Família
8.6 Acompanhamento pelo PAIF das Atingir 50% da 2017- 2026
famílias beneficiárias do Programa taxa
de
Bolsa Família em fase de suspensão acompanhamento
por
descumprimento
de das famílias em
condicionalidades cujos motivos fase de suspensão
sejam da Assistência Social;
do
Programa
Bolsa Família, em
decorrência
do
descumprimento
de
condicionalidades
, cujos motivos
sejam
da
Assistência Social
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Secretaria
de
Assistência Social
CRAS e
Cadastro Único

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social CMDCA e Comissão
e CRAS
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social CMDCA e Comissão
e
de
monitoramento,
CRAS
instituída
pelo
CMDCA.
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com
respectivo
sistema
de
informação
8.7 Acompanhamento pelo PAEFI de Acompanhar 60% 2017 – 2026
famílias com crianças e adolescentes das famílias com
em serviço de acolhimento;
crianças e ou
adolescentes nos
serviços
de
acolhimento.
8.8 Estudo das possibilidades da Concluir o estudo 2018
implantação do Programa Família
Acolhedora;
8.9 Ampliação da equipe de
referencia do CRAS e contratação de
Educadores Sociais para fortalecer o
Serviço
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos;

Ampliar,
2017 - 2026
gradativamente, a
equipe
de
referência
do
CRAS, de acordo
com
a
disponibilidade
financeira e com
as interfaces de
cofinanciamento
estadual e federal
até atingir 100%
da equipe de
referência
do
CRAS.
8.10 Articular com a Secretaria 8.10.1 Elaborar e 8.10.1 Em 2017,
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Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social CMDCA e Comissão
e
de
monitoramento,
CREAS
instituída
pelo
CMDCA.
Secretaria
de
Assistência Social
e
Abrigo
Institucional.
Secretaria
de
Assistência Social

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Polícia Civil

Anual,

através

do
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Objetivo Estratégico
09 Fortalecer políticas
de
segurança
alimentar
para
erradicação da fome e
melhoria da qualidade
nutricional
de
crianças
e
adolescentes.

Estadual de Segurança Pública a
elaboração
de
um
manual
informativo voltado aos adolescentes
e famílias, que cometeram ato
infracional sobre a prevenção de uso
de drogas.
8.11
Implantar
grupos
de
adolescentes referenciados ao CRAS,
preferencialmente
nos
bairros,
inserindo adolescentes egressos das
medidas
sócio
educativas
encaminhados pelo CREAS, por
demandas espontânea ou por busca
ativa.
8.12 Referenciar ao CRAS as
entidades que já desenvolvem ou
queiram
iniciar
grupos
de
adolescentes, conforme Resolução nº
109 do CNAS, no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
9.1 Assegurar alimentação escolar
balanceada
que
contemple
a
necessidade nutricional diária, bem
como
dieta
diferenciada
aos
estudantes com patologias, com
cardápio elaborado por nutricionista,
considerando hábitos alimentares
saudáveis, sazonalidade e oferta de
produtos regionais fornecidos pela

disponibilizar
manual.

o processo contínuo,
no mínimo uma vez
ao ano.

CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

8.11.1 Planejar a 2017 - 2026
implantação dos
grupos, através da
demanda e estudo
de disponibilidade
financeira.

CRAS

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Referenciar 100% 2017 - 2026
das entidades com
SCFV ao CRAS.

CRAS

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

1.
Manter
alimentação
escolar
diferenciada aos
alunos portadores
de patologias.
2.
Manter
atendimento de
saúde aos que
132

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do Saúde.
Plano.

e

de Anual,
através
do
de CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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agricultura familiar.

necessitam,
inclusive com a
emissão
de
laudos, visando a
adequação
dos
cardápios
escolares
9.2 Lutar pela efetiva implementação Processo
Processo
da Política de Segurança Alimentar e continuado.
continuado na
Nutricional;
vigência do Plano.
9.1.1
Fazer
interface
para
implementação da Política Nacional
de Agroecologia e Produção
Orgânica, contrapondo-se ao uso dos
organismos
geneticamente
modificados e à desregulamentação
da utilização de agrotóxicos no
município;

9.1.2 Apoiar as iniciativas de
proibição das propagandas de
produtos alimentícios voltados ao
público infantil.
10. Elaborar ações de promoção e 10.1 Elaborar e 10.1 Período
prevenção em relação ao combate do executar as ações 2017 a 2026
uso de drogas lícitas e ilícitas no
município de Rio Negrinho.

Objetivo Estratégico
10
Consolidar
políticas de atenção
integral à saúde de
crianças, adolescentes
e suas famílias.
10.1Elaborar atividades de educação Ampliar

2017 - 2026
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Parcerias/
Intersetorial
Secretaria de
Saúde,
Agricultura,
Educação e
Assistência Social.
Conselhos

de Secretaria
de
Saúde,
ESFs e Unidades
de Saúde e
CAPS
Secretaria
de

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
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em saúde

gradativamente

10.2 Ampliar o Programa PROERD Ampliar
para adolescentes
gradativamente

2017 - 2026

ações 2017 – 2026
10.3 Articular ações já existentes de Articular
processo
combate às drogas, mostrando para a em
sociedade e principalmente para continuado.
jovens o quanto os problemas sociais
se originam no uso de drogas
(incluindo o álcool) e a questão da
influência dos pares, utilizando
formas dinâmicas, onde todos se
envolvam.
10.4 Reduzir e prevenir riscos e
agravos à saúde da população por
meio de ações de vigilância,
promoção e proteção, com foco na
prevenção de doenças crônicas não
transmissíveis,
acidentes
e
violências, no controle das doenças
transmissíveis e na promoção do
envelhecimento saudável.
10.5
Implementar
ações
de
saneamento
básico
e
saúde

Continuar com as 2017 - 2026
ações
já
existentes
e
ampliá-las
conforme
a
incidência
de
demandas.
Continuar com as Processo
ações
já continuado.
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Saúde, em seus CMDCA e Comissão
diversos órgãos
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Polícia Militar
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
– CRAS/CREAS,
pelo
Secretaria de Saúde instituída
CMDCA.
– CAPs,
Polícia Militar,
ONGs que atuam
na
área,
e
Secretaria
de
Educação.
Secretaria
de Anual,
através
do
Saúde,
CMDCA e Comissão
Assistência Social
de
monitoramento,
e Infraestrutura.
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria
Saúde,

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
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ambiental, de forma sustentável, para existentes
e
a promoção da saúde e redução das ampliá-las
desigualdades sociais.
conforme
a
incidência
de
demandas.
10.6 Estruturar políticas que Ampliar
considerem a territorialidade e a gradativamente
regionalidade para o acesso à saúde
articulando outras políticas como
reforma
urbana,
segurança,
transporte, acesso à terra e à água,
segurança alimentar e nutricional,
entre
outras,
relacionadas
às
perspectivas
de
impactos
no
desenvolvimento regional e na
determinação social da saúde.
10.7 Contratar profissionais médicos Ampliar
nas especialidades com maior gradativamente
demanda e demais profissionais
especializados, a fim de oferecer
maior conforto, agilidade e economia
para a população que necessita do
atendimento especializado no âmbito
municipal;
10.8 Organizar as redes de saúde A partir de 2017
para que atendam à mudança do
perfil demográfico e epidemiológico
da sociedade;
10.9 Ampliar a implantação da Ampliar

Assistência Social
e Infraestrutura.

