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1. APRESENTAÇÃO 

 

Em 2006, o CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (anexo I), diante da necessidade de conhecer a realidade das crianças e 

adolescentes do Município de Londrina, visando fundamentar a proposta da política 

municipal de atenção integral à criança e ao adolescente, decidiu utilizar recursos 

existentes no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para realizar uma pesquisa 

com essa finalidade específica. 

No ano de 2008, a Prefeitura Municipal de Londrina contratou os serviços de 

pesquisa do INBRAPE, através do Contrato DGS – 0044/2007, por solicitação do 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (anexo II), 

tendo como objeto do contrato “a prestação de serviços especializados para realização 

de diagnóstico da realidade das crianças e dos adolescentes nas áreas rural e urbana 

do município de Londrina”. 

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente foram criados através da 

Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

No âmbito municipal, a lei municipal nº 9.678, de 20 de dezembro de 2004, criou 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina - CMDCA. 

 O CMDCA tem como principais atribuições: 

• Tomar decisões sobre a política na área da criança e do adolescente; 

• exercer o controle social na área (receber informações, decidir, acompanhar, 

fiscalizar e avaliar as ações); 

• cadastrar e registrar os serviços na área da criança e do adolescente 

(governamental e não-governamental); 

• articular com outros conselhos (saúde, educação, A.S., trabalho, cultura, 

habitação, PPD) para elaborar planos integrados. 

 A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 227, determina:  

 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
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 colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”. 
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 O ECA - Lei nº 8.069/90  prevê como direitos fundamentais no Livro I, Título I: o 

direito à vida e à saúde; direito à liberdade, respeito e à dignidade; direito à convivência 

familiar e comunitária; direito à educação, à cultura ao esporte e ao lazer e direito à 

profissionalização e à proteção no trabalho. 

 Como política de atendimento aos direitos, o ECA preconiza no Livro II, Título I: 

as políticas sociais básicas; políticas e programas de assistência social; os serviços 

especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial; serviços de identificação 

e localização de pais e responsáveis e de proteção jurídico social por entidades de 

defesa dos direitos. 

 Assim sendo, esta pesquisa tem como eixos analíticos os direitos das crianças e 

adolescentes de Londrina, preconizados pelo ECA.  

 Este relatório apresenta uma análise dos resultados da pesquisa sobre a 

realidade das crianças e dos adolescentes do Município, a fim de subsidiar o CMDCA 

no processo de planejamento, mediante assessoria técnica. 

 A análise de dados gerados na pesquisa apontou algumas prioridades para a 

definição das ações de cada política para compor o Plano Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. A coleta de dados se deu através da aplicação de 

questionários em uma amostra estratificada de 2.500 domicílios nas zonas urbana e 

rural do Município, 300 adolescentes e 18 líderes comunitários. A definição destas 

famílias e a necessidade de inclusão das entrevistas com os adolescentes foi realizada 

pela equipe da pesquisa, juntamente com a Diretoria Executiva do CMDCA, 

referendada em reunião do Conselho. Da mesma forma, o CMDCA decidiu que as 

lideranças comunitárias deveriam ser indicadas pelas próprias famílias entrevistadas, 

em cada região da cidade. 

 Cabe ressaltar que a pesquisa realizada com as lideranças foi prejudicada 

porque 88,7% das famílias entrevistadas não souberam identificar os líderes do bairro e 

dentre os 12,3% entrevistados que indicaram um líder, não houve consenso, uma vez 

que foram citados 160 nomes de líderes comunitários pelos 144 entrevistados. Este fato 

demonstra uma preocupação que o CMDCA deve ter com o desenvolvimento de ações 

que viabilizem a convivência comunitária e a identificação de lideranças nos bairros. 

 De acordo com os termos do contrato, foram ainda avaliados todos os serviços 

que prestam atendimento na área da criança e adolescente no Município de Londrina, 

nas áreas urbana e rural, abrangendo todas as unidades de atendimento público e 

privado de todas as áreas das políticas públicas, organizações não governamentais, 

instituições religiosas, clubes de serviços, entre outras. 
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 O Relatório Final da Pesquisa está estruturado em dois volumes, contendo 

tabelas, gráficos e comentários analíticos sobre os dados da realidade da criança e do 

adolescente. 

O presente relatório de Assessoria Técnica ao CMDCA de natureza quali-

quantitativa tem como eixo analítico os Direitos Fundamentais e nas Políticas de 

Atendimento preconizados pelo ECA e apresenta uma sugestão de roteiro para a 

elaboração do Plano Municipal (anexo III).  

De início, a análise se refere aos cinco direitos fundamentais: Do Direito à Vida e 

à Saúde; Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade; Do Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária; Do Direito à Educação, ao Esporte e ao Lazer e Do Direito à 

Profissionalização e à Proteção no Trabalho. Todos esses direitos foram analisados sob 

as perspectivas das políticas de atenção existentes no município, muito embora o 

relatório tenha como último item a Política de Atendimento.  

 

 
2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA, A PARTIR DOS NÍVEIS DE 

PROTEÇÃO, CONFORME O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI 

Nº. 8069/1990 

 

2.1. Do Direito à Vida e à Saúde 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao falar sobre os direitos fundamentais 

e ao tratar da necessidade de garantir a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas, traz à tona o fato de que a vida é o pressuposto 

da personalidade e que a integridade corporal é condição de energia e eficiência do 

indivíduo. Realizar plenamente este artigo significa garantir uma vida digna às crianças 

e adolescentes, garantindo as condições básicas para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. Nesta perspectiva, a pesquisa procurou identificar as condições 

de vida em que as crianças, os adolescentes e seus familiares estão inseridos, 

extrapolando o simples olhar à questão da saúde, mas também identificando a própria 

condição de moradia.  

(...) o significado da habitação para o ser humano extrapola a 
função de simples meio de proteção física. Para o indivíduo, a 
casa representa o seu lugar no mundo, e é por meio de seu 
endereço que ele confirma esse lugar no espaço e na própria 
sociedade. (...)  
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O direito à moradia digna, assim, está intimamente ligado aos 
direitos fundamentais à vida e à saúde, pois, o conceito 
ampliado de habitação envolve a função de proteção em largo 
espectro. As condições do espaço de habitar, mais do que de 
quaisquer outros espaços, podem ser consideradas fatores de 
risco ou de saúde, dependendo de sua qualidade. 
Considerando, ainda mais, que a habitação é fundamental para 
o desenvolvimento das atividades produtivas e criativas do ser 
humano (SILVA, p. 137-138, 2004). 

Em relação às questões habitacionais, a pesquisa identificou que 98,4% das 

famílias residem em casas térreas. Dentre as 2500 famílias entrevistadas, 57% são 

proprietárias do imóvel em que vivem e 28,5% pagam aluguel sendo que a maior 

concentração de famílias que pagam aluguel reside na região Central. As famílias que 

vivem em habitações cedidas representam 12,6% e as ocupações correspondem a 

0,9% do total dos entrevistados, presentes principalmente na região Leste. O acesso a 

rede de água encanada e a eletricidade estão presentes em 99,7% das famílias, 

contudo, são beneficiárias da tarifa social apenas 13,6% em relação à água e 16,8% 

em relação à energia elétrica. 71,1% das famílias possuem o serviço de esgoto em 

suas residências e 29,5% ainda dependem da utilização de fossas. A coleta seletiva de 

lixo também foi constatada em 97,9% das residências visitadas, o que proporciona uma 

melhoria na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes, como quanto ao 

contágio de doenças. 

As Unidades Básicas de Saúde são conhecidas e utilizadas pela maioria das 

famílias visitadas (95,7%), tanto na zona urbana quanto na rural. Os dados permitiram 

identificar que as famílias com renda de até 1 SM utilizam os serviços públicos de 

saúde, ou seja, 99,6%. Mas também grande parte das famílias de maior renda (96,1%) 

utilizam esses serviços. A vacinação (92,5%), consultas médicas (91,8%), 

medicamentos (76,8%), exames preventivos (68,5%) serviços odontológicos (53,7%), 

verificação de pressão arterial (49,6%) são os serviços mais utilizados pelas famílias 

entrevistadas. No que se refere ao controle de vacinação das crianças, a pesquisa 

demonstrou que 99,2% delas possuem carteira de vacinação. 

 A cobertura realizada pelos agentes comunitários de saúde atinge uma média 

de 36,7% das famílias entrevistadas. Entre elas, identificou-se que as com renda 

inferior a 1 SM correspondem a 44,1% de famílias acompanhadas e monitoradas pelo 

serviço, tendo uma presença maior nas regiões Norte e Rural do município (42,1%). 

 A atenção dada à criança e ao adolescente reflete no número de doenças 

identificadas pelas famílias. Do total, apenas 9% demonstraram possuir algum tipo de 

doença e, destes, 92% declararam fazer algum tipo de tratamento. As doenças mais 
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recorrentes são de natureza respiratória, atingindo 46,7% das crianças e adolescentes 

das famílias entrevistadas. 

 As crianças mais vulneráveis a doenças respiratórias foram identificadas na 

zona rural (85,7%). Dentre as outras doenças identificadas, 14,2% declararam que são 

de origem neurológica, 4,4% cardíacas, 2,2% têm depressão, 1,8% possuem anemia 

ou doenças renais; 1,3% possuem doenças no aparelho circulatório ou Epilepsia e 

0,9% possuem Câncer, Diabetes ou Hepatite. O percentual de crianças que 

apresentaram desnutrição foi de 0,4%.  

 Entre os adolescentes que têm vida sexual ativa, 0,7% declararam ter doenças 

sexualmente transmissíveis, sendo todas do sexo feminino (Tabela 8 - Pesquisa 

Adolescentes). 

 Quanto ao uso de substâncias psico-ativas, constatou-se que entre os 

adolescentes, 7,7% fazem uso de cigarro (Tabela 36 – Pesquisa Adolescentes), 26,3% 

ingerem bebidas alcoólicas (Tabela 37 – Pesquisa Adolescentes) e 6,7% já 

experimentaram outras drogas (Tabela 38 – Pesquisa Adolescentes). A frequência do 

uso dessas substâncias, sejam lícitas ou ilícitas, varia de 26% a 56%, conforme a droga 

utilizada. Em relação ao sexo, constata-se que as meninas são maioria no uso do 

cigarro e drogas como a cocaína, enquanto que os meninos consomem mais bebidas 

alcoólicas e utilizam maconha. 

 O serviço de saúde mental, desenvolvido pela Autarquia de Saúde do Município, 

conhecido como CAPS Infantil, CAPS-III e CAPS-AD que têm, entre suas demandas, 

atender pessoas dependentes de substâncias psico-ativas e comprometimentos 

mentais, recebem cerca de 6,7% das pessoas que pertencem às famílias entrevistadas 

(Tabela 37 – Pesquisa Domicílios), sendo maior o número de pessoas da região Norte 

(9,8%) e o menor dos Distritos Rurais (2,3%) .  

Em relação à vida sexual e gestação, constatou-se que, dentre os responsáveis, 

a procura pelo programa de pré-natal (25,8%), a aquisição de métodos contraceptivos 

(16%) e a busca por preservativos (15,1%), índices baixos frente a outros serviços 

realizados pela UBS, diminuem consideravelmente na proporção em que se aumenta a 

renda familiar, isto é, famílias com renda superior a 2 SM buscam outras formas para 

adquirir estes métodos, ou seja, em farmácias ou clínicas.  

Entre os adolescentes, constatou-se que a vida sexual está presente em 27,9%; 

desses, 32,8% são do sexo masculino e 23,6% do sexo feminino. O uso de métodos 

contraceptivos são incorporados por 22,5% desses jovens, sendo que a maioria são de 

iniciativa dos adolescentes do sexo masculino. O preservativo é o método mais utilizado 

por ambos os sexos, tendo uma média de 77,6%, 5 vezes superior ao utilizado pelos 

responsáveis. (Tabela 8 – Pesquisa com Adolescentes). 
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Segundo a UNICEF, Relatório da Situação da Adolescência Brasileira de 2002, 

o município de Londrina apresentava um índice de 1,3% de adolescentes grávidas sem 

pré-natal. A pesquisa constatou que a maternidade na adolescência foi assumida ou 

declarada por 3,7% das meninas com idade que varia entre 14 e 17 anos. O dado 

também proporcionou identificar a existência de 3,7% de meninas grávidas, com idade 

entre 16 e 17 anos. Nenhum dos meninos entrevistados declarou ter ou estar 

esperando o nascimento de um filho.  

A tabela 97.1 da pesquisa, realizada nos domicílios, aponta que a gravidez na 

adolescência foi responsável pela evasão de 2,3% das adolescentes que abandonaram 

a escola. A maior incidência dessas evasões foi identificada nas regiões Norte e Leste. 

Quanto à renda familiar, o índice de adolescentes que abandonaram a escola 

por motivo de gravidez foi de 6,6% em famílias com renda de até 2 salários mínimos e, 

em índice maior, 8% das famílias com renda superior a 3 salários mínimos. 

 Esses dados revelam que a adolescência enfrenta situações de vulnerabilidade 

que necessitam de políticas de prevenção que tenham como enfoque a educação 

sexual como um todo, pois isto implica em situações que vão além da saúde física, 

implicando na própria formação pessoal e profissional da adolescência. 

 No que se refere aos conhecimentos declarados sobre os serviços de saúde 

existentes no município, 95,7% das famílias visitadas conhecem e utilizam as Unidades 

de Saúde. Dessas, 45,7% consideram que os serviços são satisfatórios (Tabela 27 e 

27.1 – Pesquisa Domicílios).  

Quanto à utilização de medicamentos, constatou-se que 56% adquirem os 

medicamentos junto às farmácias existentes nas Unidades de Saúde e, desses, 44,6% 

têm uma boa avaliação dos serviços prestados. Alguns serviços, como a farmácia 

municipal e a farmácia da 17ª Regional de Saúde, são desconhecidos por uma 

porcentagem considerável de pessoas (44,9% e 62,9%, respectivamente).  

 Praticamente todas as famílias (98,5%) declararam conhecer os hospitais 

existentes no município, e apenas 62,6% declararam utilizar os serviços hospitalares. 

Estes serviços são considerados satisfatórios para 73% da população entrevistada e 

insatisfatórios para 25%.  

 Quanto às especialidades atendidas pela rede pública de Saúde, a pesquisa 

identificou que o Centro de Especialidades Odontológicas, responsável por serviços 

específicos da saúde bucal é, ainda, desconhecido por 43,5% das famílias 

entrevistadas (Tabela 32 – Pesquisa Domicílios). Do total de 7,7% das pessoas que 

utilizam, a Região Sul é a que apresenta o menor índice de pessoas encaminhadas 

(apenas 3,5% desse total). Já o Ambulatório de Especialidades atende 19,2% da 

população, sendo avaliado como satisfatório por 84,6% dos que o utilizam. 
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Outro serviço identificado e avaliado pelas famílias foi o de emergência e 

urgência realizada pelos socorristas do SAMU e do SIATE. O SAMU foi declarado 

serviço já utilizado por 27% das pessoas e avaliado como satisfatório por 74,9% 

daqueles que recorreram ao seu serviço (Tabela 38 e 38.1 – Pesquisa Domicílios). O 

SIATE foi menos utilizado; apenas 10,5% necessitaram do atendimento urgente. 

Desses, 96,2% consideraram satisfatório o atendimento prestado pelo serviço (Tabela 

39 e 39.1 – Pesquisa Domicílios).  

   

2.2. Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 

 

 Liberdade, respeito e dignidade compreendem um conjunto de direitos inerentes 

ao ser humano que dão sustentabilidade ao conjunto de direitos à integridade física, 

psicológica e moral, o que abrange não somente os direitos individuais, mas também os 

coletivos. Direito este que compreende não apenas o sentido de expressar sua opinião, 

mas de ir e vir; do direito de livre escolha das crenças, de brincar, praticar esportes, 

divertir-se; de buscar refúgio, quando necessário, de participar da vida política, 

permitido em Lei; de participar da vida familiar e comunitária.  

Expandir as liberdades que temos razão de valorizar não só 
torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também 
permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em 
prática nossas volições, interagindo com o mundo em que 
vivemos e influenciando esse mundo. (SEN apud SANTOS,  
2004, pág. 149) 

 Assim, a pesquisa contribuiu para a identificação de situações que demonstram 

a sua aplicabilidade tanto nas relações familiares e comunitárias quanto nas 

instituições. 

As violações declaradas pelas pessoas entrevistadas estiveram no campo das 

violências sofridas, seja psicológica, física e sexual. Constatou-se que dos 3,5% de 

crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, 24,9% foram por situações 

de violência física e sexual e 1,8% psicológica, caracterizada por situações de 

preconceito (Tabela 62.1 – Pesquisa Domicílios). Em todas essas situações, a polícia 

foi acionada em apenas 25,6% das situações, diminuindo a utilização desse serviço na 

medida em que as famílias são mais empobrecidas. 
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A pobreza é mais que ausência de renda, porque implica em 
falta de acesso a quase tudo, e isso gera perdas de 
capacidades importantes para a vida. A pobreza, portanto, 
priva as pessoas das liberdades necessárias para a 
expansão de suas potencialidades e, consequentemente, 
essa experiência de exclusão provoca a subalternidade. 
(SANTOS, 2004, pág. 18). 

 

O programa Sentinela, serviço que atende crianças e adolescentes vítimas de 

violência física, psicológica e sexual, é conhecido por 59,3% e utilizado por 0,5% das 

famílias entrevistadas (Tabela 48 – Pesquisa Domicílios). Mesmo tendo uma boa 

avaliação na opinião dos entevistados (mais de 80% avaliam o atendimento prestado 

como satisfatório), a demanda de crianças e adolescentes vítimas de violência é 24 

vezes maior do que o número de pessoas atendidas, o que mostra ser necessário um 

estudo das condições e ampliação dos atendimentos, a fim de garantir a estes sujeitos 

a acolhida e proteção necessária. 

O serviço do IML, importante no processo de identificação e constatação do tipo 

de violência sofrida, respaldando o processo de responsabilização do agressor, foi 

utilizado por 0,7% dos adolescentes entrevistados (Tabela 45 – Pesquisa 

Adolescentes), aos quais proporcionou um bom atendimento, na opinião dos 

entrevistados. Com relação às famílias, o IML foi utilizado por 4,1% dessa população 

(Tabela 57 – Pesquisa Domicílios).  