Processo
continuado

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Ampliar
gradativamente

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Processo
continuado

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Secretaria de Saúde Anual,
através
do

Ampliar
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de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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atenção primária para atingir 80% da
população
rionegrinhense,
fortalecendo-a como ordenadora do
sistema, com base na ESF.
10.10 Revisão do Plano Municipal
de Contingência em observância ao
Protocolo Nacional conjunto para
Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes, a Pessoas Idosas e
Pessoas com Deficiência em
situações de riscos e desastres.

Objetivo Estratégico
11 Universalizar o
acesso e promover a
permanência
de
crianças
e
adolescentes
na
Educação
Básica,
concluída em idade
adequada, garantindo
aprendizagem
de
qualidade e a ducação
integral,
com
a

gradativamente

gradativamente

Concluir
em
100% o protocolo
de fluxos de
atendimento.

Iniciar e concluir o
protocolo em 2017
e, após, processo
continuado
de
planejamento
e
preparação para a
ocorrência de um
evento.

CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual, pelo CMDCA
de através da Comissão de
Monitoramento,
do
Plano Decenal.

Defesa Civil,
Secretarias
Planejamento,
Habitação,
Educação,
Saúde e
Assistência Social,
ONGs,
Grupos
de
Voluntários,
CDL,
Polícia Militar e
Corpo
de
Bombeiros
11.1 Promover, no prazo de vigência Manter
Trabalho contínuo, Secretaria
de Anual,
através
do
do Plano Municipal de Educação, o Atendimento
a partir de 2017, até Educação
CMDCA e Comissão
atendimento escolar à demanda Educacional
final de vigência do
de
monitoramento,
manifestada pelas famílias de Especializado aos Plano.
instituída
pelo
crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos estudantes
CMDCA.
com deficiência, transtornos globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotação,
observado o que dispõe a Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996,
Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), que
136
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ampliação de tempos, estabelece as Diretrizes e Bases da
espaços
e Educação Nacional;
oportunidades.
11.2 Garantir AEE em Salas de
Recursos Multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados, nas formas
complementar e suplementar, a todos
os estudantes com deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, matriculados na
rede pública de Educação Básica,
conforme necessidade identificada
por meio de profissional habilitado
para tal.
11.3 Garantir a oferta de Educação
Inclusiva para todos os estudantes da
Educação Especial, vedada a
exclusão do Ensino Regular de todas
as redes públicas de ensino, sob
alegação de deficiência e promovida
à articulação pedagógica entre o
Ensino Regular e o AEE.
11.4 Incentivar o estabelecimento,
junto aos Projetos Pedagógicos das
Unidades Escolares, de mecanismos
de acompanhamento individualizado
do estudante com rendimento escolar
defasado e de ações que possibilitem

Manter
Atendimento
Educacional
Especializado aos
estudantes

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Manter
Atendimento
Educacional
Especializado aos
estudantes

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Fortalecer
os
mecanismos
já
existentes
e
realizar interface
gradativa com os
demais

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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dirimir a defasagem idade/série.

11.5
Utilizar
tecnologias
pedagógicas que combinem, de
maneira articulada, a organização do
tempo e das atividades didáticas
entre a escola e o ambiente
comunitário,
considerando
as
especificidades
da
Educação
Especial, das escolas do Campo e das
comunidades
Indígenas
e
Quilombolas.
11.6 Promover a busca ativa de
crianças e adolescentes fora da
escola, em parceria com órgãos
públicos de Assistência Social, saúde
e proteção à infância, adolescência e
juventude.
11.7 Iniciar e inserir na Matriz
Curricular, no âmbito de cada
Sistema de Ensino que oferta a
Educação
Infantil,
aulas
de
Informática voltadas à linguagem de
computadores, por meio de jogos e
estratégias diversas, buscando o
aprender brincando.

estabelecimentos
de ensino para
ampliação
dos
mecanismos.
Realizar estudos
de tecnologias e
implantá-las
gradativamente

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

Implantar
Trabalho contínuo,
Programa
de a partir de 2017, até
busca ativa desta final de vigência do
população a partir Plano.
de 2017

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria
de
Educação, Saúde,
Assistência Social,
Conselho Tutelar,
Associação
de
Moradores
e
Conselho Escolar.
11.7.1.Iniciar
Trabalho contínuo, Secretaria
de
aulas
de a partir de 2017, até Educação
Informática
na final de vigência do
Educação Infantil. Plano.
11.7.2
Inserir
aulas
de
Informática
na
Matriz Curricular
da
Educação
138

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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11.8 Estabelecer parceria com a
União para oportunizar transporte
escolar, contemplando a necessidade
dos estudantes, conforme legislação
específica
vigente,
garantindo
ampliação, manutenção e renovação
da frota, acessibilidade e monitores.

11.9
Garantir que, ao final da
vigência do Plano Municipal de
Educação, seja inferior a 10%(dez
por cento) a diferença entre as taxas
de frequência à Educação Infantil das
crianças de até 03 (três) anos,
oriundas do quinto de renda familiar
per capita mais elevado e as do
quinto de renda familiar per capita
mais baixo.
11.10 Manter levantamento da
demanda atualizada por creche para a
população de 0 (zero) até 3(três)
anos, como forma de planejar a

Infantil,
articulada
à
proposta
pedagógica
do
Município.
11.8.1.
Manter
transporte escolar
aos alunos, com a
presença
de
monitores.
11.8.2.
Buscar
parceria com a
União
para
ampliação
e
renovação
da
frota
Monitoramento
constante
e
redução gradativa
da diferença entre
as
taxas
de
frequência

Implantar
levantamento da
demanda anual,
com início em
139

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano Municipal de
Educação (2024).

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
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oferta e verificar o atendimento da
demanda.
11.11 Elaborar critérios para a
matrícula na Educação Infantil das
crianças de até 03 (três) anos com
base na renda familiar per capita e no
levantamento de demanda.

11.12 Estabelecer, no primeiro ano
de vigência do Plano Municipal de
Educação, normas, procedimentos e
prazos para a definição de
mecanismos de consulta pública da
demanda das famílias por Centros
Municipais de Educação Infantil –
CMEIs;
11.13 Proporcionar o atendimento
das populações do campo e das
comunidades
indígenas
e
quilombolas na Educação Infantil
nas respectivas comunidades, por
meio do redimensionamento da
distribuição territorial da oferta,
limitando a nucleação de escolas e o
deslocamento de crianças, de forma a
atender às especificidades dessas
comunidades, garantindo consulta
prévia e informada;

2017.