O direito à inviolabilidade da integridade física e moral dessas crianças e 

adolescentes não é garantido por aquela que deveriam ser os primeiros a os 

protegerem, isto é, a família geralmente não aciona a polícia os encaminha aos 

serviços especializados. 

Outro dado importante apresentado pelos sujeitos entrevistados está 

relacionado à formação espiritual. A Tabela 10 da Pesquisa com Adolescentes 

demonstra que, quanto à Religião, a maioria dos adolescentes entrevistados declarou 

ser adepta da religião Católica (52,7%); os meninos representam a maior parte desse 

público (55,5%). Dentre os 37,2% dos adolescentes que declararam ser Evangélicos, 

43,5% são meninas e 29,9% são meninos. O Espiritismo foi citado por 1,3% dos 

entrevistados, sendo todos do sexo feminino. Uma parcela considerável dos 

adolescentes (8,7%) declarou não possuir Religião. Adolescentes com 16 e 17 anos do 

sexo masculino são maioria entre os que não professam nenhuma religião. 

A formação espiritual significa uma formação que possa dar a 
nós um sentido para vida e responder “o que estou fazendo na 
Terra”, “qual o sentido de eu estar no Mundo”. A única maneira 
de achar esta resposta é através de atitudes de solidariedade, 
compaixão e do cuidado. (TORO apud COSTA, 2000) 
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Contudo, a participação nas atividades de cunho religioso tem uma presença 

menor entre os adolescentes. Dos 85,4% de meninos que declararam sua religião, 

apenas 31,4% participam das atividades como grupos de jovens, catequese, entre 

outros. As meninas têm uma presença maior, mas não absoluta, nas atividades junto às 

igrejas e templos. Das 93,8% que declararam sua religião, 43,5% das meninas 

participam de atividades religiosas (Tabelas 10, 11 e 11.1 – Pesquisa Adolescentes). 

 

2.3. Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

 

 O E.C.A., ao definir o papel do Estado, da Sociedade e da família como 

garantidoras de cuidados e proteção às crianças e aos adolescentes, reconhece que a 

família é o espaço onde se desenvolve a socialização primária, a criação de vínculos 

afetivos e a preparação para a vida em sociedade; local onde experimentam as 

emoções e desenvolvem a autonomia de forma que permita o desenvolvimento de um 

projeto de vida. Contudo, as constantes transformações, as mudanças nas 

configurações familiares, os contextos socioculturais e econômicas e a própria evolução 

do meio em que vivem, vem precarizando o próprio ato de cuidar, educar e assistir, 

desempenhado pelos pais ou responsáveis junto aos filhos.   

Ser pobre significa, em termos muito simples, consumir todas as 
energias disponíveis exclusivamente na luta contra morte; não 
pode cuidar senão da mínima persistência física e material (...). 
Para sobreviver, (as famílias pobres) consomem mais horas de 
trabalho ou em busca de qualquer trabalho, horas que são 
subtraídas à educação, à busca de melhores opções de trabalho 
e renda, aos cuidados com a saúde, ao exercício da criatividade, 
à ação política e ao lazer. Forçados a tal sobrecarga, e de tantos 
modos desgastante, para qual se mobilizam toda a família – os 
adultos íntegros, os inválidos, os velhos e as crianças  - são 
impotentes diante das imposições da necessidade, que lhes 
retiram toda liberdade: não deixam escolha. (ABRANCHES apud 
RIZZOTTI e SANTOS, 2008). 

A pesquisa possibilitou identificar que os responsáveis pelos filhos têm mais 

dificuldades em administrar os conflitos do que os próprios adolescentes. O diagnóstico 

identificou que, enquanto 51% dos responsáveis demonstraram haver dificuldades na 

convivência familiar de seus membros (Tabela 63 – Pesquisa Domicílio), 99% dos 

adolescentes se queixaram por ter dificuldades familiares. 

Nos casos declarados pelas famílias, 70,5% apontaram a dificuldade financeira 

enfrentada pelos pais como sendo a principal causa da perpetuação desses conflitos, 

os quais são agravados quando a família apresenta baixa renda. Como exemplo, as 



 

 

12

famílias que sobrevivem com até 1 SM, tendo os conflitos originados pela insuficiência 

de renda presentes em 82% dos casos. 

Destaca-se, ainda, a faixa etária dos responsáveis pela manutenção da família: 

quanto mais novos são, mais presentes estão as dificuldades em função da renda. Esta 

situação também foi identificada entre 24% dos adolescentes entrevistados, que 

atribuem à falta de renda o motivo para as dificuldades familiares (Tabela 49 – 

Pesquisa Adolescentes). 

Esta situação de conflitos familiares expõe as crianças e adolescentes a 

situações de vulnerabilidades aos riscos eminentes na comunidade. 

A precariedade de vida está diretamente relacionada à 
diminuição da sociabilidade. Desse modo, quanto maior esta 
precarização, além das conseqüências já mencionadas, 
aumenta-se o risco de enfraquecimento dos vínculos sociais. As 
condições materiais fragilizam a existência humana, afetando 
diretamente o estado emocional. (MARCELINO, 2007, pág. 94). 

Outro dado apontado pela pesquisa é a qualidade do diálogo existente nas 

famílias entrevistadas. A ausência de diálogo e o conflito de opiniões são situações 

presentes em 55,8% dessas famílias que demonstram dificuldade em administrar os 

conflitos existentes (Tabela 63.1 – Pesquisa Domicílio). Quanto maior a renda familiar, 

maior é o índice de famílias com dificuldades em administrar os conflitos existentes 

dessa natureza (+4 SM = 80,1%). Esta mesma situação é constatada na ausência de 

afetividade, isto é, na proporção em que aumenta a renda, sobe o índice de familiares 

que justificam os conflitos existentes pela falta de afetividade. Tal situação pode ser 

decorrente da dificuldade das famílias compatibilizarem as diversas atividades que 

assumem na sociedade contemporânea.  

As situações de violência intra-familiar estão envoltas nas relações complexas 

da família, na produção de relações desiguais pela exploração e pelo poder. Estas 

situações corroboram para a precarização do relacionamento e fragilização dos 

vínculos familiares, como apontado por 16,8% dos adolescentes que já presenciaram 

algum tipo de violência. Nestas situações, a mãe, em 37,5% dos casos (Tabela 35.1 – 

Pesquisa Adolescentes), foi identificada como a principal vítima dessas agressões, 

seguida dos irmãos, com 25%. O pai (Tabela 35.2 – Pesquisa Adolescentes) é 

apontado como o principal vitimizador (34%). 40% dessas violências intra-familiares 

presenciadas pelos adolescentes ocorreram apenas uma vez. Contudo, o dado revela 

que 30% dos adolescentes vivenciam essas situações constantemente, sendo acionado 

o serviço da polícia em apenas 42,3% dos casos.  
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(...) vale ressaltar o caráter contraditório da família, como um 
chamamento para o fato de que o núcleo familiar não é uma ilha 
de virtudes e de consensos num mar conturbado e permanentes 
tensões e dissensões. Afinal, família, como toda e qualquer 
instituição social, deve ser encarada como uma unidade 
simultaneamente forte e fraca. Forte porque é lócus privilegiado 
de solidariedades, no qual o individuo pode encontrar refúgio 
contra o desamparo e a insegurança da existência. Forte, ainda, 
porque é nela que se dá, de regra, a reprodução humana, a 
socialização das crianças e a transmissão de ensinamentos que 
perduram pela vida inteira das pessoas. Mas ela é frágil “pelo 
fato de não estar livre de nepotismos, violências, confinamentos, 
desencontros e rupturas. (POTYARA apud LEAL, 2004, pág. 
37). 

Diante da necessidade de implantar programas e ações que fortaleçam os 

vínculos familiares e comunitários, em 2006, em uma versão preliminar, é lançado o 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 

à Convivência Familiar e Comunitária, elaborada pela Comissão Intersetorial formada 

pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com foco na prioridade de 

formulação e implantação de políticas públicas que assegurem a garantia dos direitos 

das crianças e dos adolescentes ao convívio familiar e comunitário de forma integrada e 

articulada entre todos os programas. Este plano é oficializado na VI Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em dezembro de 2007. 

A situação de sofrimento e abandono de milhares de crianças e 
adolescentes em todo mundo tem colocado em pauta o discurso 
sobre a importância da família no contexto da vida social. Assim, 
ela tem sido valorizada cada vez mais no âmbito  das propostas 
de enfrentamento às diferentes manifestações de “mal-estar 
infanto-juvenil”, através de programas geralmente denominados 
de orientação e apoio sociofamiliar. (MIOTO apud LEAL, 2004, 
pág. 43) 

 Esta pesquisa procurou identificar e avaliar, na ótica do sujeito, como os 

programas e serviços públicos desenvolvidos no município de Londrina vêm 

implantando e implementando ações que fortaleçam os vínculos familiares e 

comunitários. Dentre os serviços citados, destacam-se os benefícios socioassistenciais, 

geração de trabalho e renda, grupos sociofamiliares, atendimentos personalizados, 

atendimento a vítimas de violência e a pessoas em condições de vulnerabilidade, 

usuárias da Política Nacional de Assistência Social. 

 Segundo SPOSATI (apud Brasil, 2008), o modelo de proteção social não 

contributiva no Brasil é parte da seguridade social e tem centralidade na política de 

Assistência Social, como dever de Estado e direito de cidadania. Assim, a segurança de 

renda é parte da política de Assistência Social como garantia de sobrevivência. 
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 O benefício socioassistencial desenvolvido no município atende 1.020 das 2.500 

famílias entrevistadas, garantindo às famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, através de benefícios de transferência de renda e outros recursos eventuais a 

condição de manutenção não só da sobrevivência, mas do convívio familiar e 

comunitário de forma mais saudável.  

De acordo com a Tabela 41 – Pesquisa Domicílios), dentre os programas de 

transferência de renda, destaca-se o Programa Bolsa Família, com uma média de 

20,9% de cobertura entre os entrevistados e 81,4% de satisfação entre os beneficiados. 

O programa é reconhecido como eficiente para a maioria das lideranças, pois, além de 

contribuir para a manutenção das famílias, proporciona às pessoas inseridas uma 

formação profissional, apoio socioeducativo e familiar e encaminhamentos ao mercado 

de trabalho.  

Dentro dos recursos eventuais, o cupom alimentação contribui para o 

atendimento emergencial a 3,6% das famílias, permitindo a elas o acesso a produtos 

necessários através dos mercados conveniados. Esta renda proporciona às famílias 

uma condição de vida melhor, ao passo que diminui os conflitos em razão da questão 

financeira e da própria sobrevivência.  

O acompanhamento das famílias desenvolvido pelos CRAS, através dos grupos 

de acompanhamento familiar, garante a 13,8% das 2.500 famílias entrevistadas (Tabela 

42 – Pesquisa Domicílios), um espaço de fala e escuta sobre os conflitos familiares e 

como administrá-los, além de garantir um espaço de formação, acompanhamento e 

monitoramento dessas famílias. Este serviço foi avaliado por 83,7% das famílias como 

satisfatório, o que demonstra que, além da condicionalidade dos programas de 

transferência de renda, estas famílias apresentam ter constituído vínculos e desejos de 

participação. Para as pessoas de referência na comunidade, estes serviços conseguem 

atingir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. No entanto, a 

necessidade de uma melhor divulgação se faz presente entre os que opinaram a 

respeito, pois permitiria o acesso a outras famílias que também necessitam desses 

serviços.  

Os grupos de geração de trabalho e renda, desenvolvido pelo programa 

municipal de Economia Solidária ou programas de inclusão produtiva ainda são 

desconhecidos por 74,4% das famílias entrevistadas (Tabela 43 – Pesquisa Domicílios). 

Dentre as pessoas que conhecem, apenas 1,7% participam de grupos. O principal 

público identificado na pesquisa são pessoas com renda inferior a 2 SM. Este dado 

demonstra a prioridade do serviço de dar condições às famílias em situação de pobreza 

inseridas em benefícios socioassistenciais de terem uma vida digna através da própria 

renda gerada pelo trabalho desenvolvido nos grupos.  
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O diagnóstico realizado possibilitou identificar que 1,2% das famílias 

entrevistadas possuem filhos em condição de abrigo. Para 83,8% dessas famílias, 

apesar de seus filhos terem sido abrigados, mesmo que temporariamente, avaliam que 

os trabalhos junto às famílias realizados pelos serviços de abrigo proporcionaram a 

aproximação das famílias com as crianças e adolescentes abrigados e o próprio retorno 

ao convívio familiar e comunitário, com acompanhamento e fortalecimento dos vínculos 

afetivos. 

O vínculo é uma porta aberta para o diálogo, para o respeito e 
reconhecimento da diversidade entre as pessoas, compromete e 
contribui para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Desse 
modo, os serviços que compõem a rede de proteção social às 
pessoas exercem um papel preponderante para a conservação 
dos vínculos sociais, principalmente para crianças e 
adolescentes, como referência na constituição do seu modo de 
ser e de agir. (MARCELINO, 2004, pág. 154) 

 De acordo com as sugestões contidas na Tabela 53 – Pesquisa Adolescentes, 

5,7% dos adolescentes sugerem que sejam desenvolvidas ações que contribuam para 

a qualidade no convívio familiar, 5% pedem mais diálogo entre pais e filhos e 0,7% que 

os pais deviam tratar melhor os filhos. 

O serviço de atendimento às crianças e adolescentes em condição de rua, com 

os vínculos familiares fragilizados (Programa Sinal Verde), foi identificado por 65,9% 

das famílias e utilizado por 2,4% das mesmas (Tabela 49 – Pesquisa Domicílios). Este 

dado demonstra que, dentre as famílias entrevistadas, existem cerca de 60 famílias 

com crianças e adolescentes nesta condição. 57,6% dessas pessoas declararam que o 

serviço contribuiu para o retorno dos filhos e o fortalecimento dos vínculos afetivos.  

A vida comunitária das crianças e dos adolescentes acontece através da 

participação em atividades nos movimentos e grupos na comunidade. Entre os 

programas desenvolvidos que contribuem para fortalecimento do convívio não só 

familiar, mas que proporciona a vida coletiva, estão as atividades socioeducativas. 

Destaca-se o projeto Viva Vida, serviço utilizado por apenas 3,9% das famílias 

entrevistadas e avaliado satisfatoriamente por 93,8% dessas pessoas que o utilizam 

(Tabelas 45 e 45.1 – Pesquisa Domicílios). 

 Outra forma de participação coletiva desses adolescentes foi identificada através 

dos movimentos e grupos desenvolvidos na comunidade. O diagnóstico constatou que 

41,3% desses adolescentes declararam participação efetiva em grupos na comunidade 

(Tabela 50 – Pesquisa Adolescentes), destacando os organizados pelas igrejas, que 

absorvem 61,8% dentre os 123 adolescentes que declararam participar de algum 
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movimento. As atividades esportivas desenvolvidas nos bairros são responsáveis pela 

mobilização de 26% desses adolescentes em grupos e movimentos. 

O enfrentamento das privações de capacidades implica também 
no reconhecimento da centralidade de construir espaços 
participativos onde as pessoas possam desenvolver essa 
importante liberdade e capacidade que é participar do espaço 
público enquanto agente que influi e defende seus direitos. 
(SANTOS, 2004, pág. 49) 

 O diagnóstico também contribuiu para identificar que a vida comunitária dos 

responsáveis pelas famílias acaba sendo mais precária que as dos adolescentes, isto é, 

a sua participação na comunidade é limitada. Ao verificar o grau de conhecimento que 

as pessoas têm com as lideranças de seu território, constatou-se que 88,7% das 

famílias não souberam identificar uma pessoa que seja referência para a comunidade, 

isto é, uma liderança comunitária (Tabela 71 – Pesquisa Domicílios).   

 O acompanhamento familiar, uma das ações importantes para o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, foi indicado como sugestão para melhorar a 

qualidade de vida das crianças e adolescentes por apenas 6,1% das instituições, 

públicas e privadas pesquisadas, sendo que 1,8% declararam que não têm condições 

de realizar este tipo de acompanhamento. 

O processo de integração do ser humano ao universo social, 
passa primeiramente pela família, onde a criança cria um vínculo 
de interação, quando aprende a conviver, crescer e introjetar 
valores que mais tarde vão refletir na sua adaptação ao meio 
ambiente, ou seja, quando construirá a base para a exploração 
do mundo à sua volta. E, a qualidade do relacionamento familiar 
poderá influenciar emocionalmente na formação da 
personalidade do indivíduo (MAGNI, 2008) 

A garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes traduziu-se em um 

sistema político-social baseado na promoção e garantia de todas as pessoas, sem 

discriminação, e de conteúdo essencial, ou seja, em uma nova dimensão constitucional 

concernente à população infanto-juvenil, tratando, dessa forma, do direito à vida, à 

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e, ainda, ao direito de convivência familiar 

e comunitária, dentre outros. Com isto, aumenta a importância da família, das 

instituições e da comunidade, como responsáveis diretos na formação destes 

indivíduos em desenvolvimento, o que demonstra a necessidade de intensificar a 

implantação do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, no cotidiano das Instituições 

como estratégia que contribua para melhorar a condição de vida dessas famílias. 



 

 

17

2.4. Do Direito à Educação, ao Esporte e ao Lazer 

 

 A UNESCO (1999), a partir da comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI, propõe que a educação deva estar organizada em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda vida, serão de algum modo para 

cada indivíduo, os pilares do conhecimento: a) aprender a conhecer, isto é, adquirir os 

instrumentos da compreensão; b) aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; c) aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em 

todas as atividades humanas; e, d) aprender a ser, via essencial que integra as três 

aprendizagens precedentes.  

 A partir dessa concepção, buscou-se identificar como as políticas de educação, 

cultura, esporte e lazer contribuem para o pleno desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes do Município de Londrina e, dentro de um conjunto de ações e políticas, 

garantem a qualidade de vida esperada por estes sujeitos. 

Se queremos transmitir valores às novas gerações, não 
devemos nos limitar à dimensão dos conteúdos intelectuais, 
transmitidos através da docência. Devemos ir além. Os valores 
devem ser, mais do que transmitidos, vividos, através de 
práticas educativas e no curso dos acontecimentos. Como 
educadores, precisamos nos fazer presentes na vida dos 
educandos, de forma construtiva, emancipadora e solidária. 
Educar (...) é criar espaços para que o educando possa 
empreender ele próprio a construção do seu ser, ou seja, a 
realização de suas potencialidades em termos pessoais e 
sociais. (COSTA, 2000) 

As instituições que atuam na área da educação representam 62,4% do total das 

entidades entrevistadas. Possuem um quadro funcional de aproximadamente 6.515 

profissionais com Ensino Superior, distribuídos entre professores e pedagogos 

envolvidos nos serviços de educação infantil, creche, pré-escola e escola (Tabela 82 – 

Pesquisa Domicílios).  

Os Centros de Educação infantil (creches), serviço incorporado pela Política 

Pública de Educação, através do FUNDEB, atende apenas 11,4% das famílias 

entrevistadas. Os pais jovens, com idade de até 30 anos e renda inferior a 1 SM, são a 

classe que mais utiliza estes serviços, representando 15,9% das famílias com filhos 

nestes serviços. 92,9% dessas famílias entendem que os trabalhos desenvolvidos pelos 

CEI existentes no município atendem às suas expectativas, garantindo às crianças uma 

boa formação e os cuidados necessários. Sobre este serviço, uma das lideranças 

entrevistada informa que existe uma disparidade muito grande com as creches, que, 

para ela, é um serviço de formação do cidadão já no início de sua vida.  
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 Mesmo sendo um direito de todas as crianças, os serviços públicos têm como 

prioridade atender às famílias com menor poder aquisitivo, de baixa renda. Os dados 

apontam que mais de 54,8% das famílias com renda superior a 4 SM estão com seus 

filhos matriculados nos centros de educação infantil mantido pelo município, enquanto 

que 7,6% das famílias com renda inferior a 1 SM necessitam custear um centro de 

educação infantil privado para que seu filho possa estar. Os dados apresentados pelos 

serviços de creche se aproximam dos oferecidos pela pré-escola que atendem 12,5% 

das famílias. São avaliadas como ótimas e boas por 92,9% das famílias entrevistadas 

(Tabela 82.1 – Pesquisa Domicílios). Contudo, este serviço não apresenta uma 

cobertura total às famílias de baixa renda, sendo que estas têm que recorrer ao ensino 

privado para garantir aos filhos o acesso ao ensino. 

 O ensino fundamental, de responsabilidade municipal, além das privadas, é 

utilizado por 61,5% das crianças e adolescentes entre as famílias visitadas. 79,7% das 

famílias acreditam que a educação oferecida a seus filhos contribui para uma boa 

formação. Ao contrário das creches e as pré-escolas, a educação fundamental 

oferecida pelo poder público acolhe todas as crianças filhas de famílias com baixa 

renda, demonstrando a universalização e o acesso do ensino a todas as crianças. 

O ensino médio, etapa da formação acadêmica do adolescente, é oferecido 

apenas pelas Instituições Públicas Estaduais e privadas. Apresentam uma demanda de 

alunos menor que a cursando o ensino fundamental. Dos 12,3% das famílias com filhos 

matriculados, 78,9% aprovam os serviços prestados. 

 A educação especial, desenvolvida no município, foi caracterizada através das 

escolas especiais e das classes especiais que existem dentro das escolas. As escolas 

especiais existentes atendem 0,6% das famílias visitadas, tendo seu maior público 

concentrado na região Norte. A pesquisa demonstrou que 68,3% das famílias 

londrinenses desconhecem a existência desse serviço, como as famílias dos Distritos 

rurais, onde não há participação. O desconhecimento é o principal entrave para a 

democratização do acesso ao serviço. Todas as escolas identificadas são públicas, 

tendo uma boa atuação para 81,3% das famílias. Quanto às classes especiais, a 

utilização desse espaço é menor com relação às próprias escolas especiais, onde 0,4% 

das pessoas têm acesso. O desconhecimento também foi maior, ou seja, 69,2% das 

famílias desconhecem a existência dessas classes e qual escola possui este recurso 

como, por exemplo a região sul e os distritos rurais que não mencionam a existência 

desse recurso.  
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Para se viver e trabalhar na sociedade altamente urbanizada e 
tecnificada do século XXI, será necessário um domínio cada vez 
maior da leitura e da escrita. As crianças e adolescentes terão 
de saber comunicar-se usando palavras, números e imagens. 
(...) Por isso, os melhores professores, as melhores salas de 
aula e os melhores recursos técnicos devem ser destinados às 
primeiras séries do ensino fundamental. Saber ler e escrever já 
não é um simples problema de alfabetização, é um autêntico 
problema de sobrevivência. (TORO apud COSTA, 2000) 

 O acesso às salas com recursos complementares é conhecida e utilizada por 

apenas 0,8% das famílias entrevistadas. O desconhecimento e a inviabilidade do 

acesso atinge 71,2% das famílias entrevistadas (Tabela 86 – Pesquisa Domicílios), 

principalmente as mais empobrecidas que não têm informações sobre a finalidade 

desse espaço. Aqueles que têm acesso a este serviço oferecido pelas escolas, 45% 

das famílias avaliaram como ótimas e 45% como boas as salas com recursos 

complementares.  

 Os projetos alternativos são utilizados por apenas 2,5% das famílias (Tabelas 87 

e 87.1 – Pesquisa Domicílios). 63,2% delas avaliam como boas e 33,9% como ótimas 

as atividades oferecidas. Contudo, o desconhecimento desses serviços representa 72% 

do total de famílias o que prejudica a democratização do acesso às crianças e 

adolescentes do município. Tratam-se de atividades culturais, como oficinas de teatro, 

dança, música, cinema, artesanato, circo e artes. 85,8% das famílias declararam que as 

crianças e adolescentes não participam de atividades culturais, porque inexiste este tipo 

de serviço no bairro. 

 O contra-turno escolar é utilizado por 8,4% das crianças e adolescentes das 

famílias entrevistadas (Tabela 85 – Pesquisa Domicílios). Entre as famílias em situação 

de pobreza (com renda de até 1 SM), 90% não estão utilizando estes serviços, cuja 

principal razão é o desconhecimento. As famílias, de uma forma geral, desconhecem a 

existência deste tipo de serviço e onde eles são realizados. A avaliação desse serviço 

atinge 88,6% da satisfação pelas famílias que as avaliaram como bons ou ótimos. 

Entretanto, a região central apresenta a avaliação mais irregular, com índice de 22% de 

insatisfação. 

 A utilização de cursos pré-vestibulares como acesso ao ensino superior é 

constatado em 0,4% das famílias. Entre as famílias de baixa renda não foi identificado 

nenhum adolescente. Dado este constatado entre as lideranças que declararam não 

haver este serviço na região em que moram. 
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Educar (...) é criar espaços para que o educando possa 
empreender ele próprio a construção do seu ser, ou seja, a 
realização de suas potencialidades em termos pessoais e 
sociais. (COSTA, 2000) 

 Em média, 52,3% dos adolescentes destinam parte de seu tempo para algum 

tipo de leitura. O acesso à leitura eletrônica (Tabela 23 – Pesquisa Adolescentes) faz 

parte do cotidiano de apenas 7% dos adolescentes, sendo mais presente entre os que 

cursam o ensino médio. Este dado está relacionado ao acesso ao mundo virtual, onde 

adolescentes do ensino médio têm mais acesso à informática do que aqueles que 

cursam o ensino fundamental.  

 A leitura impressa, predominante entre 33,6% (Tabela 23 – Pesquisa 

Adolescentes) dos adolescentes, está mais presente nos que freqüentam o ensino 

fundamental. Com uma média de 41% (Tabela 23 – Pesquisa Adolescentes), as 

meninas são maioria em relação ao tempo dedicado a algum tipo de leitura. As 

preferências de leitura, para elas, são livros de literatura, quadrinhos e revistas em geral 

(Tabelas 24, 25, 26 – Pesquisa Adolescentes).  

 O acesso à informática é declarado por 78,5% dos adolescentes, tendo nos do 

ensino médio sua maior proporção (Tabela 28 – Pesquisa Adolescentes). Quanto ao 

local de acesso, a pesquisa identificou que 51,8% dos meninos têm este acesso em 

sua própria casa, enquanto que 47,6% das meninas utilizam as Lan Houses para 

acessar este meio de comunicação (Tabela 29 – Pesquisa Adolescentes). 

A reprovação de ano letivo atinge 26,5% das crianças e adolescentes 

entrevistados, com percentual maior entre as famílias em situação de pobreza que 

desconhecem os recursos de apoio como contra-turno e atividades complementares. 

Os motivos declarados que levaram crianças e adolescentes a reprovarem o ano letivo, 

estão vinculados ao desinteresse, desestímulos e, com isso, à falta de dedicação, 

responsáveis por 46,3% dos filhos das pessoas entrevistadas.  Outros dados relevantes 

foram os relacionados à dificuldade em aprender e compreender o que é ensinado, 

responsável por 9,5% das reprovações e ausências constantes nas aulas, motivo que 

levou 19,6% à retenção no ano letivo. 

Quanto à forma de deslocamento das crianças e dos adolescentes às atividades 

escolares, ocorre, em 63,8% dos casos, a pé, principalmente entre as famílias em 

situação de pobreza. A utilização do ônibus e de transportes escolares é menos 

presente entre essas famílias. 

As sugestões propostas pelos adolescentes para melhoria da educação (Tabela 

51 – Pesquisa Adolescentes) no município podem ser classificadas quanto à 

metodologia utilizada pelos professores, à infra-estrutura das escolas, à organização e 
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administração da escola, às atividades desenvolvidas e às possíveis de serem 

realizadas, além das relacionadas à segurança dos próprios alunos. Dentre as 

sugestões indicadas, destacam-se as relacionadas ao ensino e metodologia, onde 

11,1% dos alunos acreditam que um investimento maior nesta área proporcionará 

ganho na formação dos alunos. 

Para as Entidades entrevistadas, a melhoria da qualidade de vida das crianças e 

dos adolescentes no campo da educação dar-se-á através do ensino integral, do 

investimento na construção de novas escolas e de centros de educação infantil, além 

da melhoria da integração da família com a escola. A escola em tempo integral 

representa 12,4% das propostas indicadas pelas entidades. 

As atividades culturais oferecidas para as crianças e adolescentes, 

desenvolvidas nos territórios, foram declaradas existentes por apenas 22,1% das 

famílias entrevistadas (Tabela 72 – Pesquisa Domicílios). A diversidade das oficinas 

culturais é percebida no recorte territorial onde determinada região opta por um tipo de 

atividade em detrimento de outra. Exemplo disso é a oficina de dança com grande 

aceitabilidade na região Sul e baixa adesão na região Oeste, que prefere oficinas de 

música. 

As atividades culturais ocorrem nos espaços cedidos dentro de cada território. 

São utilizadas para tais escolas, associações de moradores, igrejas e entidades. 18,9% 

das oficinas são realizadas em escolas, 18,1% em instituições e 17,1% ocorrem em 

associações de moradores. 

Segundo as famílias entrevistadas, estas oficinas atendem apenas 14,2% das 

crianças e dos adolescentes, tendo a menor adesão ou baixo oferecimento na região 

Sul de Londrina. Entre as justificativas apresentadas para não participarem dessas 

atividades foi a de não existir no bairro uma oficina cultural, apontada por 41,3% dos 

entrevistados. A localização desses pontos de cultura também é um fator de dificuldade 

de acesso. Quanto mais longe da comunidade, mais difícil fica para os adolescentes 

participarem, pois o acesso demanda deslocamento que gera custo e muitas vezes não 

há recurso destinado a este tipo de atividade. 

A participação dos familiares nas atividades culturais desenvolvidas e 

apresentações realizadas pelas crianças e adolescentes é baixa. Apenas 24,1% dos 

responsáveis acompanham seus filhos durante estas atividades (Tabela 75 – Pesquisa 

Domicílios). As famílias em situação de pobreza representam o maior percentual dos 

responsáveis que deixam de acompanhar o cotidiano de atividades culturais de seus 

filhos, deixando de contribuir para própria auto-estima e valorização dos mesmos. 

As atividades esportivas, fundamentais para a formação física, psíquica e social 

da criança e do adolescente, foram identificadas em 31% das entidades pesquisadas. 
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Dos 298 adolescentes entrevistados, apenas 27 declararam que desenvolvem 

algum tipo de atividade esportiva (Tabela 18 – Pesquisa Adolescentes). O futebol é a 

principal atividade desenvolvida, tanto pelos meninos quanto pelas meninas. Enquanto 

que o futebol, o futsal e o skate têm o público masculino em maior quantidade, as 

meninas são maioria nos esportes como Vôlei, atletismo e artes marciais, tais como o 

Aykdoo. Os principais espaços utilizados para o desenvolvimento dessas atividades são 

a Fundação de Esportes de Londrina, as Associações de Moradores, os espaços das 

Entidades Sociais e as escolas particulares de atividade esportiva. Atualmente, 

conforme a pesquisa, as atividades pagas, isto é, as particulares e as que são 

oferecidas pelas associações de moradores, possuem o maior número de participantes, 

inclusive entre as pessoas em situação de pobreza.  

Ao verificar a questão do território, constatou-se que apenas 46,4% das famílias 

declararam existir espaço para prática esportiva nos seus bairros (Tabela 76 – 

Pesquisa Domicílios), onde a região Leste apresenta menor proporção de instalações 

adequadas para a prática esportiva. As quadras e ginásios são os principais espaços 

para o desenvolvimento dessas atividades com boas condições de uso, segundo 52,5% 

do total de famílias visitadas. A pesquisa constatou que nenhuma das crianças ou dos 

adolescentes desenvolve a modalidade esportiva de natação. 

Apenas 27% das famílias declararam conhecer as estruturas existentes para 

prática esportiva nos bairros em que vivem. As atividades coletivas são predominantes 

entre as que são oferecidas à comunidade, principalmente às famílias em situação de 

pobreza, que limitam-se às atividades cotidianas de futebol, basquete, vôlei e capoeira. 

Contudo, as propostas sugeridas pelas famílias quanto à implantação de 

atividades que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, tornam-se limitadas 

quanto à própria concepção que têm dos serviços prestados e do conhecimento obtido, 

o que justifica a solicitação de ampliação de esportes já desenvolvidos como o futebol, 

o vôlei, o basquete, em vez de propor novas ações. 

Quanto ao horário para o desenvolvimento das atividades esportivas, 43,8% das 

pessoas solicitam que elas ocorram no período da tarde e 34,4% desejam que elas 

sejam realizadas no período da manhã. A periodicidade de atividades também foi pauta 

para realização do diagnóstico. 7,5% das crianças e dos adolescentes declararam que 

as atividades acontecem todos os dias. No entanto, 51,5% das atividades esportivas 

ocorrem duas vezes por semana. 

Quanto ao direito ao Lazer, a pesquisa constatou que o mesmo não está 

absorvido nem pelas instituições, nem pelas próprias famílias entrevistadas, em relação 

ao que é e como pode ocorrer. Mesmo 2,3% das Instituições declarando que sua área 

de atuação é a do Lazer, não foi identificado o oferecimento desses serviços para a 
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comunidade e, dentre as famílias, apenas 2,8% declararam que há a necessidade de 

melhorias nos parques e outras áreas de lazer no município. 

Os adolescentes, por sua vez, conseguiram definir melhor o que são atividades 

de lazer e quais as suas práticas diárias. Entre as principais atividades desenvolvidas, a 

Tabela 20 – Pesquisa Adolescentes, destaca: passear, ir ao clube, ouvir música, andar 

de bicicleta, ler, cantar, jogar ou simplesmente ficar em casa. Muitas das atividades de 

lazer apontadas pelos adolescentes contrastam com atividades que estão relacionadas 

com a cultura e o esporte.  Uma das explicações para esta situação pode ser o valor 

dado às atividades culturais e esportivas. Se elas são realizadas regularmente com foco 

na formação, os adolescentes vinculam-na à respectiva área, mas se sua prática não 

tem este foco, esta atividade é vista como lazer. 

   

2.5. Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

 

Desde o início dos anos de 1970, o mundo vem vivenciando uma forte crise. 

Esta, por sua vez, tem causado reflexos consideráveis no mundo do trabalho, já que 

desestruturou também o sistema capitalista de produção e que precisou implementar 

medidas para recuperar seu ciclo de reprodução. Nesta nova configuração do capital, a 

classe trabalhadora sofreu um grande processo de heterogenização. Surgiu, em uma 

escala minoritária, um trabalhador polivalente e mais qualificado. Entretanto, de outro 

lado, criou-se uma grande massa de trabalhadores desqualificados e que hoje vive ou 

na informalidade ou desempregada. 

Dado este constatado no perfil dos responsáveis pelas famílias entrevistadas, 

pois são pessoas, em sua maioria, autônomas e empregadas em geral. As famílias em 

situação de pobreza, com renda de até 1 SM, concentram o maior índice de autônomos 

e desempregados. Quando possuem empregos, em 49,2% dos casos não há vínculos 

empregatícios. 

A pobreza no Brasil é decorrente de um processo estrutural que 
cria e recria as desigualdades. O fosso criado entre ricos e 
pobres, entre incluídos e excluídos, é bastante grande. Isso é o 
resultado de um processo não apenas estrutural dessa nova 
ordem global da economia, mas também do movimento histórico 
em que foram gestadas as desigualdades no país. (RIZZOTTI, 
SANTOS, 2008) 

Quanto à condição dos adolescentes frente ao “mundo do trabalho” e ao 

mercado que o absorve, constatou-se que 14,4% dos adolescentes entrevistados 

declararam que contribuem com a renda familiar de suas casas através do trabalho 

despendido. A atividade laboral remunerada foi identificada em todas as faixas etárias 
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da adolescência, com maior índice entre os que têm 17 anos de idade. A precarização 

do trabalho atinge 69,8% dos adolescentes entrevistados (Tabela 12.1 – Pesquisa 

Adolescentes), com maior impacto entre as meninas, pois 82,4% não possuem 

qualquer vínculo empregatício. O Comércio e o Programa Adolescente Aprendiz 

absorvem boa parte dos adolescentes no mercado de trabalho, mas é na informalidade 

que eles estão mais presentes (26,9% dos meninos e 35,4% das meninas de acordo 

com a Tabela 12.2).  