CMDCA.

Realizar estudo
para estabelecer
critérios
de
seleção
e
implantar
gradativamente,
com início em
2018
Realizar estudo
para implantação
de
meios
de
ampla divulgação
da demanda por
Educação Infantil

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Realizar estudo
de viabilidade, de
acordo com a
legislação, para
atendimento dessa
ação.

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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11.14 Priorizar o acesso à Educação
Infantil e fomentar a oferta de AEE –
Atendimento
Educacional
Especializado – complementar e
suplementar aos
alunos
com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, assegurando a
educação bilíngue para crianças
surdas e a transversalidade da
Educação Especial nessa etapa da
Educação Básica;
11.15 Priorizar e garantir a matrícula
e permanência dos adolescentes em
cumprimento
de
medidas
socioeducativas PSC e LA, no
Ensino Regular Fundamental, ensino
Médio ou EMEJA (Escola de Jovens
e Adultos), de acordo com a idade e
série, bem como ao Projeto Mais
Educação nas Escolas que aderirem.
11.16 Priorizar o direito das crianças
e adolescentes à educação, evitando
prejuízos
aos
estudantes
em
situações de manifestações docentes.

Manter
o
Atendimento
Educacional
Especializado
desde a Educação
Infantil

Observância
processo
permanente

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano

e 2017 - 2026

Mobilizar
2017 - 2026
Conselhos
de
Direitos
e
Conselho Tutelar
para colaborar no
processo
de
negociação para
reposição
de
aulas.
141

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

SME e Diretores da Anual,
através
do
Rede Municipal
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Secretaria
de
Educação,
Conselho
de
Direito e Conselho
Tutelar.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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Objetivo Estratégico
12 Consolidar a oferta
de
ensino
profissionalizante de
qualidade integrado
ao Ensino Médio.

12.1 Apoiar e divulgar a expansão da
oferta de financiamento estudantil à
educação profissional Técnica de
Nível
Médio,
oferecida
em
instituições privadas de Educação
Superior.
12.2 Incentivar e apoiar a adoção de
políticas afirmativas em regime de
colaboração com a iniciativa pública
e privada, para reduzir as
desigualdades
étnico-raciais
e
regionais no acesso e permanência na
Educação Profissional Técnica de
Nível Médio.
12.3 Apoiar a ampliação da oferta de
matrículas gratuitas de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio
pelas entidades privadas de formação
profissional, vinculadas ao sistema
sindical e entidades sem fins
lucrativos de atendimento à pessoa
com deficiência, com atuação
exclusiva na modalidade.
12.4 Apoiar ações de fomento na
expansão da oferta de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio
na Rede Pública Estadual de Ensino,
com o apoio da União, Estado,
Município e Iniciativa Privada.
12.5 Apoiar ações de fomento na

Divulgar
as
políticas públicas
de
acesso
e
permanência na
Educação Técnica
de nível médio
Divulgar
as
políticas públicas
de
acesso
e
permanência na
Educação Técnica
de nível médio

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Divulgar
as
políticas públicas
de
acesso
e
permanência na
Educação Técnica
de nível médio

Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Divulgar
as
políticas públicas
de
acesso
e
permanência na
Educação Técnica
de nível médio
Divulgar
as

Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Trabalho contínuo, Secretaria

de Anual,
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através

do
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expansão da oferta de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio
na modalidade de Educação a
Distância, com a finalidade de
ampliar a oferta e democratizar o
acesso à Educação Profissional
pública e gratuita, assegurado padrão
de qualidade.
12.6 Priorizar a inscrição dos
adolescentes de PSC e LA,
cadastrados no SINE, para cursos de
capacitação profissional; Jovem
Aprendiz e PRONATEC e sempre
que possível ao mercado de trabalho.

Objetivo Estratégico
13-Ampliar o acesso a
programas
de
profissionalização,
aprendizagem
e
inserção no mercado
de
trabalho
dos
adolescentes a partir
dos 14 anos, de
acordo
com
a
legislação vigente.

13.1 Realizar interface com os
órgãos responsáveis para incentivo e
ampliação da política dos Programas
de Aprendizagem, no município, e
efetivo
cumprimento,
pelas
empresas, das cotas estabelecidas por
lei.
13.2 Apoiar a expansão do estágio na
Educação Profissional Técnica de
nível médio e do Ensino Médio
regular, preservando seu caráter

políticas públicas a partir de 2017, até Educação
de
acesso
e final de vigência do
permanência na Plano.
Educação Técnica
de nível médio

CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

12.6.1.Encaminha 2017 - 2026
mento
para
cadastro no SINE
de
todos
os
adolescentes
atendidos
pelo
CREAS e que
tenham interesse
por capacitação
profissional.
Fortalecer
e 2017 – 2026
ampliar
anualmente
as
ações.

1.CREAS
2.Equipe SINE

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

CMDCA

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Apoiar
iniciativas
Estado
expansão

as
do
na
de
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Trabalho contínuo, Secretaria
a partir de 2017, até Educação
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
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pedagógico integrado ao itinerário
formativo do aluno, visando à
formação de qualificações próprias
da
atividade
profissional,
à
contextualização curricular e ao
desenvolvimento da juventude.
13.3 Estimular a participação dos
estudantes nos cursos das áreas:
tecnológicas e científicas

13.4 Realizar interface com o SINE e
Ministério
do
Trabalho
para
capacitação de mulheres para o
mercado de trabalho de acordo com a
demanda.

estágios

CMDCA.

Integrar às ações
continuadas
de
cada órgão a
divulgação
e
estímulo
aos
estudantes
Articular
a
possibilidade de
criar
pequenos
grupos
de
capacitação para
mulheres
e
encaminhamento
para o mercado de
trabalho.
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Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano

Secretaria
Educação,
CRAS e
CREAS

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

2017 - 2026

Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social - CMDCA e Comissão
CRAS
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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Objetivo Estratégico
14 – Ampliar o acesso
e a oferta de políticas
culturais que nas suas
diversas expressões e
manifestações
considerem
o
desenvolvimento de
crianças
e
adolescentes e o seu
potencial criativo.

14.1 Promover a relação das escolas
públicas de Ensino Fundamental,
com instituições e movimentos
culturais, a fim de garantir a oferta
regular de atividades culturais para a
livre fruição dos estudantes dentro e
fora
dos
espaços
escolares,
assegurando ainda que as escolas se
tornem Polos de criação e difusão
cultural.

Estudar ações a Trabalho contínuo,
serem
a partir de 2017, até
desenvolvidas e final de vigência do
implementá-las
Plano
gradualmente

Secretaria
de
Educação,
Fundação
Municipal
de
Cultura e Fundação
Municipal
de
Esportes.

14.2 A partir da contratação de
profissionais, priorizar o acesso aos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas PSC e LA
às Oficinas de Dança, Música e
Coral em cada Unidade de Ensino;
14.3 Priorizar a inserção dos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas PSC e LA
em aulas de Música, Bandas
Marciais (das escolas que possuem)
grupos musicais, viagens de estudos,
programas de bolsa de estudos e
apresentações nas escolas do
município;
14.4 Priorizar a oportunidade aos
adolescentes de PSC e LA à
pesquisa, promovendo a divulgação

Manter
2017-2026
permanente
articulação com o
CREAS
para
priorizar o acesso.

Secretaria
Educação

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Manter
2017-2026
permanente
articulação com o
CREAS
para
priorizar o acesso.

Secretaria
Educação

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Manter
2017 - 2026
permanente
articulação com o

Fundação
Municipal
Cultura,

Anual,
através
do
de CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
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Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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histórica dos valores humanos e CREAS
para
tradições locais;
priorizar
a
oportunidade.
Objetivo Estratégico
15 - Ampliar o acesso
a
políticas
e
programas
que
garantam o direito ao
esporte e ao lazer,
assegurando
a
participação
de
crianças e adolescente
com deficiência.

15.1 Diversificar os serviços de
convivência ofertados para crianças
(dança, música, esporte, karatê,
informática), através de parcerias
com outras secretarias.

Museu Municipal
Carlos Lampe e

Arquivo Histórico
Secretarias
de
Assistência Social,
Educação, Saúde;
Fundação
Municipal
de
Esportes
Fundação
Municipal
de
Cultura
ONGs.
Buscar parcerias Trabalho contínuo, Secretaria
de
para
o a partir de 2017, até Educação,
desenvolvimento final de vigência do Fundação
das ações
Plano.
Municipal
de
Cultura e Fundação
Municipal
de
Esportes.

Articulação
2017 - 2026
permanente entre
os
órgãos
responsáveis por
cada serviço.

15.2 Incentivar o fomento a
Programas de Educação e de Cultura
para a população urbana e do campo,
na faixa etária de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos, de adultos e de
idosos, com qualificação social e
profissional para aqueles que estejam
fora da escola e com defasagem no
fluxo escolar.
15.3 Fomentar parcerias entre Articulação
associações de moradores e Poder permanente
Público para oferta de atividades de
cultura/lazer/esporte nos bairros.
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2017 - 2026

Fundação
Municipal
Esportes e
Fundação
Municipal
Cultura.

instituída
CMDCA.

pelo

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
de CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
de CMDCA.
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15.4 Promover atividades de
desenvolvimento e estímulo em
habilidades esportivas nas escolas
públicas de Ensino Fundamental,
interligadas a um plano de
disseminação
do
desporto
educacional e de desenvolvimento
esportivo nacional.
15.5 Estimular a fruição de bens e
espaços culturais, de forma regular,
bem como a ampliação da prática
desportiva, integrada ao currículo
escolar, viabilizando o transporte e o
acesso para crianças e adolescentes
das Unidades Escolares.
15.6 Priorizar o acesso aos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas em PSC e
LA às Práticas Alternativas: Xadrez
e Natação (alunos matriculados na
Rede Municipal).
15.7 A partir da contratação de
profissionais, priorizar o acesso aos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas em PSC e
LA nas Práticas Alternativas, Esporte
(futsal, basquete, vôlei, handebol,
tênis de mesa) em cada Unidade

Buscar parcerias
para
o
desenvolvimento
de
atividades
esportivas,
inclusive com a
iniciativa privada.

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Secretaria
Educação
Fundação
Municipal
Esportes.

de Anual,
através
do
e CMDCA e Comissão
de
monitoramento
de instituída
pelo
CMDCA.

Buscar parcerias
para
o
desenvolvimento
de
atividades
esportivas, e para
garantia
de
transporte,
inclusive com a
iniciativa privada.
Manter
permanente
articulação com o
CREAS
para
priorizar
a
oportunidade.
Manter
permanente
articulação com o
CREAS
para
priorizar
a
oportunidade.

Trabalho contínuo,
a partir de 2017, até
final de vigência do
Plano.

Secretaria
Educação,
Fundação
Municipal
Esportes
Fundação
Municipal
Cultura.

através
do
de Anual,
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
de instituída
pelo
e CMDCA.
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de
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SME e Diretoria Anual,
através
do
das
Práticas CMDCA e Comissão
Educativas
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

2017 - 2026

SME e Diretoria Anual,
através
do
das
Práticas CMDCA e Comissão
Educativas
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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Escolar.
15.8 Priorizar a inserção aos
adolescentes de PSC e LA nas
escolinhas de Voleibol, Futsal e
Karatê.

Manter
2017 - 2026
Fundação
permanente
Municipal
de
articulação com o
Esportes
CREAS
para
priorizar
a
oportunidade.
15.9 Oferta de serviços de lazer, Manter e ampliar 2017 - 2026
Fundação
cultura e esporte durante todo o ano, os
serviços
Municipal
de
para manter as
crianças
e executados
Esportes e
adolescentes em atividade, evitando conforme
Fundação
o tempo ocioso, para não recair em disponibilidade
Municipal
de
caminhos errados.
financeira
e
Cultura
através
de
parcerias.
15.10 Criar formas de lazer sem Manter e ampliar 2017 - 2026
Fundação
custo
–
cinema/teatro/circo os
serviços
Municipal
de
itinerante, principalmente no interior, executados
Cultura
com conteúdo construtivo.
conforme
disponibilidade
financeira
e
através
de
parcerias.
EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
Diretriz 03 – Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares, objetivando a sua atuação qualificada.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS
CEDCA,
Objetivo Estratégico 16.1 Capacitação permanente dos Articulação entre 2017 - 2026
16 – Promover a conselheiros tutelares e outros os
órgãos
CMDCA,
implantação
e
o profissionais que integram o sistema responsáveis,
Secretaria
de
funcionamento
de de garantia de direitos.
proporcionando,
Estado
da
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Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

MONITORAMENTO
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
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Conselhos Tutelares
em
todos
os
municípios, de acordo
com os parâmetros
estabelecidos
pelo
CONANDA.

ao menos, duas
capacitações
anuais.

Assistência Social,
Trabalho
e
Habitação e
Secretaria
Municipal
de
Assistência Social
Diretriz 04 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados.
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS
17.1 Encaminhar os adolescentes de Processo
2017 - 2026
CREAS
PSC e LA para o Serviço de continuado.
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (SCFV).

OBJETIVO
Objetivo Estratégico
17 Fortalecer as ações
previstas no Plano
Nacional
de
Promoção, Proteção e
Defesa do direito de 17.2 Encaminhar os adolescentes e
crianças
e suas famílias às ações comunitárias
adolescentes
à ofertadas pelo PAIF.
convivência familiar e
comunitária.
17.3 Reunião entre todos os serviços
envolvidos para elaborar um
panfleto, esclarecendo o serviço de
cada um e o fluxo de trabalho no que
se refere a crianças e adolescentes
17.4 Criar um protocolo por parte
das entidades clarificando o papel de
cada um. Operacionalizar e fortalecer
a rede socioassistencial.
17.5 Aprimorar as redes de atenção e
promover o cuidado integral às

Processo
continuado.