 Dos 298 adolescentes entrevistados, apenas 28,2% realizaram cursos de 

capacitação, destacando-se os cursos de informática, línguas e os de auxiliar 

administrativo (Tabela 13.1 – Pesquisa Adolescentes). A informática é o curso mais 

freqüentado pelos adolescentes (65,5%). O domínio da informática é constatado em 

apenas 45% dos adolescentes entrevistados, sendo 52,2% das adolescentes e 40,9% 

dos meninos, iniciando, em média, com 12 anos. 

Nas 426 entidades pesquisadas não foi constatada nenhuma que tenha como 

área de atuação exclusivamente a profissionalização, mas a pesquisa identificou que, 

dentre elas, 6,3% oferecem oficinas profissionalizantes aos adolescentes da 

comunidade. Oferecer esse tipo de serviço e encaminhar os jovens ao mercado de 

trabalho ainda é visto como uma difícil tarefa para 1,8% das entidades de Londrina. 

 Embora o Centro de Formação Cidadã, serviço da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, seja um serviço voltado para a iniciação profissional dos jovens, é 

citado e utilizado por 0,6% dos adolescentes de Londrina, como cursos 

profissionalizantes. Seu principal público são famílias em situação de pobreza e, 

mesmo atendendo todos os territórios, a região Oeste apresenta o maior número de 

adolescentes usufruindo deste serviço. O atendimento prestado atende às expectativas 

de 71,9% dos adolescentes. Contudo, o desconhecimento desse serviço alcança mais 

de 68% das famílias entrevistadas.  

Entretanto, a pesquisa realizada com as famílias não identificou entidades com 

foco na profissionalização que as mesmas têm como referência ou que seus filhos 

utilizam.  

 

2.6. Da Política de Atendimento 

 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme o 

artigo 86 do E.C.A., é desenvolvida através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais que envolvem as três instâncias de poder. 

Neste capítulo, daremos enfoque na proteção jurídico-social por órgãos de defesa de 
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direitos e as medidas sócio-educativas, visto que as demais linhas de ação da política 

de atendimento foram tratadas nos capítulos anteriores. 

 Desse modo, constatou-se que, das 426 instituições/órgãos entrevistados, 

62,4% atuam na área da Educação, 15% na política de Assistência Social e 13,8% na 

área da Saúde. Já as que são vinculadas a área da Cultura somam 12,9% do total dos 

entrevistados, o Esporte 4,2% e o Lazer 2,3%. O Conselho Tutelar corresponde a 0,9%, 

o mesmo valor citado para instituições que atuam com Habitação. Já o Poder Judiciário 

representou 0,7%; o Ministério Público e a Segurança Pública correspondem a 0,5% 

cada. Pode-se identificar que as Instituições/órgãos desenvolvem atividades vinculadas 

a mais de uma política pública como educação e cultura ou esporte. Contudo, o lazer e 

o esporte são atividades com pouca expressividade no cotidiano das instituições/órgãos 

pesquisadas.  

A pesquisa realizada ainda revelou que, dentro do universo de 

instituições/órgãos entrevistados, apenas 30,8% estão devidamente registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Das 426 

instituições/órgãos entrevistadas, 55,4% são de natureza pública e 22,8% são de 

instituições privadas sem fins lucrativos que, juntas, somam uma cobertura de 78,2% 

em serviços gratuitos, com recursos públicos, prestados à comunidade. Estes dados 

demonstram a capacidade do município em oferecer serviços públicos às crianças e 

adolescentes. 

O Conselho Tutelar é, conforme art. da Lei 8069/90, um órgão permanente, 

autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento 

dos direitos da criança e do adolescente, tendo, dentre outras funções, a de atender a 

criança, o adolescente, aplicando medidas de proteção, atendendo e aconselhando os 

pais ou responsáveis, além de aplicar as medidas pertinentes previstas no Estatuto da 

Crianças e do Adolescentes.  

No município de Londrina, a pesquisa identificou a existência de três Conselhos 

Tutelares que atuam de forma descentralizada, autônoma entre si e com competência 

por territórios, estando eles localizados nas regiões Sul, Norte e Centro do Município. O 

Conselho localizado no Centro da cidade também é responsável pelas regiões oeste e 

leste, enquanto os Conselhos Sul e Norte são referência para os distritos rurais de cada 

região. 

 Contudo, a pesquisa constatou que apenas 8,3% das familiais entrevistadas 

utilizam dos serviços desse órgão. As famílias que procuram o Conselho localizado na 

região central (incluindo as que residem nas regiões Leste e Oeste) somam o maior 

número de atendimentos realizados pelo órgão, totalizando 24% das famílias que 

declararam a utilização desse serviço. O Conselho Tutelar Sul, que presta 
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atendimentos nos Distritos rurais realizou atendimento a 12% dessas famílias e o 

Conselho Tutelar Norte prestou atendimento a 10% das famílias entrevistadas. Foi 

constatado que, quanto menor a renda familiar, maior é a procura pelos serviços desse 

órgão de defesa o que demonstra que a condição de pobreza está associada à 

exposição a vulnerabilidades. 

 Para 78% dessas famílias, o atendimento prestado pelo órgão foi considerado 

bom. Entretanto, 22% reprovaram o atendimento do órgão, avaliando que o mesmo não 

atendeu às expectativas das famílias.  

O ECA em 1990, marcou o abandono da doutrina da situação irregular em favor 

de um sistema de proteção integral que percebe a criança e o adolescente enquanto 

sujeitos de direitos que, em razão de sua peculiaridade, necessitam de prioridade 

absoluta na execução de políticas. Com isso, altera-se também a base para o 

atendimento ao adolescente envolvido com ato infracional, substituindo o sistema 

correcionista pelo garantista. 

Há que existir a percepção que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente impõe sanções aos adolescentes autores de ato 
infracional, e que a aplicação destas sanções, aptas a 
interferir, limitar e até suprimir temporariamente a liberdade 
dos jovens, há que se dar dentro do devido processo legal, 
sob princípios que são extraídos do direito penal, do 
garantismo jurídico, e, especialmente, da ordem 
constitucional que assegura os direitos de cidadania 
(SARAIVA, 2006, pág. 93) 

Conforme o artigo 104 do ECA, é aplicado a autores de atos descritos como 

crimes ou contravenções penais, isto é, o ato infracional, medidas denominadas de 

socioeducativas. Compreendem-se enquanto autores adolescentes com idade entre 12 

e 18 anos incompletos, ficando aplicáveis às crianças as medidas de proteção. 

A criança infratora fica sujeita às medidas de proteção 
previstas no art. 101, que implicam um tratamento através de 
sua própria família ou na comunidade, sem que ocorra 
privação de liberdade. Por sua vez, o adolescente infrator 
pode ser submetido a um tratamento mais rigoroso, como são 
as medidas sócio-educativas do art. 112, que podem implicar 
privação de liberdade. (CURY, 1996, pág. 145) 

 Assim, a pesquisa buscou conhecer a relação estabelecida dos adolescentes 

com o cometimento de atos infracionais, a partir da ótica de seus familiares. Constatou-

se que, do total de famílias entrevistadas, 2,4% declararam que seus filhos chegaram a 

cometer algum tipo de ato infracional, isto é, do universo pesquisado de 2.500 famílias, 

apenas 60 relatam tal envolvimento. 
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 Dentre as famílias que declararam o envolvimento de seus filhos (2,4%),  

apenas 1,1% chegaram a utilizar os serviços da Delegacia do Adolescente. Conforme 

o dado anterior, os adolescentes oriundos de famílias em situação de pobreza são 

predominantes no envolvimento do ato infracional. Um fato importante é a avaliação 

dada ao serviço prestado, mesmo sabendo dos impactos do processo investigativo e da 

própria privação de liberdade proporcionada à família, a delegacia do adolescente 

obteve a melhor avaliação em relação às demais delegacias. Para 78% dos familiares o 

atendimento é satisfatório. Vale salientar que apenas 1,1% dos casos declarados foram 

atendidos pela Delegacia, o que demonstra que menos da metade dessas situações 

foram registradas. 

Quanto ao Ministério Público, 1,8% das famílias disseram que já utilizaram os 

serviços desse órgão, não sendo, necessariamente, casos de adolescentes envolvidos 

com o cometimento de ato infracional. Dentre os adolescentes entrevistados, 1% deles 

declarou que chegaram a ser atendidos pelo Ministério Público, sendo que em 82,5% 

dos casos de ato infracional foi aplicada uma das medidas sócio-educativas em meio 

aberto ou privativo de liberdade. As medidas sócioeducativas em meio aberto como 

liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade foram responsáveis pelo 

atendimento de 22,7% dos adolescentes, tendo sido apontado o Projeto como o 

principal executor dessas medidas.  

O Juizado da Vara da Infância e Juventude foi citado por 5,7% das famílias 

entrevistadas que já necessitaram dos serviços desse órgão. Mesmo atuando na área 

da Justiça, o número de atendimentos realizados junto às famílias pesquisadas 

prestado pelo Juizado é superior ao do Ministério Público, dado o fato desse órgão 

atender a todas as situações que envolvem crianças e adolescentes que vão desde a 

autorização de viagem à adoção. Quanto aos adolescentes que declararam ter sido 

atendido pelo Ministério Público, os mesmos foram encaminhados ao Juizado para a 

continuidade do devido processo legal. 

A avaliação da Vara da infância e Juventude, englobando o Juizado e o 

Ministério Público, satisfaz em torno de 75% dos familiares. Quanto aos adolescentes, o 

Ministério Público possui uma ótima avaliação pelas meninas e uma insatisfação por 

parte dos meninos. 

Todos os adolescentes identificados com medidas socioeducativas em 

cumprimento no Projeto Murialdo são oriundos de famílias em situação de pobreza, 

com renda familiar de até 1 salário mínimo. Cabe salientar que 7,3% dos adolescentes 

declararam que foram liberados na própria delegacia, não sabendo informar se houve 

desdobramentos de seus atendimentos. 
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Inserida num contexto comunitário abrangente (entidades 
assistenciais, hospitais, escolas, programas comunitários, 
governamentais etc.), a medida possibilita o alargamento da 
própria visão do bem público, do valor da relação comunitária, 
cujo contexto deve estar inserido numa verdadeira práxis, onde 
os valores de dignidade, cidadania, trabalho, escola, relação 
comunitária e justiça social não para alguns, mas para todos, 
sejam cultivados durante sua aplicação. 

A reinserção social dos adolescentes em conflito com a Lei, proposta pelas 

medidas socioeducativas, tem como um dos objetivos inserí-los no processo de 

socialização. 14,5%% das famílias com filhos que cometeram ato infracional declararam 

que encontraram dificuldades na reinserção desses, sendo que nas regiões Centro e 

Oeste foram detectadas as maiores dificuldades. A análise dos dados coletados revela 

componentes que parecem constituir obstáculos e dificuldades para reinserção desses 

adolescentes, comprometendo a própria situação, visto que 19% reincidiram no 

cometimento de ato infracional.  

Situações como o uso de drogas, incidência de roubo, convívio com pessoas 

também envolvidas nestas situações, ameaças sofridas, péssimas condições de vida e 

de moradia, a insuficiência de renda para manutenção da família e o próprio estigma 

que o autor de ato infracional adquire frente à comunidade são fatores que contribuem 

para o prejuízo na reinserção desses adolescentes na sociedade.  

As atividades e funções do Projeto Murialdo que é responsável pela execução 

das medidas socioeducativas em meio aberto, isto é, a de liberdade assistida 

e prestação de serviço à comunidade, são conhecidas por 44,8% das famílias e 

utilizadas por 2,1% delas. O serviço oferecido é avaliado pelas famílias como 

satisfatório, contribuindo para a reinserção dos adolescentes. Contudo, apenas 3% dos 

adolescentes declararam utilizar esse serviço, sendo que o desconhecimento do 

serviço atinge mais de 5% dos mesmos. 

No recorte por território percebe-se que as regiões Norte e Oeste apresentam 

índices de adolescentes em conflito com a Lei mais elevada que a média de todas as 

regiões (4,1% e 3,2%, respectivamente, frente à média de 2%). A região Norte também 

apresenta o maior número de adolescentes sem uma aplicação de medida pelo ato 

cometido. Estes dados, somados às violações por agressões vivenciadas pelas 

crianças e adolescentes, o baixo acionamento do serviço polícia e os conflitos 

familiares declarados, demonstra que há necessidade de maior aproximação das 

políticas públicas e vigilância as famílias que residem nestas duas regiões, dada a 

vulnerabilidade detectada.  

Os adolescentes que receberam uma medida de privação de liberdade 

cumpriram-na nos Centros de Sócio-Educação de Londrina (CENSEII). O município 
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conta com uma unidade de privação de liberdade provisória, CENSE I, para aqueles 

que aguardam o pronunciamento do Ministério Público e a própria aplicação da medida 

socioeducativa. A semi-liberdade funciona em uma estrutura no formato de uma 

residência dentro das instalações do CENSE I, atendendo adolescentes que estão num 

processo de desinstitucionalização, isto é, desenvolvem atividades externas durante o 

dia e retornam à noite para a unidade. O município de Londrina não conta com uma 

unidade de internação para adolescentes do sexo feminino, cabendo o 

encaminhamento das mesmas às unidades instaladas em outros municípios, como a 

capital do Estado para cumprimento da medida. 

Nenhum dos adolescentes declarou ter já utilizado o CENSE II. Com isso, não 

foi possível avaliar a qualidade desses serviços, na opinião da amostra. Quanto ao 

CENSE I, 0,6% das meninas declararam que já utilizaram este serviço, o que 

corresponde a 1 menina atendida.  

É preciso que se difunda e consolide, no Brasil, a compreensão 
de que a melhor maneira de cuidar de crianças e adolescentes é 
garantir seu acesso a serviços sociais, educacionais e de saúde. 
A população infanto-juvenil precisa ser protegida contra os 
perigos da pobreza, do trabalho ilegal ou degradante, do 
trabalho doméstico excessivo, da exploração sexual, dos maus-
tratos, do abandono e de vários outros problemas apontados 
quotidianamente pela mídia e pelas pesquisas sociais. A forma 
mais eficaz de se fazer uma prevenção sustentável da violência 
é a criação de oportunidades concretas para que a juventude 
possa exercer cidadania e participar da construção de uma 
sociedade melhor para todos. (SARAIVA, 2006) 

 

3. PRIORIDADES PROPOSTAS PELOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

3.1. Habitação 

 

No que se refere às Condições de moradia, a pesquisa constatou que 57% das 

famílias residem em casa própria e 28% pagam aluguel, sendo que a maior 

concentração de famílias que pagam aluguel está na região Central. As famílias que 

vivem em sub-habitações, em habitações irregulares e/ou em barracos, correspondem 

a 0,27% do total, presentes principalmente na região Leste. O acesso à rede de água 

encanada e à eletricidade está presente em 99,7% das famílias. A coleta seletiva de 

lixo também foi constatada em 97,8% das residências. 71% das famílias já possuem o 

serviço de esgoto em suas residências e 29% ainda dependem da utilização de fossas. 
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3.2. Educação 

 

Na área da Educação, a pesquisa demonstra que, dentre as famílias 

entrevistadas, não existe nenhuma criança ou adolescente fora da escola. 80% das 

famílias acreditam que a educação oferecida a seus filhos contribuem para uma boa 

formação. A educação fundamental oferecida pelo poder público acolhe todas as 

crianças filhas de famílias com baixa renda, demonstrando a universalização e o 

acesso do ensino a todas as crianças. 78% dos adolescentes têm acesso à internet e, 

em média, 52,3% dos adolescentes destinam parte do tempo para algum tipo de leitura. 

 A utilização de cursos pré-vestibulares como acesso ao ensino superior é 

constatado em apenas 0,4% das famílias. Dentre as famílias de baixa renda, não foi 

identificado nenhum adolescente matriculado em curso pré-vestibular.  

 A reprovação atinge 25,6% das crianças e adolescentes. 

 Quanto à forma de deslocamento das crianças e dos adolescentes às atividades 

escolares, ocorre em 62,6% dos casos a pé, principalmente nas famílias em situação 

de pobreza. 

 Ao verificar a questão do território, constatou-se que apenas 46,3% das famílias 

declararam existir espaço para prática esportiva em seus bairros, onde a região Leste 

apresenta menor proporção de instalações adequadas para prática esportiva, tais como 

quadras e ginásios.  

 Foram feitas algumas sugestões e propostas de melhoria para a área de 

educação, quais sejam: 

 

-  Mais Centros de Educação infantil (creches), serviço incorporado pela Política 

Pública de Educação, através do FUNDEB, que atende apenas 11,6% das famílias 

entrevistadas; 

-  mais Segurança nas escolas; 

-  dar maior visibilidade aos serviços de Educação Especial existentes no município, 

pois 72% das famílias entrevistadas desconhecem os recursos nesta área; 

-  dar maior visibilidade aos recursos de apoio como contra-turno e atividades 

complementares, pois, entre as famílias em situação de pobreza (com renda de até 

1SM) 90% não estão utilizando estes serviços, sendo que o principal motivo é o 

desconhecimento. 
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As sugestões propostas pelos adolescentes para melhoria da educação no município 

são:  

-  Melhoria no ensino; 

-  melhoria da metodologia utilizada pelos professores; 

-  melhoria da infra-estrutura, organização e administração da escola;  

-  oferta de cursos gratuitos, oficinas e as escolas profissionalizantes; 

-  mais quadras de esportes; 

-  projetos culturais e lazer;  

- cursos profissionalizantes, principalmente nas áreas de informática, auxiliar 

administrativo e inglês; 

-  ampliação de esportes já desenvolvidos como o futebol, o vôlei, o basquete. 