2017 - 2026

CREAS

17.3.1. Agendar a
1ª reunião
17.3.2. Reunião
periódica com o
mesmo objetivo,
no mínimo uma
vez ao ano.
17.4.1.
Estabelecer
protocolo
Manter e ampliar,
conforme
a

17.3.1. Em 2017

CMDCA
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17.3.2.Processo
anual

CMDCA.

MONITORAMENTO
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

17.4.1.Em
2017/2018

A partir de 2017

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
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pessoas nos vários ciclos de vida,
considerando as questões de gênero e
das populações em situação de
vulnerabilidade social, na atenção
básica, nas redes temáticas e nas
redes de atenção nas regiões de
saúde.
18.1 Apoiar as políticas estaduais de
prevenção à evasão motivada por
preconceito,
discriminação
à
identidade sexual, à identidade de
gênero, à identidade étnica e à
proteção contra formas associadas de
exclusão.

Objetivo Estratégico
18
Formular
parâmetros
e
estruturar uma rede
integrada
de
atendimento
de
crianças
e
adolescentes
em
situação de violência, 18.2 Apoiar e incentivar políticas de
em suas diversas combate à violência na escola, em
formas.
parceria com órgãos competentes,
para o desenvolvimento de ações
destinadas
à
capacitação
de
educadores para detecção dos sinais
de suas causas, como a violência
doméstica e sexual, favorecendo a
adoção de providências adequadas
para promover a construção da
cultura de paz, e um ambiente
escolar dotado de segurança para a
comunidade.
18.3 Implementar políticas de
inclusão e permanência nas escolas

demanda.

de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Apoiar e divulgar Trabalho contínuo, Secretaria
as
ações a partir de 2017, até Municipal
existentes
final de vigência do Educação
Plano.

18.2.1. Atenção
permanente
às
ações de combate
à
violência
desenvolvida por
demais órgãos;
18.2.2.
Capacitação
de
profissionais que
atuam nesta área

Trabalho contínuo, Secretarias
de
a partir de 2017, até Educação
e
final de vigência do Assistência Social
Plano.

Apoiar as ações Trabalho contínuo a Secretarias
existentes
partir de 2017, até Educação
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Anual,
através
do
de CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

de Anual,
através
do
e CMDCA e Comissão
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para adolescentes e jovens que se
encontram em regime de liberdade
assistida e em situação de rua,
assegurando os princípios da Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto
da
Criança
e
do
Adolescente, Lei 11.525, de 24 de
setembro de 2007.
18.4 Regular a formação dos
profissionais
de
saúde
em
consonância com as necessidades de
saúde da população com ênfase na
AP, reconhecendo as especificidades
dos povos tradicionais, comunidades
rurais, ribeirinhos, entre outros.
18.5 Defender os direitos sexuais e
reprodutivos das mulheres sobre sua
saúde e sua vida, visando: redução da
violência sexual e doméstica,
diminuição da mortalidade materna e
infantil, planejamento reprodutivo,
atendimento em situação de aborto,
saúde
das
mulheres
jovens/lésbicas/negras/
rurais/indígenas/com deficiências e
patologias, e inclusão da abordagem
de gênero na formação acadêmica
dos profissionais de saúde.
18.6 Articular e aprimorar os
mecanismos de denúncia, notificação

final de vigência do Assistência Social de
monitoramento,
Plano
e Conselho Tutelar instituída
pelo
CMDCA.

Manter e ampliar A partir de 2017
conforme
a
demanda.

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Manter e ampliar A partir de 2017
conforme
a
demanda.

Secretaria
Municipal
Saúde

Realizar
continuamente

Secretaria
de Anual,
através
do
Assistência Social
CMDCA e Comissão
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2017 - 2026
a

Anual
através
do
de CMDCA e Comissão
de
monitoramento
instituída
pelo
CMDCA.
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e investigação de violações dos conscientização
direitos de crianças e adolescentes.
através
de
campanhas
de
orientação

18.7 Aprimorar e fortalecer os Aperfeiçoamento 2017 - 2026
órgãos já existentes como: CRAS, permanente,
CREAS e Conselho Tutelar.
conforme
disponibilidade
financeira
e
legislações
específicas.

18.8 Esclarecer a Sociedade sobre a
legislação acerca do Ato Infracional,
quais e como são aplicadas as
medidas socioeducativas em casos de
Atos Infracionais, de acordo com o
ECA.

Parcerias entre os 2017 - 2026
órgãos
que
realizam
atendimento de
adolescentes em
cumprimento de
medidas
socioeducativas
para elaboração
do material.
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CRAS,
CREAS,
Secretarias
de
Saúde
e Educação,
ONGs e
Associações
de
bairros
Ministério
de
Desenvolvimento
Social e Agrário;
Secretaria
de
Estado
da
Assistência Social,
Trabalho
e
Habitação,
Prefeitura
Municipal,
Secretaria
de
Assistência Social
Secretaria
de
Assistência Social,
CREAS,
Conselho Tutelar,
Polícia Civil,
Ministério Público
e Vara da Infância
Juventude.

de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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OBJETIVO
Objetivo Estratégico
19 Fortalecer as ações
previstas no Plano
Nacional
de
Enfrentamento
da
Violência
sexual
contra crianças e
adolescentes.

Objetivo Estratégico
20 Fortalecer as ações
previstas no Plano
Nacional
de
Prevenção
e
Erradicação
do
Trabalho Infantil e de
Proteção
ao

Diretriz 04 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados.
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS
19.1 Aprimorar as redes de atenção e Manter e ampliar A partir de 2017
Secretaria de Saúde
a
promover o cuidado integral às conforme
pessoas nos vários ciclos de vida, demanda, e na
considerando as questões de gênero e educação
das populações em situação de permanente dos
vulnerabilidade social, na atenção profissionais.
básica, nas redes temáticas e nas
redes de atenção nas regiões de
saúde.
19.2 Divulgar, através da mídia, e Iniciar em 2017 a 2017 – 2026
Secretaria
de
mobilizar escolas para a realização elaboração
de
Assistência Social,
de
programas
educativos
de material
de
CREAS,
orientação e de atendimento a divulgação.
Secretaria
de
familiares, responsáveis, cuidadores Execução efetiva
Saúde,
ou demais envolvidos em situações a partir de 2018
Secretaria
de
de negligência, violência psicológica,
Educação,
física e sexual.
CMDCA,
Articulação
com
Ministério Público
e ONGs.
20.1 Identificação e cadastramento Processo
2017 – 2026
Secretaria
de
de crianças e adolescentes em continuado
Assistência Social,
situação de trabalho infantil;
CREAS e
Conselho Tutelar
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MONITORAMENTO
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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Adolescente
Trabalhador.
Objetivo Estratégico
21 Implementar os
serviços e programas
de
proteção
dos
direitos
e
responsabilização dos
adolescentes
em
conflito com a lei, de
acordo
com
os
parâmetros
do
Sistema Nacional de
Atendimento
Socioeducativo.