 Para as Entidades entrevistadas, a melhoria da qualidade de vida das crianças e 

dos adolescentes no campo da educação dar-se-á no ensino integral, no investimento 

na construção de novas escolas e centros de educação infantil e na melhoria da 

integração da família com a escola. A escola em tempo integral representa 12,4% das 

propostas indicadas pelas entidades. 

 

3.3. Saúde 

 

 Na área da Saúde, as Unidades Básicas de Saúde são conhecidas e utilizadas 

pela maioria das famílias visitadas (97%), tanto na zona urbana quanto na rural. 

Dessas, 45,7% consideram que os serviços são satisfatórios. 99,2% das crianças 

possuem carteira de vacinação. A cobertura realizada pelos agentes comunitários de 

saúde atinge uma média de 36,7% das famílias entrevistadas. Os serviços hospitalares 

são considerados satisfatórios para 73% dos entrevistados e insatisfatórios para 25%.  

 O Centro de Especialidades Odontológicas, responsável por serviços 

específicos da saúde bucal é, ainda, desconhecido por 43,8% das famílias 

entrevistadas. 

 O percentual de crianças que apresentaram desnutrição foi de 0,4%. 

 A maioria das doenças que acometem as crianças são respiratórias (46,7%). 

 Quanto ao uso de substâncias psico-ativas constatou-se que 7,5% dos 

adolescentes fazem uso de cigarro, 26,5% ingerem bebidas alcoólicas e 6,7% já 

experimentaram outras drogas. 

 Entre os adolescentes, constatou-se que a vida sexual está presente em 28,2% 

(32,8% do sexo masculino e 23,6% feminino). O uso de métodos contraceptivos são 

incorporados por 22,8% desses adolescentes, sendo que a maioria são de iniciativa dos 

adolescentes do sexo masculino. 
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 A pesquisa constatou a existência de 3,7% de meninas grávidas com idade de 

16 e 17 anos. 

 Foram arroladas como propostas de Melhorias na Área da Saúde: 

 

-  Mais médicos nos hospitais e Unidades Básicas de Saúde; 

-  maior divulgação das farmácias municipais e da 17ª Regional de Saúde; 

-  maior divulgação sobre os serviços de saúde mental - CAPS e CAPS AD; 

-  mais divulgação sobre o centro de especialidades odontológicas; 

-  maior agilidade no atendimento dos ambulatórios de especialidades e exames  

especializados; 

-  necessidade de políticas de prevenção que tenha como enfoque a educação sexual 

como um todo; 

-  prevenção contra as drogas. 

 

3.4. Assistência Social 

 

Na área da Assistência Social, os serviços de atendimento nos CRAS foram 

avaliados por 83,7% das famílias como satisfatórios.  

 O programa Bolsa Família apresentou uma média de 20,5% de cobertura dentre 

os entrevistados e 81,4% de satisfação entre os beneficiados. 

 Os grupos de geração de trabalho e renda, desenvolvido pelo programa 

municipal de Economia Solidária ou programas de inclusão produtiva ainda são 

desconhecidos por mais de 74% das famílias visitadas e pelas lideranças. 

 1,2% das famílias entrevistadas possuem filhos em condição de abrigo. 

 58,6% das pessoas que utilizaram o programa Sinal Verde, declararam que o 

serviço contribuiu para o retorno dos filhos e o fortalecimento dos vínculos afetivos.  

 O projeto Viva Vida, serviço utilizado por 4% das famílias entrevistadas e 

avaliado satisfatoriamente para 94,2% dessas pessoas. 

 Foram identificadas as seguintes propostas na área da Assistência Social: 

 

-  Melhorar o atendimento do Programa Sentinela; 

-  os líderes indicaram a necessidade de maior divulgação do trabalhos dos CRAS; 

-  instalação de mais CRAS na zona rural; 

-  dar maior visibilidade e possibilidades para os programas de geração de renda; 

-  ampliar os serviços do Programa Sinal Verde para os Distritos rurais. 
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3.5. Relações Familiares 

 

Na análise das relações familiares e qualidade de vida, a pesquisa constatou 

que 29,6% dos adolescentes estão trabalhando em todas as faixas etárias, sendo que 

5,1% já estão trabalhando com apenas 12 anos de idade. 

 Os adolescentes de ambos os sexos, em sua maioria (mais de 91%), 

declararam que não têm dificuldades familiares. 

 A agressão ocorre nas famílias e a maior vítima de agressões familiares é a mãe 

e o autor da agressão, em sua maioria, é o pai. 

 19% dos adolescentes e 14% das adolescentes admitiram já ter sofrido algum 

tipo de agressão, de estranhos ou de familiares. 

 91,3% dos adolescentes têm religião e 62,1% participam de alguma atividade 

religiosa. 

  

3.6. Perspectivas para o Futuro e Qualidade de Vida 

 

66,7% dos adolescentes são otimistas quanto ao seu futuro, sendo que 80,7% 

das meninas e 70,8% dos meninos declararam ter projetos de vida. 

 Os adolescentes apontaram como proposta para melhorar a qualidade de vida, 

mais oportunidades e empregos para adolescentes como uma das providências mais 

urgentes. 

 As meninas (8,7%) solicitaram mais diálogo com os pais e os meninos que os 

pais tratassem melhor seus filhos (2,2%). 

 

 

4. RECOMENDAÇÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

 

Após análise dos dados da pesquisa e a realização de reuniões com as 

comissões temáticas do CMDCA, a assessoria técnica tem a recomendar o que se 

segue: 

1. Que seja realizada uma investigação criteriosa em toda a legislação nacional, 

estadual e municipal que fundamenta, atualmente, a política de atenção integral 

aos direitos da criança e do adolescente. 

2. Que as comissões temáticas do CMDCA aprofundem as discussões em torno 

da identificação das necessidades apontadas na pesquisa, complementada 

pelos documentos, planos, relatórios de conferências municipais de todas as 
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políticas públicas, a fim de delimitar as prioridades a serem contempladas no 

Plano Municipal. 

3. Que se defina uma metodologia que envolva todos os sujeitos da política na 

elaboração do plano municipal. O CMDCA deve elaborar uma minuta de plano a 

ser apresentada e debatida pela sociedade londrinense, realizando reuniões 

específicas, encontros temáticos e seminários sobre a elaboração do plano 

Municipal, com a participação de todas as áreas das políticas municipais para 

alinhamento da metodologia, definição das prioridades e laboração das 

propostas de ação que devem compor o Plano Municipal. 

4. Que o plano contemple a regulamentação da criação, avaliação e 

monitoramento dos programas e dos serviços da rede de atendimento, com 

indicadores de resultados. 

5. Que o plano proponha a capacitação continuada dos conselheiros e dos 

técnicos que atuam na área. 

6. Que o Plano, após elaborado e aprovado pelo CMDCA, seja encaminhado 

formalmente  às entidades que compõem a Rede de serviços da área da 

infância e adolescência, aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao 

Ministério Público, bem como às demais esferas da administração pública. 

7. O CMDCA, após a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos visando a 

consecução dos programas de proteção especial, socioeducativos, capacitação 

dos profissionais da área e de mobilização da opinião pública, deve enviar ao 

Executivo Municipal para devida inclusão no orçamento municipal.  
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ANEXO I 
 
COMPOSIÇÃO DO CMDCA (2006) QUE DELIBEROU SOBRE A NECESSIDADE DA 
PESQUISA 
 

 

 

 

 

 
Avenida Duque de Caxias, 620. Londrina – PR. Fone: 3372-4309 

 

 

COMPOSIÇÃO DO CMDCA EM 10/05/2007 

 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

SINDEL 
Titular: René Mortari 
 
ASSOCIAÇÃO FÓRUM DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS 
1ª Titular: Maria Inês Gomes Domingues de Oliveira 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA RECREIO E ADJACÊNCIAS 
2º Suplente: Valmir Alves Rocha 
 
EPESMEL 
1ª Titular: Camila Kauan Menezes 
 
PROVOPAR 
1º Suplente: Silvano Augusto Rigato 
 
NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA 
2ª Titular: Maria José Pimenta de Souza Pastor  
 
CENTRO PROFISSIONALIZANTE ÁGAPE SMITH – CEPAS 
2ª Suplente: Alexandra Ciotto Rodrigues da Silva 
 
LAR ANÁLIA FRANCO DE LONDRINA 
1ª Titular: Sueli Ap. Lorençon Forli 
 
CASA DE MARIA – CENTRO DE APOIO A DEPENDENTES 
Titular: Maria Ines Timóteo Pinto 
 
NUSELON – NÚCLEO SOCIAL EVANGÉLICO DE LONDRINA 
2ª Titular: Andréa Mansano Ramos 
 
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE LIBERTAÇÃO - CEL 
Suplente: Luiz Fernando Polo 
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CRESS – CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL  
Titular: Márcia Gonçalves Valin Paiva 
 
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LONDRINA 
Titular: Maria Ap. Guerra Ogama 
 
CEOSMAR 
Suplente: Valmir Nogueira da Silva 
 
GRUPO DE ADOLESCENTES ÁGAPE – PARÓQUIA NOSSA SENHORIA 
APARECIDA DO JARDIM IGAPÓ 
Titular: Rejane Romagnoli Tavares Aragão 
 
APMF – Assoc. de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Carlos de Almeida 
Titular: Edimir Berzotti  
 
 
 
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Titular: Nívia Maria Polezer 
Suplente: Fábia Bera Gallindo Perez 
 
Titular: Sandra Maria Pinheiro Freitas Coelho 
Suplente: Luciana Viçoso de Oliveira 
 
Titular: Cirlene Maria Ferreira Fonseca 
Suplente: Marcelle Diório de Souza 
 
Titular: Neusa Harumi Tiba 
Suplente: Silvana Paula dos Santos 
 
Titular: Edsônia Jadma Marcelino 
Suplente: Marilys Garani 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Titular: Débora Favoretto 
Suplente: Maria Ap. Barizon Giroldo 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Titular: Beatriz Ferreira Dias Ferraz 
Suplente: Renata K. Siqueira 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Titular: Valdir Grandini 
Suplente: André Leonardo Silva Guimarães 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Titular: Marli Melges Felix 
Suplente: Silvana Aleixo F. Ribeiro 
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COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Titular: Elsa Rosa Caldeira 
Suplente: Sonia Lenira Nunes de Carvalho 
 
FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA - FEL 
Titular: Joi Domingues de OLiveira 
Suplente: Danilo Polizel Castilho 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 
Titular: Ana Priscilla Christiano  
Suplente: Cleusa Cristina Casarin Andrello 
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ANEXO II 
 
COMPOSIÇÃO DO CMDCA (2008) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 
 
 
 

 

 

 

 
Avenida Duque de Caxias, 620. Londrina – PR. Fone: 3372-4309 

 

 

COMPOSIÇÃO DO CMDCA EM 01/10/2008 
 
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
 
APP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARANÁ  
Titular: Júlio César Costa  
 
CONSELHO DE PASTORES EVANGÉLICOS DE LONDRINA - CPEL  
1ª Titular: Joed Lamônica Crespo  
 
 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA KOALA  
1ª Suplente: Josefa Ferreira de Oliveira 
 
CÁRITAS  
Titular: Silvana Riedlinger dos Santos 
 
ADEVILON - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE LONDRINA E REGIÃO 
Suplente: Clóvis Pereira  
 
PASTORAL DA CRIANÇA (Eleita em 20/09/2007) 
Titular: Quitéria Nunes Martins  
 
EPESMEL – ESCOLA PROFISSIONAL E SOCIAL DO MENOR DE LONDRINA 
2ª Titular: Silmeri Patrícia  Rossi 
 
AME - ASSOCIAÇÃO MÃOS ESTENDIDAS  
1ª Titular: Patrícia Grassano Pedalino 
 
ACEB/CIDAC - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ADOLESCENTE E DA CRIANÇA  
 2ª Suplente: Alline Mikaela Pereira 
 
NUSELON – NÚCLEO SOCIAL EVANGÉLICO DE LONDRINA/SENTINELA 
1ª Titular: Télcia Lamônica de Azevedo Oliveira 
  
CRESS – CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 
Titular: Amanda Boza Gonçalves 
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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANÁ  
Suplente: Wilma Silva Ribeiro 
 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BOA ESPERANÇA 
Titular: César Braga de Paula 
 
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LONDRINA 
Suplente: Salete Aparecida Vivan 
 
APS DOWN – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE PORTADORES DE SÍNDROME 
DE DOWN 
Titular: Elena Mulas Veronesi 
 
 
 
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Titular: Maria Luiza Amaral Rizzotti 
Suplente: Sandra Maria Pinheiro Freitas Coelho 
 
Titular: Luciana Viçoso 
Suplente: Neusa Harumi Tiba 
 
Titular: Edsonia Jadma Marcelino de Souza 
Suplente: Gisele de Cássia Tavares 
 
GABINETE DO PREFEITO 
Titular: Rodne de Oliveira Lima 
Suplente: Rafael Augusto da Silva 
 
COHAB 
Titular: Rosalmir Moreira  
Suplente: Maria Joana Cardoso 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
Titular: Valdir Grandini 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Titular: Carmen L. Baccaro Sposti 
Suplente: Silvana Aleixo F. Ribeiro. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 
Titular: Maria Aparecida Ramalho  
Suplente: Viviane dos Reis Martins 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
Titular: Paulo César dos Santos 
Suplente: Silvia Lúcia Gouvêa  
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Titular: Marlene Zucoli 
Suplente: Sonia Regina Nery 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Titular: Regiane O. Andreola Rigon  
Suplente: Beatriz Ferreira Dias Ferraz  
 
FUNDAÇÃO DE ESPORTES 
Titular: Ariobaldo Frisseli 
Suplente: Joamara Gomes Domingues de Oliveira 
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ANEXO III 
 
SUGESTÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA PARA ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE LONDRINA – PR 
 
Assessora Técnica: Profª Dra. Jolinda de Moraes Alves 
INBRAPE – Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos 
Julho de 2008 
 
I - APRESENTAÇÃO 
-  definir qual a finalidade do plano 
-  explicar como foi elaborado o plano 
-  explicitar todos os documentos, legislações, pesquisas e referências teóricas que 

subsidiaram a elaboração do plano 
-  indicar quais os responsáveis 
-  explicar como se deu a participação da comunidade e sociedade civil organizada na 

elaboração do plano 
-  definir o período de vigência do plano 
 
II – MARCO LEGAL E CONCEITUAL 
-  Criança e adolescente como cidadãos de direitos 
-  papel do Estado na formulação e implementação das políticas e medidas de 

promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente 
-  papel do CMDCA na definição da política municipal e elaboração do plano municipal 
-  as políticas e planos nacionais existentes e norteadores deste plano: Plano Nacional 

PDDCA à Convivência Familiar e Comunitária; SINASE – Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo; SIPIA – Sistema de Informação para a Infância e 
Adolescência 

 
III - CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA 
CIDADE DE LONDRINA 
 
III. 1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
 
-  preferencialmente incluindo mapas para melhor caracterizar o município (zona rural 

e urbana) e localizar as regiões da cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro) 
-  dados demográficos 
 
III. 2. Realidade das Crianças e dos Adolescentes de Londrina 
-  considerar os resultados da pesquisa realizada pelo INBRAPE 
-  incluir dados secundários e de outras pesquisas disponíveis 
 
IV – REDE DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
Explicitar a rede em todos os setores de atendimento: saúde, educação, cultura, 
esporte, assistência social e o Sistema de Garantia e Defesa de Direitos, Justiça, 
Conselhos 
 
V – DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL 
Considerar: 
-  as Diretrizes aprovadas pelo CMDCA e nas Conferências Municipais já realizadas, 

principalmente a VII Conferência realizada em julho de 2007 (anexo VI);  
-  o Documento do Pacto de Compromisso “a criança, o adolescente e a rede de 

serviços”; 
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-  o Plano Municipal de Combate à Violência Sexual; 
-  o Plano Diretor; 
-  Plano Municipal das diferentes Políticas Públicas; 
-  SINSE; 
-  Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; 
-  Plano Municipal de Atenção ao Adolescente em conflito com a Lei. 

 
VI – PRIORIDADES ELEITAS NA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
As prioridades eleitas na VII Conferência da Criança e das demais conferências 
municipais das Políticas de Direitos e Políticas Públicas.  
As prioridades elencadas no Marco Legal e Conceitual: LDB, LOAS - Lei Orgânica de 
Assistência Social, PNAS – Política Nacional de Assistência Social, Saúde, Cultura, 
esporte, PCD - Pessoa Com Deficiência, Étnico-Racial. 
 
VII – OBJETIVOS E METAS DO PLANO MUNICIPAL 
Os objetivos devem ser determinados pelo CMDCA e quantificados em metas. 
 
VIII - PROPOSTAS DE AÇÃO PARA O BIÊNIO ______/________  
-  Sugestão de divisão das propostas do plano em Programas de Atenção por área de 

política pública: Saúde, Educação, Assistência Social, Sistema de Defesa de 
Direitos; 

-  cada um dos programas deve ser dividido em projetos e serviços; 
-  considerar a Resolução 13/2007 do CMDCA – prioridades por área (anexo VII); 
-  indicações da Pesquisa – Diagnóstico da realidade da Criança e do Adolescente de 

Londrina – INBRAPE, 2008. 
 
IX – CONTROLE SOCIAL 
-  prever a forma de participação mobilização e articulação da sociedade civil, do poder 

público, dos conselhos, das famílias e o Protagonismo Infanto-Juvenil. 
 
X – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 
Este item pode vir inserido no quadro das propostas, onde ainda podem ser inseridas 
as metas e prazos e indicados os órgãos responsáveis (como o quadro no documento 
da Política Nacional à Convivência Familiar e Comunitária - 2006). 
 
XI - SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
-  Indicadores de eficácia e monitoramento; 
-  documentos e formulários específicos; 
-  equipes responsáveis pelo monitoramento; 
-  fases do monitoramento. 
 