21.1 Mapear os equipamentos
públicos e entidades da Rede
Socioassistencial
para
encaminhamento e atendimento de
adolescentes para cumprimento da
PSC.

Articulação
e 2017 - 2026
atualização
continuada
dos
equipamentos e
entidades da Rede
Socioassistencial.

21.2 Atender e acompanhar os Processo
adolescentes em cumprimento de continuado.
medida socioeducativa no PAEFI.
21.3 Implantar reuniões semestrais
entre os órgãos da Saúde, Assistência
Social, Ministério Público e Sistema
Judiciário para aproximar e nivelar
os entendimentos dos órgãos que
trabalham com os adolescentes em
cumprimento
de
medida
socioeducativa.
21.4 Fortalecimento das estruturas
físicas de atendimento à crianças e
adolescentes, com aquisição de
espaços físicos próprios com
acessibilidade.

2017 - 2026

Realizar
o 2017 - 2026
chamado para a
primeira reunião,
e após, processo
continuado.

Atenção
2017-2026
permanente
e
aquisição
gradativa,
conforme
disponibilidade
financeira,
de
espaços próprios
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CREAS

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

CREAS

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Secretaria
Anual,
através
do
Municipal
de CMDCA e Comissão
Assistência Social - de
monitoramento,
CREAS
instituída
pelo
CMDCA.

Prefeitura
Municipal

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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Objetivo Estratégico
22 - Definir e
implementar políticas
e
programas
de
enfrentamento
à
morbimortalidade de
crianças
e
adolescentes
por
causas
externas,
contemplando ações
de
prevenção,
proteção, reabilitação
e atenção integral às
vítimas de acidentes e
violências.
Objetivo estratégico
23
Fortalecer
e
aprimorar
os
mecanismos
de
denúncia e notificação
de violações dos
direitos de crianças e
adolescentes.

em observância à
acessibilidade.
22.1 Fortalecer o cuidado da saúde Manter e ampliar, A partir de 2017
a
nos
serviços
básicos
e conforme
especializados,
valorizando
a demanda.
promoção da saúde, a prevenção de
doenças, o tratamento e as
reabilitações para reduzir as mortes
evitáveis e qualificar as condições de
vida das pessoas;

23.1 Capacitação permanente de
profissionais atuantes no sistema de
segurança, como incentivo ao
aprimoramento institucional, de
especialização e de regionalização
dos sistemas de segurança e justiça,
para a garantia dos direitos de
crianças e adolescentes.
23.2 Orientar sobre o funcionamento
dos órgãos de denúncia e notificação
de violações dos direitos de crianças
e adolescentes.

Secretaria de Saúde Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Realizar interface 2017 - 2026
com a Secretaria
de Estado de
Segurança
Pública

Polícia Militar,
Polícia Civil e
Conselho Tutelar

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Ampliar
a 2017 - 2026
divulgação, nas
escolas
e
na
sociedade geral
sobre
os

CMDCA,
Conselho Tutelar e
CREAS

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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Objetivo Estratégico
24 Universalizar, em
igualdade
de
condições, o acesso
de
crianças
e
adolescentes
aos
sistemas de justiça e
segurança
pública
para a efetivação dos
seus direitos.

mecanismos
denúncia.
24.1 Fortalecer a articulação entre o Processo
Conselho
Tutelar,
Delegacias, continuado
Promotoria, Vara da Infância e
Juventude, etc, a fim garantir que
crianças e adolescentes tenham seus
direitos efetivados com a maior
brevidade possível.

de
Processo
continuado

CMDCA,
Conselho Tutelar,
Delegacias,
Vara da Infância e
Juventude e
Ministério Público

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

EIXO 3 – PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz 05 – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a expressão livre de crianças e adolescentes sobre os assuntos a eles relacionados
e sua participação organizada, considerando sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS MONITORAMENTO
de Anual,
através
do
Objetivo Estratégico 25.1 Incentivar a articulação das Buscar parcerias Trabalho contínuo, Secretaria
25
Promover
a escolas públicas com os diferentes para efetivar esta a partir de 2017, até Educação,
CMDCA e Comissão
participação
de espaços educativos, culturais e articulação, como final de vigência do Fundação
de
monitoramento,
crianças
e esportivos e com equipamentos forma de oferecer Plano
Municipal
de instituída
pelo
adolescentes
nos públicos,
no
Cultura, Fundação CMDCA.
como
Centros atividades
espaços
de Comunitários, bibliotecas, praças, contraturno
Municipal
de
convivência e de parques, museus, teatros, cinemas, escolar.
Esportes
e
construção
da planetários e zoológicos.
Associação
de
cidadania, inclusive
Moradores
nos processos de 25.2 Adotar medidas para otimizar o Buscar parcerias Trabalho contínuo, Secretaria
de Anual,
através
do
formulação,
tempo
de
permanência
dos para efetivar esta a partir de 2017, até Educação,
CMDCA e Comissão
deliberação,
estudantes (crianças, adolescentes e articulação, como final de vigência do Fundação
de
monitoramento,
monitoramento
e jovens) na escola, direcionando a forma de oferecer Plano.
Municipal
de instituída
pelo
avaliação das políticas expansão da jornada para o efetivo atividades
no
Cultura, Fundação CMDCA.
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públicas.

trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e
culturais.

contraturno
escolar

25.3 Estimular, no âmbito de cada
sistema de ensino, a constituição e o
fortalecimento
de
Grêmios
Estudantis, Associações de Pais e
Professores e Conselhos Escolares
assegurando-lhes espaços adequados
e condições de funcionamento nas
escolas de modo a fortalecer a gestão
democrática,
agregando
mais
qualidade à Educação.
25.4 Criar um canal de comunicação
entre crianças e adolescentes com os
Conselhos Municipais de Direitos.

1. Fortalecer as
Associações de
Pais e Professores
e os Conselhos
Escolares
2. Fomentar a
criação
de
Grêmios
Estudantis

Municipal
Esportes,
Associação
Moradores.
Trabalho contínuo a Secretaria
partir de 2017 até Educação
final de vigência do
Plano

1.Análise,
pelo 1.Em 2017
CMDCA,
de
criação do canal
de comunicação
2. De 2018-2026
2.Divulgação
e
efetivação
do
canal
de
comunicação
25.5 Incentivar as entidades que Processo
2017 - 2026
trabalham
com
crianças
e continuado
adolescentes a criarem espaços para
gerar a participação efetiva dos
mesmos na sociedade.
25.6 Fortalecer a articulação entre Ampliar, a partir A partir de 2017.
espaços de participação social em de 2017.
todas as políticas públicas, com
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CMDCA

CMDCA

de
de
de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Secretarias
de Anual,
através
do
Saúde,
CMDCA e Comissão
Assistência Social de
monitoramento,
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vistas ao desenvolvimento de ações
intersetoriais.