XII – FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO 
-  Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
-  dotação orçamentária e recursos do Fundo Municipal; 
-  critérios de repasse de recursos; 
-  formas de controle; 
-  acompanhamento do Orçamento Criança – sobre as várias políticas. 
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ANEXO IV 
 
 
RELATÓRIO DE REUNIÕES REALIZADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA PARA A 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO CMDCA 
 
ASSESSORA TÉCNICA – Profª Dra. Jolinda de Moraes Alves 
 
Atividades realizadas: 
Após a entrega do Relatório Final da Pesquisa, o mesmo foi apresentado na Reunião 
Ordinária do CMDCA em 15 de maio de 2008. 
Após a exposição dos slides com os dados da pesquisa foram esclarecidas todas as 
dúvidas levantadas. 
Nesta mesma reunião, o CMDCA, considerando o volume de dados e a extensão dos 
três relatórios finais da pesquisa, definiu comissões temáticas para estudar os 
resultados da pesquisa e agendou reuniões com a assessoria técnica a fim de discutir 
os dados. 
A Assessora Técnica reuniu-se com a Presidente do Conselho Municipal no dia 19 de 
Maio e ficou à disposição das Comissões para o agendamento das reuniões. 
  
REUNIÕES DA ASSESSORIA TÉCNICA COM AS COMISSÕES DO CONSELHO: 
 
Dia 27 de junho de 2008 – reunião dos representantes das Comissões do CMDCA com 
o responsável pela pesquisa de campo Dr. Cláudio Chiusoli, para esclarecimento das 
tabelas, gráficos e dados estatísticos.  
 
Dia 4 de Julho de 2008, reunião com as Comissões temáticas 
Saúde: 
Local – Autarquia Municipal de Saúde 
Horário das 8:00 às 10:00 
Assuntos tratados: 
Foram prestados esclarecimentos sobre a forma de tabulação dos dados da pesquisa; 
foram feitas pelos membros da comissão, algumas indicações para correções na 
demonstração dos dados e foi solicitado que o relatório sobre as lideranças 
comunitárias fosse apresentado de outra forma, que não através de tabulação 
percentual, uma vez que a indicação dos líderes não se deu por amostragem e além 
disso a pesquisa domiciliar demonstrou que  88% das famílias não souberam identificar 
os líderes. 
As sugestões foram acatadas pela assessoria técnica que se comprometeu a fazer as 
correções no relatório final. 
 
Comissão de Educação para o Trabalho 
Local – Auditório da Secretaria de Assistência Social 
Horário das 10:00 às 11:30 
Assuntos tratados: 
A comissão solicitou alguns esclarecimentos a cerca dos dados do relatório final e 
discutiu possibilidades de ações indicadas pela pesquisa como: 
 
Reunião com a Comissão de Assistência Social 
Local – Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social 
Assuntos tratados: 
Esclarecimentos sobre dados referentes às lideranças, sobre o recorte territorial dos 
dados e encaminhamentos de propostas de intervenção a partir dos dados da pesquisa. 
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REUNIÃO FINAL DE ASSESSORIA TÉCNICA COM O CMDCA 
 
No dia 23 de Julho a Assessora Técnica reuniu-se com a presidência e a comissão 
Sistematizadora composta por todos os representantes das Comissões Temáticas para 
apresentar os resultados e recomendações da assessoria para a elaboração do Plano 
Municipal ao CMDCA, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência de 
Londrina.  
Estiveram presentes: 
Presidente do CMDCA – Telcia Oliveira 
Secretária Executiva do CMDCA – Edsônia Marcelino 
Comissão de Saúde – Sandra Coelho 
Comissão de Educação Profissional – Salete Vivan 
Comissão de Educação – Silvana Aleixo 
Comissão de Assistência Social – Neusa Tiba 
Pesquisador e Assessor Técnico – Alexander Pelissari 
Assessora Técnica – Jolinda de Moraes Alves 
 
 
Após algumas sugestões de modificações nos relatórios finais da pesquisa, foi entregue 
ao CMDCA o Relatório de Assessoria Técnica, com as indicações para a elaboração do 
Plano Municipal. 
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ANEXO V 
 
CONTEÚDO APRESENTADO PELA ASSESSORIA TÉCNICA SOBRE 
PLANEJAMENTO 
 
 

 

INBRAPEINBRAPE

ASSESSORIA ASSESSORIA ÀÀ ELABORAELABORAÇÇÃO DO PLANO ÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE ATENMUNICIPAL DE ATENÇÇÃO AOS DIREITOS ÃO AOS DIREITOS 

DA CRIANDA CRIANÇÇA E DO ADOLESCENTEA E DO ADOLESCENTE

CMDCA
LONDRINA- PR

2008

 

 

 

Elementos constitutivos da gestão 
de Políticas Socias:

Planejamento;

Financiamento;

Avaliação.
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PLANEJAMENTO

É algo inerente ao cotidiano, que extrai o 
caráter de improviso das ações, uma vez que 
define diretrizes, objetivos, metas, prevê a 
organização das ações, calcula a provisão de 
recursos, define a forma de acompanhamento 
das ações e realiza a revisão crítica do processo 
e dos resultados.

 

 

 

PLANEJAMENTO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Tavares (2004) destaca que a finalidade principal
do planejamento na administração pública é a 
condução desta na realização de seus objetivos, 
disciplinando a ação e evitando a dispersão de 
recursos e a falta de continuidade levem ao 
fracasso.

O aspecto da socialização de informações, da 
discussão e planejamento conjuntos constitui-se 
peça fundamental para romper com a distância 
entre “quem pensa” e “quem executa”. 
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PLANEJAMENTO
Processo de seleção de atividades necessárias para 
atender questões determinadas;

Decisões a serem percorridas pela ação e as providências 
necessárias à sua adoção;

Acompanhamento de execução, controle e avaliação;

Redefinição da ação;

É a ferramenta para pensar e agir dentro de uma 
sistemática analítica própria, estudando as situações, 
prevendo limites e possibilidades, propondo objetivos e 
definindo estratégias.

 

 

 

PLANEJAMENTO

O processo de planejamento se organiza por operações 
complexas e interligadas entre si: 

DE REFLEXÃO;

DE DECISÃO;

DE AÇÃO;

DE RETOMADA DE REVISÃO.
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PLANEJAMENTO COMO PROCESSO 
TÉCNICO-POLÍTICO

Dimensão Política: Decorre do fato de que ele é um 
processo contínuo de tomada de decisões, inscritas nas 
relações de poder, o que caracteriza e envolve uma função 
política.

Dimensão Técnica: Decorre do fato de que ele é um 
processo de construção. É função específica do técnico o 
equacionamento e a operacionalização das opções 
assumidas pelo centro decisório, embora caiba a ele 
também assumir decisões e implementar ações.

 

 

 

PLANEJAMENTO: PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS

Mais importante do que modelos de planejamento 
são o pensamento e a conduta estratégica, porque 
são mecanismos que:

� Levam o Plano a se completar e se refazer na ação;

� Consideram cenários, contextos e circunstâncias;
� Percebem e manejam o sistema social na sua 

correlação de poder e conflitos;

� Articulam setores, aglutinam parcerias e agregam 
recursos.
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DOCUMENTOS DO PLANEJAMENTO:

� PLANO  

� PROGRAMA 

� PROJETO

 

 

 

PLANO

� O plano delineia as decisões de caráter geral do 
sistema, suas grandes políticas, suas estratégias, 
suas diretrizes e precisa responsabilidades. Deve 
ser formulado de forma clara e simples, a fim de 
nortear os demais neveis da proposta. É tomado 
como um marco de referência para estudos 
setoriais e/ou regionais, com vistas à elaboração de 
programas e projetos específicos, dentro de uma 
perspectiva de coerência interna da organização e 
externa em relação ao contexto no qual ela se 
insere.
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PLANO

� É necessário que um plano contenha, no 
mínimo, os seguintes elementos:

� definição de objetivos;
� determinação de metas globais e setoriais;
� indicação de programas setoriais;
� indicação de recursos globais;
� indicação de sistemática de implantação.

 

 

 

PROGRAMA

� O programa é o documento que detalha, por setor, 
a política, diretrizes, metas e medidas instrumentais. 
É a setorização do plano. É, basicamente, um 
desdobramento do plano: os objetivos setoriais do 
plano irão construir os objetivos gerais do programa. 
Permite projeções mais detalhadas à base de 
coeficientes e informações mais específicas com 
relação aos diferentes níveis, modalidades e 
especificações de alcance setorial ou regional.
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PROGRAMA
� São elementos básicos do programa:
� a síntese de informações sobre a situação a ser modificada com a 

programação;
� a formulação explícita das funções efetivamente consignadas aos órgãos e/ou 

serviços ligados ao programa, com responsabilidades em sua execução;
� a formulação de objetivos gerais e específicos em seu nível e a explicitação de 

sua coerência com as políticas, diretrizes e objetivos da organização e de sua 
relação com os demais programas de mesmo nível;

� a estratégia e a dinâmica de trabalho a serem adotadas para  realização do 
programa;

� as atividades e os projetos que comporão o programa, suas interligações, 
incluindo a apresentação sumária de seus objetivos  e se suas ações;

� os recursos humanos, físicos e materiais a serem mobilizados para sua 
realização;

� a explicitação das  medidas administrativas necessárias para sua implantação e 
manutenção.

 

 

 

PROJETO
� O projeto é o documento que sistematiza e estabelece o traçado 

prévio da operação de um conjunto de ações. É a unidade elementar 
do processo sistemático de racionalização de decisões. Constitui-se da 
proposição de produção de algum bem ou serviço, com emprego de 
técnicas determinadas, com o objetivo de obter resultados definidos em 
um determinado período de tempo e de acordo com um determinado 
limite de recursos.

� Podem ser elaboradas diferentes modalidades de projetos, de acordo 
com o aspecto da ação sobre o qual incide a planificação: seja o 
campo de atividade: (educacional, econômico, etc.), seja a 
especificidade do processo utilizado (administrativo, de capacitação, de 
pesquisa, etc.), seja pelo tipo de produto esperado (de curso, de 
creche, de artesanato, etc,).

� A elaboração de projetos, em geral, acompanha um roteiro 
predeterminado, o qual, via de regra, é definido de acordo com as 
necessidades e exigências próprias do órgão de execução e/ou 
financiador.
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PROJETO
� São qualidades esperáveis de um projeto:
� simplicidade e clareza na redação;
� disposição gráfica adequada;
� clareza  e precisão nas ilustrações;
� objetividade e exatidão nas informações, na terminologia e nas 

especificações técnicas;
� suficiência e precisão: como guia para a ação, o projeto requer 

descrição adequada de cada operação;
� abrangência, ou seja, o projeto deve se referir de forma exaustiva a 

todos os aspectos da estrutura da questão  a que se destina;
� ser compatível e coerente em suas relações entre as partes e em suas 

relações com os outros níveis de programação;
� ter relação visível entre as operações previstas e o alcance dos rumos 

desejados, expressos nos objetivos;
� apresentar limitação temporal e espacial.

 

 

 

METODOLOGIA

� São fases metodológicas do planejamento:
� Escolha e delimitação do objeto;
� Estudo/Diagnóstico;
� Definição de objetivos da ação;
� Formulação e escolha de alternativas;
� Montagem de Planos, Programas e/ou Projetos;
� Implementação;
� Implantação e execução;
� Controle ou monitoramento;
� Avaliação da ação executada;
� Reavaliação.
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1.Escolha e delimitação do Objeto

� Objeto, é o aspecto básico da realidade com 
o qual ou sobre o qual se irá formular um 
sistema de proposições. A escolha e 
delimitação do objeto no planejamento se 
referem à localização da situação-problema e 
das idéias básicas que serão trabalhadas no 
decorrer do processo.

� Esta fase poderá ser apresentada ao 
planejador em diferentes situações;

 

 

 

1.Escolha e delimitação do Objeto

1- Como resultado natural do interesse, do estudo, da 
análise;

2- Escolha e delimitação podem ter sido realizados 
pela Instituição solicitadora do planejamento;

3- A instituição solicitadora do planejamento pode 
deixar a cargo dos técnicos de planejamento a 
tarefa de apresentar propostas de objeto e de sua 
delimitação.

4 -Definido e delimitado o objeto, ele deverá ser 
formulado claro e simples, de maneira a nortear as 
demais fases do trabalho. Essa proposta se 
apresenta com os seguintes componentes:
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2.Estudo/Diagnóstico

� O estudo diagnóstico tem início na formulação de 
hipóteses básicas, consiste na reflexão, na 
compreensão e no juízo dos dados da realidade.

� O processo de estudo diagnóstico envolve:
� O levantamento de hipóteses preliminares;
� A montagem de um quadro referencial;
� A coleta e o processamento dos dados da 

realidade;
� A reflexão diagnóstica;
� A identificação de prioridades de intervenção 

 

 

 

3.Definição de Objetivos e 
Estabelecimento de Metas:

� definição – valores, ideologia do grupo 
planejador, características da instituição e 
análise diagnóstica realizada.
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4.Formulação e Escolha de 
Alternativas:

� Uma vez formulados os objetivos: -
levantamento de hipóteses de intervenção  
objetivos alcançados.

� Importante levantar diferentes hipóteses 
válidas de intervenção, como respostas -
tentativas ao problema focalizado.

� levantadas, classificadas, triadas = conjunto 
de propostas concretas 

 

 
 
 

5.Montagem de Planos e/ou Programas 
e/ou Projetos:

� Pressupostos básicos para planificação:
� Ser politicamente aceitável para e sensível 

as aspirações da população.
� Ser exeqüível;
� Ser economicamente eficaz;
� Ser tecnicamente racional, coerente e 

adequado aos fins propostos;
� Ser flexível e intercambiável.
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6.Implementação:

São tarefas desta fase:
� Obter decisões políticas favoráveis;
� Preparar a opinião pública;
� Capacitar o setor operacional;
� Obter recursos orçamentários;
� Obter leis;
� Obter experiências prévias, testes, etc...São tarefas desta fase:
� Obter decisões políticas favoráveis;
� Preparar a opinião pública;
� Capacitar o setor operacional;
� Obter recursos orçamentários;
� Obter leis;
� Obter experiências prévias, testes, etc...

 
 
 
 
 

7.Implantação e Execução

� Nesta fase todo trabalho e seus efeitos 
deverão ser acompanhados pelos técnicos, 
tendo em vista o seu controle, sua avaliação 
e principalmente, sua revisão.
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METODOLOGIA

8.   Controle e monitoramento
9.   Avaliação
10. Reavaliação

 
 
 
 

PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR

� “A gestão descentralizada e participativa 
necessita de um controle social por parte da 
sociedade, desde a elaboração até a 
execução e avaliação da política e do 
orçamento, por meio dos conselhos. Para um 
efetivo controle social, é imprescindível a 
liberdade de participação em todas as fases 
da política e, como esta não se efetiva sem 
financiamento, deve-se manter o controle 
sobre o mesmo”. (FERREIRA, 2001)
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PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR

Trata-se de uma nova cultura política, onde de fato 
a participação popular passa de princípio 
constitucional para efetividade das relações sociais 
dos brasileiros;
Não deve ser um canal para se conseguir apoio 
para as ações que o governo quiser realizar; ou 
mesmo instrumento de promoção eleitoral;

O que se propõe é que a participação garanta a 
realização dos objetivos. Estes objetivos devem ser 
formulados coletivamente expressando o interesse 
comum.

 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO

� O financiamento constitui-se item fundamental no 
processo de planejamento das políticas sociais,
uma vez que estas precisam de recursos para a 
execução de suas ações. 
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PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO

� O financiamento na gestão pública pressupõe o 
processo de planejamento denominado “Orçamento 
Público”.

O Orçamento Público, conforme definição do 
instituto Polis/PUC –SP (2002:13) ‘é um 
instrumento (uma ferramenta) de 

planejamento que expressa, por um lado, a 
projeção das receitas, e por outro, autoriza
limites de gastos nos projetos e atividades
propostos pelo Poder Executivo’. (TAVARES, 

2004, p. 2).

 
 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO E FINANCIAMENTO

� A Constituição de 1988 reforçou a concepção que 
associa planejamento e orçamento como elos de
um mesmo sistema ao tornar obrigatória a 
elaboração de Planos Plurianuais (PPA), os quais 
orientam a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA), sendo estes os instrumentos normativos do 
processo orçamentário definidos pelos artigos 165 a 
169 da Constituição Federal de 1988.
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PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Avaliação é um processo sistemático de análise das 
ações, características e resultados de uma política, 
programa ou projeto, a partir de critérios definidos, que 
visam determinar seu mérito ou relevância, sua qualidade, 
utilidade ou efetividade, gerando recomendações para sua 
correção ou melhoria.

Avaliar é atribuir valor, medir grau de eficiência, eficácia, 
efetividade das ações. Assim compreendida, a avaliação
identifica processos e resultados, quantifica e qualifica 
dados de desempenho, compara, analisa, informa e 
propõe.

 
 
 
 
 
 

CONDIÇÕES DE VIABILIDADE NO PROCESSO 
PLANEJADO DE GESTÃO:

Entre alguns desafios para a construção de um 
processo de gestão efetiva de políticas sociais, 
supõe a presença de condições viabilizadoras, 
dentre as quais:

Criação de órgão gestor;
Constituição de rede de comunicação que 
conectem os diversos atores sociais;
Identificação e cumprimento de competências 
específicas de cada esfera de governo;
Definição de padrões de atendimento desejáveis;
Efetivo funcionamento dos fundos e controle social.
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ANEXO VI 
 
RELATÓRIO FINAL VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE/2007 

 
 
 

 
 
 
 
 

Avenida Duque de Caxias, 620. Londrina – PR. Fone: 3372-4309 
 
 

RELATÓRIO FINAL VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE/2007 

 
 
I – DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
 
1. DIFICULDADES 
1.1. -  Insuficiência de medicamentos e atendimento especializado descentralizado, 

sobretudo na área de saúde mental e para usuário de substâncias psicoativas; 
1.2. - demora no atendimento pelos serviços de saúde; 
1.3. -  descontinuidade do atendimento à saúde da criança pelos serviços da rede; 
1.4. -  estrutura de atendimento da UBS do Jd. João Turquino insuficiente para 

responder a demanda existente. 
 
2. PRIORIDADES 
2.1.-  Disponibilidade de medicamentos suficiente para o atendimento às necessidades 

das crianças e adolescentes; 
2.2 -  ampliação do número de atendimento especializado descentralizado para 

crianças e adolescentes, sobretudo na área de saúde mental e para usuários de 
substâncias psicoativas. 

 
3. PROPOSTAS 
3.1.-  Implementação através de outras modalidades de atendimento e criação de 

serviços de atendimento descentralizado a crianças e adolescentes envolvidos 
com substâncias psicoativas; 

3.2 -  criação de centro de atendimento psicológico nos bairros para atendimento clinico 
às crianças, adolescentes e suas famílias; 

3.3 –  implantação de serviços de saúde mental nos distritos para o atendimento de 
crianças e adolescentes; 

3.4 -  investimento em programas de planejamento familiar; 
3.5 -  garantia de atendimento qualificado e eficiente para responder a demanda 

existente, bem como a ampliação de profissionais das diversas especialidades; 
3.6 -  existência de Unidade Básica de Saúde mais próxima dos bairros; 
3.7 -  ampliação e reforma das Unidades Básicas de Saúde que apresentam estrutura 

física precária; 
3.8 -  ampliação da rede de Farmácias Populares; 
3.9 -  ampliação do atendimento de pediatria nas UBS.  
3.10 - extensão do atendimento em pediatria para 24 horas na UBS do Jd. Leonor; 
3.11 - ampliação do número de equipes do programa saúde da família; 
3.12 - ampliação do atendimento do programa saúde da família; 
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3.13 - ampliação de serviço odontológico. 
3.14 - melhorias na estrutura do Hospital da região sul; 
3.15 - ampliação do serviço de ambulância 24 horas na zona rural; 
3.16 - garantia de médicos 24 horas, em especial, nas áreas de pediatria e ginecologia 

na zona rural; 
3.17 - ampliação do serviço especializado para atendimento a crianças e adolescentes e 

suas famílias vítimas de maus tratos através de atendimento médico em hospitais 
de referência e incorporação do IML ao serviço;  

3.18 - ampliação do atendimento psiquiátrico a crianças e adolescentes. 
 
4. AVANÇOS 
4.1 - Melhoria na atenção na área da saúde; 
4.2 - implantação dos CAPS. 
 
 
II – DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 
 
1. DIFICULDADES 
1.1 - Insuficiência de alternativas de trabalho e renda; 
 
2. PRIORIDADES 
2.1 - Necessidade de ampliação das equipes multidisciplinares na atenção às famílias 

pelas diversas políticas públicas; 
2.2 - ampliação dos serviços de geração de trabalho e renda para as famílias; 
2.3 - ampliação de espaços de lazer para as famílias. 
 
3. PROPOSTAS 
3.1 -  Intensificação dos trabalhos de apoio sociofamiliar e de geração de trabalho e 

renda; 
3.2 - necessidade de ampliação das equipes multidisciplinares na atenção às famílias 

pelas diversas políticas públicas; 
3.3 -  ampliação da fiscalização dos benefícios de transferência de renda como Bolsa 

Família; 
3.4 -  promoção do planejamento e execução de ações entre as políticas públicas para 

atendimento às famílias mais vulnerabilizadas; 
3.5 -  melhoria das ações voltadas ao trabalho com famílias de crianças e adolescentes 

em acolhimento institucional para resgate e fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários; 

3.6 -  ampliação do atendimento dos CRAS nos bairros;  
3.7 -  reorganização do trabalho do CRAS por demandas, particularidades e cultura; 
3.8 -  ampliação da estrutura dos CRAS para melhorar o apoio às famílias; 
3.9 -  implementação de trabalho articulado entre as políticas de saúde, educação e 

assistência social para a atenção às famílias; 
3.10 - intensificação de campanhas de agasalho. 
3.11 - ampliação do número de benefícios: cupom alimentação e bolsa família. 
 
4..AVANÇOS 
4.1 - Implementação do apoio sociofamiliar com ações sócio-educativas nos serviços 

governamentais e não governamentais no campo da política pública de 
assistência social; 

 4.2 -  acesso a programas de transferência de renda; 
 4.3 - existência dos CRAS. 
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III – DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER  
 
1. DIFICULDADES 
1.1 -  Insuficiência de equipamentos públicos de lazer, cultura e esporte; 
1.2 -  aumento do número de crianças e adolescentes evadidas da rede de ensino; 
1.3 –  insuficiência de vagas de 5ª e 8ª série próxima ao local de moradia e inexistência 

de transporte para locomoção dos estudantes até os locais de ensino;  
1.4 - deficiência na qualidade de ensino na rede estadual causando baixo 

aproveitamento e evasão escolar; 
1.5 -  equipamentos públicos (quadras esportivas) sem manutenção; 
1.6 -  baixo incentivo ao esporte e quando existe é de forma isolada; 
1.7 -  ausência de incentivo e estímulo para a permanência de adolescentes na rede de 

ensino; 
1.8 -  número de vagas insuficientes na educação profissional;  
1.9 –  inexistência de espaços físicos para rede municipal de ensino:  

• as crianças do patrimônio de Taquaruna se deslocam até  o distrito de São Luiz 
para estudar; 

• as crianças do distrito de São Luiz estudam no centro de catequese por falta de 
prédio do município; 

1.10 - inexistência de centro de educação infantil no distrito de São Luiz; 
1.11 - insuficiência de ações para a revitalização de praças, áreas de lazer e cultura; 
1.12 - necessidade de Implantação de novos serviços de apoio sócio educativo mais 

próximo do local de moradia; 
1.13 - insuficiência de materiais para atividades esportivas; 
1.14 - ampliar o Projeto Futuro na Zona Rural; 
1.15 - número de vagas insuficientes para atendimento dos Centros de Educação 

Infantil, principalmente no berçário; 
1.16 - sofrimento de rejeição do adolescente em conflito com a lei em razão do 

preconceito, inviabilizando a sua inserção e permanência na rede de ensino 
(CENSE I). 

 
2. PRIORIDADES 
2.1 -  Ampliação do número de centros de educação infantil governamental; 
2.2 -  ampliação do número de vagas na rede de ensino de 5ª a 8ª série; 
2.3 -  redução da evasão escolar a partir da 5ª série; 
2.4 -  disponibilidade de estabelecimentos de ensino próximos ao local de moradia das 

crianças e adolescentes; 
2.5 -  ampliação do número de serviços e equipamentos públicos de lazer, cultura e 

esporte para atividades inclusive nos finais de semana (praças; parques; quadras 
de esportes); 

2.6 -  ampliação do atendimento no contra-turno escolar com metodologia adequada ao 
desenvolvimento bio-psicosocial, primando pela qualificação e aumento dos 
profissionais da educação; 

2.7 -  reavaliação da proposta pedagógica para crianças na faixa etária de 5 a 6 anos; 
2.8 -  ampliação de vagas para cursos profissionalizantes; 
2.9 -  implantação de centros de educação infantil, serviços de educação profissional, 

atividades culturais, entre outros projetos para não permanência de crianças e 
adolescentes nas ruas nos Distritos de São Luiz e Guaravera e patrimônio de 
Taquaruna; 

2.10 - implantação do ensino integral, priorizando crianças de menor idade e os bairros 
de maior vulnerabilidade, que contemple a realidade contemporânea, incluindo 
alternativas lúdicas, culturais e esportivas. 
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3. PROPOSTAS 
3.1 -  Redução do número de crianças por salas de aula; 
3.2 -  ampliação do investimento nas áreas de educação, cultura e esporte e serviços 

de atenção às famílias como medida de prevenção;  
3.3 - qualificação dos serviços de apoio sócio educativo com a garantia de equipe 

interdisciplinar; 
3.4 - implementação de equipes multidisciplinares na rede de ensino (saúde, 

assistência social, educação). 
3.5 -  ampliação do espaço físico e número de vagas no serviço de apoio 

sócioeducativo no Distrito de Guaravera; 
3.6 - adequação do horário de atendimento do berçário e creche para às 18h00 ou 

19h00; 
3.7 -  desenvolvimento de ações voltadas a família nas escolas; 
3.8 -  melhoria para a Casa do Hip Hop; 
3.9 -  viabilização de atividades culturais; 
3.10 - implantação de biblioteca com computadores de livre acesso para a comunidade; 
3.11 - construção de ginásio esportivo e campos de futebol; 
3.12 - desenvolvimento de atividades culturais como ruas de lazer; 
3.13 - realização de reforma com cobertura em quadras esportivas; 
3.14 - implantação de cursos preparatórios para vestibular; 
3.15 - implantação de Centro Cultural com dança, música, teatro, futebol, circo, grafite, 

línguas estrangeiras e ginástica; 
3.16 - criação de clubes com piscinas com acesso gratuito da população; 
3.17 - abertura das quadras poliesportivas das escolas para a comunidade; 
3.18 - acesso a cinema para a comunidade; 
3.19 - aumento do número de vagas para Hip Hop; 
3.20 - melhoria da merenda escolar; 
3.21 - ampliação, reforma e construção de escolas próximo ao local de moradia das 

crianças e adolescentes; 
3.22 - implementação e criação de serviços socioeducativos, educação profissional e 

transferência de renda nos distritos de Irerê,  Guairacá, Guaravera, Taquaruna e 
Maravilha; 

3.23 - melhoria do transporte estudantil na zona rural a partir da realidade de cada 
distrito e níveis de escolaridade das crianças, adolescentes e familiares; 

3.24 - implementação dos laboratórios e salas de informática nas escolas da zona rural; 
3.25 - implantação do Centro de Formação Cidadã na zona rural; 
3.26 - implantação do ensino médio  no distrito de Irerê; 
3.27 - criação de uma biblioteca comunitária no distrito de Irerê; 
3.28 - providenciar a cobertura da quadra escolar no distrito de Irerê; 
3.29 - construção de uma escola e reforma da existente no distrito de Paiquerê; 
3.30 - implantação do ensino integral e projetos de contra turno escolar, para crianças e 

adolescentes nos bairros, com metodologia adequada ao desenvolvimento bio-
psicossocial; 

3.31 - implantação de oficinas culturais, esportivas nos Centros Comunitários e CENSE 
II; 

3.32 - ampliação dos recursos destinados aos serviços de Educação Infantil não 
governamentais, visando o repasse de 50% do per capta referenciado nas 
Instituições Públicas; 

3.33 - Garantia de vaga em Centro de Educação Infantil próximo da residência (art.54 
ECA) ou transporte gratuito para que a criança possa ser atendida em outro bairro 
onde exista a vaga. 
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4.AVANÇOS 
4.1 - Existência de atendimento socioeducativo, arte-educativo e oficinas esportivas 

para crianças e adolescentes; 
4.2 - atendimento à criança e adolescente em condição de rua com a realização 

atividades de Hip Hop;  
4.3 -  contratação de equipe psico-social para atuação no Projeto Viva Vida; 
4.4 -  melhoria na atenção na área da educação; 
4.5 -  existência de biblioteca virtual na região Sul; 
4.6 -  existência do CAIC com as atividades de informática, rádio, TV, jornalismo, futsal 

feminino e masculino. 
 

IV – DIREITO À PROFISSIONALIZAÇÃO E À PROTEÇÃO NO TRABALHO 
 
1. DIFICULDADES 
1.1 - Inclusão dos adolescentes no mercado de trabalho; 
1.2 - insuficiência de cursos profissionalizantes. 

 

2. PRIORIDADES 
2.1 - Ampliação do acesso à profissionalização de adolescentes. 
 
3. PROPOSTAS 
3.1 -  Ampliação dos cursos profissionalizantes;  
3.2 -  ampliação do investimento na capacitação para o trabalho como medida de 

prevenção; 
3.3 -  implantação de apoio socioeducativo e cursos profissionalizantes para 

adolescentes nos Distritos e patrimônios rurais onde não há; 
3.4 -  ampliação de vagas em cursos profissionalizantes; 
3.5 -  ampliação do Centro de Formação Cidadã - CFC - e melhoria da sala de 

informática;  
3.6 -  criação de novos Centros de Formação Cidadã – CFC – mais próximo do local de 

moradia; 
3.7 -  ampliação dos encaminhamentos para o mercado de trabalho; 
3.8 –  implementação e criação de serviços de educação profissional e transferência de 

renda nos distritos de Irerê, Guairacá, Guaravera, Taquaruna e Maravilha; 
3.9 -  expandir o curso de auxiliar administrativo na Zona Rural; 
3.10 - ampliação de oportunidades de emprego aos aprendizes e  garantia de inserção 

no mercado de trabalho (CENSE I); 
3.11 - fiscalização do trabalho da DRT nos estabelecimentos que empreguem 

adolescentes aprendizes. 
 
4. AVANÇOS 
4.1 - Existência de cursos profissionalizantes voltados para adolescentes e jovens. 

 

V – SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 
 
1. DIFICULDADES 
1.1 - Sistema público de segurança é insuficiente para a garantia da proteção; 
1.2 - Inexistência de ações destinadas a adolescentes ameaçados de morte. 
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2. PRIORIDADES 
2.1 -  Desmembramento da Vara da Infância e Juventude; 
2.2 - Implantação da Defensoria Pública com número de defensores públicos 

compatível com a necessidade dos municípios.  
 
3. PROPOSTAS 
3.1 - Descentralização do sistema de garantia de direitos como forma de agilizar os 

procedimentos de proteção às crianças e adolescentes; 
3.2 - cumprimento da legislação em vigor, com destaque para a área de segurança, 

visando o desenvolvimento integral da criança e do adolescente; 
3.3 -  agilidade no processo e cumprimento das medidas sócio educativas; 
3.4 - melhoria do acompanhamento e fiscalização das entidades de atendimento à 

criança e adolescente no município de Londrina; 
3.5 - implementação de medidas de segurança nas três esferas de governo para 

proteção e prevenção aos direitos da criança e do adolescente; 
3.6 -  melhoria do espaço de atendimento do Conselho Tutelar na Zona rural; 
3.7 - aprimoramento do Sistema de Atenção ao Adolescente em conflito com a lei, 

visando o cumprimento adequado dos direitos afiançados pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

3.8 -  acreditar na recuperação do ser humano (CENSE II); 
3.9 -  garantia de audiência com o juiz da Vara da Infância e Juventude de três em três 

meses (CENSE II); 
3.10 - mudança na forma de aplicação das medidas socioeducativas de punitiva para 

educativa (CENSE II); 
3.11 - redução do número de cadeias e ampliar o enfoque na educação (CENSE II); 
3.12 - garantia de respeito à integridade física e emocional, em especial dos 

adolescentes privados de liberdade, no ato da contenção;  
3.13 - garantia de transporte para os adolescentes com deficiência; 
3.14 - diferenciação e agilização nos processos judiciais de crianças e adolescentes 

abrigados. 
 
4. AVANÇOS 
4.1 - Implementação da rede de proteção social no município composta por serviços 

governamentais e não governamentais; 
4.2 -  existência de serviços sócioeducativos, educação profissional e de transferência 

de renda na zona rural; 
4.3 -  conselho Tutelar na região Sul; 
4.4 -  melhoria do atendimento do Conselho tutelar nos Distritos e Patrimônios.   
 
 
VI – ORÇAMENTO PÚBLICO/FINANCIAMENTO 
 
1. DIFICULDADES 
1.1 -  Insuficiência dos investimentos (municipal, estadual e federal) para o atendimento 

da demanda existente no município; 
1.2 -  ausência de estradas pavimentadas para o transporte escolar (zona rural). 
 
 
2. PRIORIDADES 
2.1 - Estipular percentual orçamentário por órgão da administração direta ou indireta; 
2.2 - maior investimento das três esferas de governo na atenção integral às famílias. 
 
3. PROPOSTAS 
3.1 -  Ampliação do investimento para os projetos sociais de atendimento a crianças e 

adolescentes; 
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3.2 - melhoria do apoio financeiro para a rede não governamental para o 
desenvolvimento de atividades sócio educativas para crianças e adolescentes; 

3.3 -  dar maior visibilidade à arrecadação e aplicação dos recursos públicos; 
3.4 -  maior investimento das três esferas de governo em capacitação e manutenção 

das ações desenvolvidas pelas áreas de saúde e educação; 
3.5 - garantia de acesso dos adolescentes a vale transporte gratuito para acesso às 

escolas e outras atividades complementares distantes dos locais de moradia; 
3.6 -  maior investimento em iluminação pública; 
3.7 -  ampliação dos horários e linhas de ônibus na zona rural; 
3.8 – investimento continuado do Estado nos projetos de atendimento à criança e ao 

adolescente no Município de Londrina, além dos recursos do FIA. 
 
4. AVANÇOS 
4.1 -  Maior investimento de recursos públicos (municipal e federal) na área da infância 

e adolescência. 

 

VII – DEMANDAS PARA OUTRAS POLÍTICAS 
 
3. PROPOSTAS 
 
3.1 - Pavimentação de ruas não asfaltadas e melhoria do asfalto; 
3.2 - construção de viaduto e passarela ligando os bairros União da Vitória e Jamile 

Dequech, e construção de uma passarela ligando o Jd. Nossa Senhora da Paz ao 
Jd. do Sol; 

3.3 -  maior segurança nos transportes coletivos e escolas; 
3.4 -  investimento na reforma de Centros comunitários; 
3.5 -  melhoria do saneamento básico; 
3.6 -  agilidade na conclusão das obras; 
3.7 -  ampliação de investimento na política de habitação; 
3.8 -  aumento do número de transporte coletivo e telefone público; 
3.9 -  ampliação dos serviços de geração de trabalho e renda. 
 
VIII - DEMANDAS PARA O CMDCA 
 
1. DIFICULDADES 
1.1 - Baixa participação da sociedade nos espaços de decisão das políticas públicas; 
1.2 - baixa integração entre as políticas públicas; 
1.3 - ações desenvolvidas pelas políticas públicas não atendem a demanda existente; 
1.4 - equipamentos sociais insuficientes para atendimento da demanda na região sul; 
1.5 - existência de projetos concentrados nas áreas de maior vulnerabilidade; 
1.6 - número de serviços e ações insuficientes para atendimento à comunidade; 
1.7 - descumprimento das competências pelas políticas públicas; 
1.8 - a demanda é maior que os atendimentos e quando há é insuficiente. 
 
2. PRIORIDADES 
2.1 -  Gestionar junto à administração municipal e estadual para melhor articulação 

entre as políticas públicas para a garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes do município de Londrina. 