e de Educação,
instituída
pelo
Conselho
CMDCA.
Municipal
de
Saúde e demais
Conselhos.
(Intersetorial)
Buscar Trabalho contínuo a Secretaria
de Anual,
através
do
Objetivo Estratégico 26.1 Apoiar a utilização pedagógica 1.
Tecnologias
Digitais
da parcerias para a partir de 2017 até Educação
CMDCA e Comissão
26 Democratizar o das
dos final de vigência do
acesso aos meios de Informação e da Comunicação aquisição
de
monitoramento,
Plano
instituída
pelo
comunicação para que (TDICs) nas Unidades Escolares que equipamentos
Realizar
CMDCA.
crianças
e atendem à Educação Infantil, 2.
e
adolescentes possam universalizando o acesso à rede estudos
se
expressar
e mundial de computadores em banda implantar
manifestar
suas larga de alta velocidade e aumentar a gradualmente a
relação
equipamentos utilização
opiniões.
digitais/estudante.
pedagógica
de
novas tecnologias
EIXO 4 – CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS
Diretriz 06 - Universalização e fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e do adolescente para assegurar seu caráter paritário,
deliberativo e controlador, garantindo a natureza vinculante de suas decisões.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS MONITORAMENTO
2017 - 2026
CMDCA
Anual,
através
do
Objetivo Estratégico 27.1 Divulgar o trabalho do Processo
27
Promover
a CMDCA, sua importância, e continuado
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
implantação universal representação, através de panfletos e
instituída
pelo
dos Conselhos de tema a ser trabalhado nas escolas.
Direitos da Criança e
CMDCA.
do
Adolescente, 27.2 Criar e implantar o Plano de Iniciar em 2017, 2017 - 2026
CMDCA
Anual,
através
do
fortalecendo
suas Articulação
da
Rede com
avanço
CMDCA e Comissão
atribuições
de Socioassistencial e de Controle gradativo até o
de
monitoramento,
mobilizar a sociedade, Social.
final do Plano.
instituída
pelo
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formular, acompanhar
e avaliar as políticas 27.3 Divulgação do ECA, através da Processo
públicas para crianças mobilização entre Conselho Tutelar, continuado
e adolescentes.
CMDCA e rede socioassistencial
para trabalhar nas escolas o tema.

27.4 Fortalecer as Instâncias de
Controle Social com capacitação,
garantindo
a
politização
dos
Conselheiros quanto à previsão e
execução orçamentária para que os
mesmos possam exercer sua função
de
monitoramento
de
forma
qualificada.
28.1 Desenvolver monitoramento
sobre as ações de atendimento em
rede, através do desenvolvimento de
protocolos de atendimento, como
forma de garantir a dignidade
humana e o atendimento da família
de forma integral.

Processo
continuado

2017 - 2026

2017 - 2027

CMDCA.
CMDCA,
Anual,
através
do
Conselho Tutelar,
CMDCA e Comissão
Secretaria
de
monitoramento,
Municipal
de instituída
pelo
Educação e
CMDCA.
Secretaria
Municipal
de
Assistência Social
CMDCA,
Anual,
através
do
Secretaria
CMDCA e Comissão
Municipal
de de
monitoramento,
Assistência Social
instituída
pelo
CMDCA.

Processo
2017 - 2026
CMAS e CMDCA Anual,
através
do
Objetivo Estratégico
28
Desenvolver
continuado
a
CMDCA e Comissão
partir
da
de
monitoramento,
metodologias
e
sistemas
de
elaboração
do
instituída
pelo
monitoramento
e
protocolo
de
CMDCA.
avaliação da Política
atendimento.
Nacional e do Plano
Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças
e Adolescentes.
EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS DIREITOSHUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz 07 - Fomento e aprimoramento de estratégias de gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
fundamentadas nos princípios da indivisibilidade dos direitos, descentralização, intersetorialidade, participação, continuidade e
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coresponsabilidade dos três níveis de governo.
OBJETIVO
AÇÕES
Criar
uma
Comissão
Objetivo Estratégico 29.1
29
Estabelecer Intersetorial
responsável
pelo
mecanismos
e monitoramento gerencial do Plano
instâncias para a Decenal de Direitos Humanos de
articulação,
Crianças e Adolescentes.
coordenação
e
pactuação
das
responsabilidades de 29.2 Incentivar, em regime de
cada
esfera
de parceria, a expansão da oferta
governo na gestão do gratuita de educação profissional
Plano Decenal dos técnica por parte das entidades
Direitos Humanos de privadas de serviço social e de
Crianças
e formação profissional, vinculadas ao
Adolescentes.
sistema
sindical
de
forma
concomitante ao ensino ofertado na
rede escolar pública, para os
segmentos
populacionais
considerados.
29.3 Estabelecer parcerias para
proporcionar alimentação saudável e
adequada e transporte para os
estudantes da Educação de Jovens e
Adultos integrado à Educação
Profissional.
29.4 Estabelecer em regime de
parceria entre União, o estado de
Santa Catarina, o município de Rio
Negrinho e iniciativa privada a

METAS
PRAZOS
Nomear
a 2017 - 2026
Comissão
pelo
período de 10
anos.

RESPONSÁVEIS
CMDCA

MONITORAMENTO
CMDCA.

Buscar parcerias Trabalho contínuo, Secretaria
para efetivar as a partir de 2017, até Educação
ações
final de vigência do
Plano

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Buscar parcerias Trabalho contínuo, Secretaria
para efetivar as a partir de 2017, até Educação
ações
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

Buscar parcerias Trabalho contínuo, Secretaria
para efetivar as a partir de 2017, até Educação
ações
final de vigência do
Plano.

de Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
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expansão da oferta da Educação de
Jovens e Adultos integrada à
Educação Profissional, de modo a
atender as pessoas privadas de
liberdade
nos
estabelecimentos
penais e instituições socioeducativas.
29.5 Criar ações integradas através
de eventos culturais, de lazer e de
debates que integram as diversas
entidades que trabalham com
crianças e adolescentes.

CMDCA.

Iniciar reuniões 2017 – 2026
de
discussão
sobre o tema em
2017

Fundação
de
Cultura e de
Esportes,
Secretarias
de
Educação e de
Assistência Social.
Secretaria
de
Assistência Social
Secretaria
de
Educação,
Secretarias
de
Saúde,
de
Habitação, e outras.

29.6 Articular, entre as esferas de Realizar interface Processo
Gestão Orçamentária, a garantia de com os Órgãos continuado
percentuais de repasse de recursos, responsáveis pelo 2017 - 2026
de
na modalidade fundo-a-fundo, entre repasse
os diferentes segmentos sociais recursos
via
responsáveis pela implementação de fundo a fundo de
ações de garantia dos direitos das forma regular e
crianças
e
adolescentes
em continuada.
cumprimento à prioridade absoluta
de atendimento.
Diretriz 08 – Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três esferas de governo para
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, garantindo que não haja cortes orçamentários.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS
as 2017-2026
CMDCA
Objetivo Estratégico 30.1 Divulgar amplamente sobre a Fortalecer
30 Dotar a Política importância da garantia de recursos divulgações
já
dos Direitos Humanos orçamentários para a efetivação das realizadas
e
de
Crianças
e ações relacionadas ao atendimento ampliar
Adolescentes
de da criança e do adolescente.
gradativamente a
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Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

a Política Nacional dos
MONITORAMENTO
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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divulgação
nos
mais
variados
meios
de
comunicação.
Implementar em
Lei o percentual
de recursos ao
Fundo Para a
Infância
e
Adolescência –
FIA.
30.2 Cada Secretaria realizar o Incorporar 100% 2017
planejamento das ações para o Plano das metas ao PPA
Plurianual (PPA) em observância às 2018 – 2021.
metas do Plano Decenal dos Direitos
de
Crianças
e
Adolescentes,
incorporando as metas ao PPA.
Diretriz 09 – Qualificação de profissionais para atuarem na rede de promoção, proteção e defesa
especial atenção para a formação continuada de conselheiras e conselheiros dos direitos e tutelares.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
31.1
Ofertar
e/ou
divulgar
A
partir
de
2017
2017
- 2026
Objetivo Estratégico
31 Implementar uma capacitações para atuação como
política de formação Conselheiro/a.
para
atuação
de
profissionais
nas
políticas públicas para
crianças
e
adolescentes,
com
ênfase na rede de
conselheiros
e
recursos suficientes e
constantes para a
plena implementação
das ações do Plano
Decenal, não sujeitas
à
limitação
de
empenho, anualmente
na LDO.
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Secretarias
Municipais
com
responsabilidades
previstas
neste
plano.

Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.

dos direitos de crianças e adolescentes com
RESPONSÁVEIS
CMDCA

MONITORAMENTO
Anual,
através
do
CMDCA e Comissão
de
monitoramento,
instituída
pelo
CMDCA.
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conselheiras
dos
direitos e tutelares.
Diretriz 10 – Implementação de monitoramento gerencial do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e do seu respectivo
orçamento.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS MONITORAMENTO
2017 - 2026
Conselho Tutelar
Anual
através
do
Objetivo Estratégico 32.2 Instituir a elaboração de Elaborar
CMDCA
CMDCA e Comissão
32
Desenvolver relatórios periódicos das situações de relatórios
Secretaria
de
monitoramento
e
metodologias
de violação de direitos de crianças e periódicos
Municipal
de instituída
pelo
monitoramento
e adolescentes via registros do SIPIA encaminhar para
avaliação do Plano Conselho Tutelar
CMDCA e Setor
Assistência Social
CMDCA.
Decenal no âmbito do
de
Vigilância
governo federal.
Socioassistencial
da Secretaria de
Assistência Social
32.3 Elaborar planilha para registro 32.3.1. Elaborar De 2017 – 2026
Polícia Civil
Anual,
através
do
dos
atendimentos
de
atos planilha
com
CMDCA e Comissão
infracionais, por bairro de moradia registro
dos
de
monitoramento,
do adolescente infrator, para adolescentes por
instituída
pelo
mapeamento de bairros mais bairros
CMDCA.
vulneráveis para posteriores ações.
32.3.2.
Encaminhar
planilhas, quando
solicitado
por
órgãos
que
trabalham
com
esse público alvo:
Conselho Tutelar,
CREAS
e
Secretaria
de
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Assistência Social
Diretriz 11 – Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, aplicada ao processo de formulação de políticas públicas.
OBJETIVO
AÇÕES
METAS
PRAZOS
RESPONSÁVEIS MONITORAMENTO
2017-2026
CMDCA e demais Anual,
através
do
Objetivo Estratégico 33.1 Pesquisar e divulgar editais A partir de 2017
33 Ampliar as linhas públicos e privados que contemplem
instituições
com CMDCA e Comissão
de financiamento de financiamento destas ações.
trabalho
de
monitoramento,
pesquisas
e
intersetorial.
instituída
pelo
publicações no campo
CMDCA.
da
promoção, 33.2 Colaborar com instituições que Quando
Anual,
através
do
2017 - 2026
Secretarias
proteção e defesa dos estejam realizando pesquisas e necessário
CMDCA e Comissão
Municipais,
direitos humanos de publicações no campo da promoção,
ONGs,
de
monitoramento,
crianças
e proteção e defesa dos direitos
Polícia Civil,
instituída
pelo
adolescentes.
CMDCA.
humanos de crianças e adolescentes.
Polícia Militar,
Conselho Tutelar,
Ministério Público,
Juizado da Infância
e Juventude, entre
outros.
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10.Aprovação do CMDCA
Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Favorável à aprovação do Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes de Rio Negrinho.
Data da Assembleia de deliberação: 01/12/2016
Número da Resolução: 25/2016
Nome do Presidente: Lincol Pedro Drosdek
Assinatura:
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11. Anexos
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Anexo A – Cópia da Resolução CMDCA nº 10, de 31 de maio de 2016 que institui Comissão Intersetorial
responsável pela elaboração do Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
de Rio Negrinho – SC e dá outras providências.
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Anexo B – Cópias das Atas nº 01/16 a 12/16 referentes às reuniões da Comissão Intersetorial responsável
pela elaboração do Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rio
Negrinho – SC
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Anexo C – Cópia do Contrato com Empresa PLAN Avaliação, Monitoramento e Pesquisa Social,
responsável pela elaboração do Diagnóstico Social da Situação das Crianças e Adolescentes do município de
Rio Negrinho.
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Anexo D – Cópia do questionário aplicado com as famílias de crianças e adolescentes pela empresa PLAN
Avaliação, Monitoramento e Pesquisa Social em sua pesquisa de campo.

173

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DE RIO NEGRINHO
Anexo E – Convite Audiência Pública publicado em jornal e Redes Sociais; Protocolo de entrega de
convites às Autoridades; Matéria Jornal – Audiência Pública.
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Anexo F – Registro Fotográfico das reuniões e oficinas municipais para Elaboração do Plano
POSSE DA COMISSÃO INTERSETORIAL EM 07/06/2016
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Oficinas de elaboração do Plano - na AMUNESC

Oficina AMUNESC 02/09/2016

Oficina AMUNESC 04/11/2016
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Reuniões da Comissão Intersetoriais

Reunião em 02/08/2016

Reunião m 02/08/2016

Entrega do Diagnóstico pela PLAN em
19/10/2016

Reunião Comissão em 19/10/2016

Início da análise das fragilidades apontadas
no diagnóstico e das propostas já
levantadas. (19/10/2016)
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Reuniões da Comissão Intersetorial

Reunião Comissão em 26/10/2016

Oficina de análise e construção das Propostas
em resposta ao Diagnóstico (26/10/2016)

Oficina de análise e construção das
Propostas em resposta ao Diagnóstico
(26/10/2016)

Oficina de análise e construção das Propostas
em resposta ao Diagnóstico (26/10/2016)
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