 
3. PROPOSTAS 
3.1 -  Resgatar as propostas não executadas na V Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – Londrina/Pr; 
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3.2 - gestionar junto à administração pública municipal para o desenvolvimento de 
ações articuladas entre as políticas públicas, considerando as especificidades e 
demandas das regiões da área urbana e rural; 

3.3 -  gestionar junto à administração pública municipal para que os serviços nas áreas 
de saúde, assistência social, cultura, esporte e infra estrutura estejam organizada 
de  forma descentralizada; 

3.4 -  gestionar junto à administração municipal para que haja maior integração entre as 
políticas públicas para o atendimento de crianças e adolescentes com deficiência; 

3.5 - intensificar o acompanhamento do cumprimento dos critérios de qualidade 
propostos pelas normatizações vigentes para a rede governamental e não 
governamental de atenção aos direitos da criança e do adolescente; 

3.6 - sensibilizar a administração municipal para que a área rural tenha a mesma 
prioridade de atendimento que a área urbana. 

3.7 -  intensificar, melhorar e ampliar os atendimentos já existentes: segurança, geração 
de empregos, ampliação do atendimento à saúde, asfalto, reforma e construção 
das escolas e construção dos centros de educação infantil, onde não houver, 
áreas de lazer, garantia de transporte para participação nos projetos sociais (zona 
rural); 

3.8 -  gestionar junto à administração municipal para a criação de um plano de atenção 
aos direitos da criança e do adolescente envolvendo todas as políticas públicas, 
cobrar a participação das escolas e seus gestores nas discussões e na 
construção das políticas e ações voltadas a Crianças e Adolescentes; 

3.9 -  estimular o protagonismo juvenil; 
3.10 - articular a administração municipal para o aterro de área pública para 

desenvolvimento de atividades de lazer em frente ao Núcleo Espírita Irmã 
Scheilla; 

3.11 - ampliar a participação das organizações da sociedade civil de atendimento à 
criança e adolescente nas capacitações de formação; 

3.12 - estimular a participação dos conselheiros na decisão, acompanhamento e na 
efetivação das propostas pelas políticas públicas; 

3.13 - otimização dos equipamentos sociais existentes; 
3.14 - avaliação da descentralização dos Conselhos Tutelares e respectivas áreas de 

abrangência; 
3.15 - dar maior visibilidade às informações para a comunidade; 
3.16 - fortalecimento da sociedade civil para o acompanhamento e fiscalização das 

medidas que se referem aos direitos da criança e do adolescente; 
3.17 - maior participação dos adolescentes na conferência e maior tempo de debate; 
3.18 - encaminhar estudo para revisão da lei que contempla a composição do Conselho 

na letra “H”, desmembrando uma vaga para a educação; 
3.19 - ampliação do atendimento do programa Sinal Verde; 
3.20 - alteração da legislação para que os adolescentes possam ser conselheiros, 

pleiteando 2 vagas; 
3.21 - alteração no Regimento Interno para que seja eleito 6 delegados, 1 por região, 

para a conferência regional. 
 
 
IX – DEMANDAS PARA O ESTADO 
 
1. DIFICULDADES 
1.1 - Ausência de vagas para a 5ª série próxima ao local de moradia e inexistência de 

transporte para locomoção dos estudantes até os locais de ensino;  
1.2 - morosidade nos procedimentos processuais, resultando em maior tempo de 

institucionalização; 
1.3 -  falta de atividades sócio educativas, de educação, esporte, lúdicas (CENSE II); 
1.4 -  existência de colchões “sarnentos” (CENSE II); 
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1.5 - revista na família como ato vexatório e constrangedor, inibindo as visitas, devendo 
somente os adolescentes internados serem revistados (CENSE II); 

1.6 -  ausência de televisão e rádio (CENSE II); 
1.7 -  material de higiene insuficiente e inadequado (CENSE II); 
1.8 -  permanência irregular de adolescentes com medidas de internação no CENSE I e 

na Delegacia. 
 
1 PRIORIDADES 
2.1 -  Desmembramento da Vara da Infância e Juventude; 
2.2 -  implantação da Defensoria Pública com número de defensores públicos 

compatível com a necessidade dos municípios.  
2.3 -  ampliação do atendimento para 24 horas das Delegacias Especializadas – mulher 

e adolescente; 
2.4 - garantia de segurança pública de qualidade aos cidadãos e cidadãs, primando 

pela prevenção no combate de todas as formas de violência; 
2.5 -  ampliação do número de vagas de 5ª a 8ª série do ensino fundamental diurno e 

noturno; 
2.6 -  implantação de programa para adolescentes ameaçados de morte; 
2.7 -  implantação de escolas de ensino médio nos distritos da área rural. 
 
2 PROPOSTAS 
3.1 - Garantia do retorno com urgência de professores de educação física no ensino 

fundamental e médio; 
3.2 -  melhoria do investimento em centros poliesportivos e culturais; 
3.3 -  garantia do retorno de curso técnico profissionalizante no ensino médio; 
3.4 - ampliação dos investimentos na capacitação de professores e qualificação do 

material didático; 
3.5 -  implementação de equipes multidisciplinares na rede de ensino; 
3.6 - agilidade no processo e cumprimento das medidas sócio educativas; 
3.7 -  implantação de serviço de atendimento à adolescente ameaçado de morte; 
3.8 -  destinação de recursos para ampliação do contraturno escolar na rede de ensino 

estadual; 
3.9 -  criação de delegacia especializada para atendimento a crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual; 
3.10 - implantação de Módulo Policial nas regiões oeste e sul; 
3.11 - ampliação do número de policiais para a garantia da segurança pública; 
3.12 - criação de mecanismos para o desarmamento da população; 
3.13 - maior investimento no combate ao tráfico de drogas; 
3.14 - melhoria da infraestrutura na área de policiamento ; 
3.15 - implantação do Ensino Médio diurno no distrito de Paiquerê; 
3.16 - melhoria do serviço de iluminação pública; 
3.17 - ampliação e melhoria das atividades sócio-educativas (curso de culinária, leituras, 

música e vídeos), bem como esportivas (academia de musculação, capoeira) e de 
profissionalização (informática, cursos administrativos); aula de inglês, entre 
outros (CENSE II) 

3.18 - adequação dos objetos de uso pessoal, tais como vestuário, calçados, kit de 
higiene (produto de higiene tem causado alergia), entre outros, às necessidades 
individuais dos internos (CENSE I e II); 

3.19 - implementação de atendimento médico e psicológico no CENSE II; 
3.20 - garantia de banho quente para todos os adolescentes que estão em regime de 

privação de liberdade; (CENSE I e II)  
3.21 - garantia de banho de sol (CENSE I e II); 
3.22 - menos procedimentos e mais recuperação dos adolescentes (CENSE II); 
3.23 - melhoria do respeito entre internos e alguns funcionários (CENSE II); 
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3.24 - agilidade na elaboração dos relatórios semestrais, garantindo a agilidade do 
processo (CENSE I); 

3.25 - garantia da internação próxima aos locais de moradia (CENSE I); 
3.26 - ampliação e melhoria das atividades como: oficinas culturais, hip hop, capoeira, 

cursos de informática (CENSE I); 
3.27 - melhoria na alimentação, em especial, garantir a todos o uso do refeitório 

(CENSE I); 
3.28 - melhoria na estrutura física (CENSE I); 
3.29 - implantação de sala de vídeo (CENSE I); 
3.30 - aumento do período de visitas das namoradas (CENSE I); 
3.31 - investimento continuado do Estado nos projetos de atendimento à criança e ao 

adolescente no Município de Londrina, além dos recursos do FIA; 
3.32 - mudanças na estrutura física dos Educandários com metodologia e espaço a 

verdadeira reeducação e reintegração social; 
3.33 - maior aceitação de adolescentes envolvidos com atos infracionais nas escolas; 
3.34 - reordenamento do IML para prioridade e incorporação aos serviços de saúde nos 

exames periciais de crianças e adolescentes. 
 
4. AVANÇOS 
4.1 - Garantia de atendimento odontológico (CENSE II); 
4.2 - ampliação do número de técnicos para o atendimento (CENSE I E II). 
 

IX – DEMANDAS PARA A UNIÃO 
 
3. PROPOSTAS 
3.1 -  Maior investimento no combate ao crime organizado e tráfico de drogas; 
3.2 - avaliação da legislação quanto aos artigos do estatuto da Criança e do 

Adolescente que não estão sendo cumpridos, o que compromete a garantia dos 
direitos das crianças e dos adolescentes; 

3.3 -  ampliação da equipe e qualificação do programa Saúde da Família; 
3.4 -  ampliação do número de famílias incluídas no Bolsa Família; 
3.5 -  ampliação de recursos para atenção aos direitos da criança e adolescente; 
3.6 - destinação de recursos para prevenção e tratamento de crianças e adolescentes 

usuários de substâncias psicoativas; 
3.7 -  ampliação do horário de funcionamento dos correios na Zona Rural; 
3.8 –  instalação de Caixa Econômica e Lotérica nos distritos rurais onde não há. 
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ANEXO VII 
 
RESOLUÇÃO Nº 013/2007 - CMDCA – PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avenida Duque de Caxias, 620. Londrina – PR. Fone: 3372-4309 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 013/2007- CMDCA 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina, no uso de 
suas atribuições que conferem as Leis Federais nº 8.069/1990 e Municipal nº 
9.678/2004. 
 
- Considerando a deliberação na sexta reunião ordinária deste Conselho, realizada no 
dia 26 de abril de 2007. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar as diretrizes a serem consideradas na destinação dos recursos para 
definição das propostas na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2.008: 
 

I -  Todas as ações direta ou indiretamente afetas as crianças e adolescentes 
do Município de Londrina, devem ser planejadas, executadas  e avaliadas de 
forma articulada entre as diversas políticas públicas. 

 
II - A definição das prioridades de cada órgão, afeta direta ou indiretamente a 

criança e ao adolescente devem atender prioritariamente as deliberações da 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
III - Todas as proposições devem estar fundamentadas em dados oficiais, para 

que os serviços possam ser implantadas e implementadas de forma a 
atender as necessidades e especificidades de cada região.  

 
IV - Os serviços devem ser implantados e ou ampliados de forma 

descentralizada, para priorizar o atendimento das comunidades com maior 
índice de vulnerabilidade. 

 
Art. 2º Aprovar as seguintes as seguintes prioridades para o exercício de 2008: 
  

I.   À Secretaria Municipal da Cultura: 
a. Descentralizar as atividades para atendimento das comunidades com 

maior índice de vulnerabilidade, promovendo a inclusão cultural; 
b. prever na definição dos critérios para elaboração do Edital de 

financiamento dos projetos denominado PROMIC, que sejam priorizados 
as propostas advindas ou que se propõe a atender as regiões de maior 
vulnerabilidade. 

 
 



 

 

75

II. À Secretaria Municipal de Educação: 
a. Implementar os Centros de Educação Infantil não governamental; 
b. implantar o serviço de Educação em período integral às crianças em 

regime de contraturno escolar, iniciando o processo priorizando as 
regiões de maior vulnerabilidade.  

   
III. À Secretaria Municipal de Assistência Social: 

a. Implementar e qualificar os serviços de Proteção Social Especial 
governamental e não governamental (abrigos, serviço de atendimento a 
crianças e adolescentes vitimas de violência, serviço de atendimento a 
crianças e adolescentes em situação de rua e serviço de atendimento a 
adolescentes com histórico infracional); 

b. implementar e qualificar os serviços de Proteção Social Básica na área 
da juventude e da família. 

 
IV. À Autarquia Municipal de Saúde: 

a. Implementar e ampliar os serviços de atenção a crianças e adolescentes 
na área da saúde mental (CAPs I, CAPs AD e CAPs 3), com a 
descentralização dos atendimentos; 

b. referenciar as Unidades Básicas de Saúde para desenvolvimento de 
ações preventivas na comunidade, de forma integrada com as diversas 
políticas públicas; 

c. implementar serviços de prevenção e atendimento especializado para 
meninos e meninas, especificamente para trabalhar a gravidez na 
adolescência; 

d. garantir vagas de atendimento integral para adolescentes usuários de 
drogas e álcool e portadores de transtorno mental severa nos serviços de 
saúde, quando se comprove a necessidade do internamento. 

 
V. À habitação e meio ambiente: 

a. Garantir moradia digna para as famílias das crianças e adolescentes, 
principalmente aquelas residem em áreas de maior vulnerabilidade; 

b. garantir que todas as crianças e adolescentes possam viver em 
comunidades com o saneamento básico atendido e em ambiente 
saudável; 

c. garantir espaços que propiciem momentos de lazer para as crianças, 
adolescentes e respectivas famílias para o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

 
VI. À Secretaria Municipal da Mulher: 

a. Ampliar o quadro de  Recursos Humanos para Casa Abrigo “Canto de 
Dália”.                                                                        

 
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada. 
 
 
 

Londrina, 26 de abril de 2007. 
 
 
 
                                                             

Camila Kauam Menezes 
Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
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ANEXO VIII 
 
MINI-CURRÍCULO DA ASSESSORA TÉCNICA 

 
 
 

Jolinda de Moraes Alves  
 
 
 
Endereço:        Identificação:  
Praça Gabriel Martins, 77     Brasileira 
Bairro Centro       Casada 
Edf. Ribeiro Pena, apto. 1002    Nasc. 10/09/1957 
Londrina - Paraná      RG. 1.481.554 – SSP PR 
CEP: 86010-010      Tel: (43) 3322 0809  
E-mail: jolinda@inbrape.com.br 
 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 
Graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina - 1979 
Mestrado em Política Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 1994 
Doutorado em História pela Faculdade de Ciências e Letras – UNESP –  
Universidade Estadual Paulista – Júlio Mesquita Filho – Campus de Assis/SP – 2002 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
 
 
CARGOS ATUAIS 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – PR - UEL  
Cargo: Professor Adjunto do Departamento de Serviço Social 
Admissão: 1982 
Integrante do corpo Docente do Curso de Graduação e Mestrado em Serviço Social e 
Política Social  
Cargo: Ex. Diretora do SEBEC – Serviço de Bem Estar à Comunidade da UEL (2002 a 
2004) 
 
INBRAPE – Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos 
Sedes em São Paulo/SP e Londrina/PR 
Admissão: 2004 
Cargos: Diretora Pedagógica  
             Responsável Técnica da Área do Serviço Social junto ao CRESS 
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TRABALHOS ANTERIORES 
 
Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul – PR  
Período: 1980-1982 
Cargo: Assistente Social 
 
Capacitação para Conselheiros da Criança e do Adolescente 
Secretaria de Estado da Criança e Assuntos da Família Estado do Paraná 
Região de Campo Mourão/PR 
Trabalho: Ministrou 4 módulos do curso 
Período: 2001 
 
Curso de Capacitação para Conselheiros na área da Infância e Adolescência do 
Estado do Paraná -IV Etapa 
Promoção – CEDCA/ IASP/UEL 
Local – UEL – londrina/PR 
Público Alvo – Conselheiros de 100 municípios da região de Londrina/PR 
Cargo: Coordenadora Pedagógica  
Período: 2004 
 
Curso de Formação de Gerentes Sociais MDS/PNUD/ENAP/BID 
Realização –ACE - Consórcio INBRAPE/UNIDERP - 2008 
Cargo – responsável geral pelo consórcio 
Lote 1 – MS, MT, RO, AC 
Lote 13 – PR (Coordenadora Geral do Lote 13) 
 
 
EXPERIÊNCIA EM ENSINO SUPERIOR 
 
Graduação em Serviço Social - UEL/PR 
Pós-Graduação Lato Sensu – UEL/PR e INBRAPE/PR/SP/MS 
Pós-Graduação Stricto Sensu – UEL/PR 
 
 
CONSULTORIAS 
 
AMEPAR – Associação dos Municípios do Médio Paranapanema – Grupo Social. 1995 - 
1997 
ITESP – Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Secretaria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania.  
Presidente Prudente/ SP. 1998  
Faculdade de Serviço Social. Fundação  Educacional Toledo. Presidente Prudente/ 
SP. 2000. 
Consultoras =prof. Dra. Maria Luiza Amaral Rizotti  e  Jolinda de Moraes Alves  
Assessora do PRODEC – Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ ITEDES/UEL (15 condomínios residenciais de 
Londrina/PR) 1999 
Prefeitura Municipal de Arapongas/PR.  
Diagnóstico de Gestão da Política Municipal de Assistência Social. 2007 
INBRAPE – Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa Sócio-Econômicos, Londrina/PR 
Ministrou várias Conferências e Palestras em:  
Conferências de Assistência Social 
Conferências da Criança e do Adolescente 
Conferências do Idoso 
Conferências da Pessoa com Deficiência 
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PESQUISAS 
 
Assistente Social: Administrador de Benefícios Sociais? TCC de graduação, 1979 
– UEL. Implantação e Gerenciamento da Política Municipal de Assistência  Social 
na Região da AMEPAR – Associação dos Municípios do  Médio  Paranapanema. 1995 
– 1997. UEL – com apresentação na 48ª Reunião da SBPC, na PUC de São Paulo em 
1996. 
Londrina “Diagnóstico e Caminhos”. 1993. Intelectus. Curitiba/PR. 
Competência profissional do Assistente Social: polêmica e dilemas. Dissertação 
de Mestrado – PUC/SP - 1994 
História da Assistência Social aos pobres em Londrina: 1940 – 1980. Tese de 
Doutorado. UNESP – Assis/SP, 2002. 
Gestão de Políticas Sociais na Esfera Local - um estudo nas áreas de assistência 
social e saúde em municípios de abrangência da AMEPAR. UEL. 2002  
Coordenadora Profª Dra. Maria Luiza Amaral Rizotti. 
Perfil Sócio-Econômico e Cultural dos Estudantes da UEL – indicadores para 
implantação de uma política de assistência estudantil. UEL, 2004 – 2007 
Participação do Usuário na Política de Assistência Social em Londrina/PR – UEL 
(em andamento) 
Coordenadora profa. Dra. Márcia Pastor 
Diagnóstico da Criança e do Adolescente do Município de Londrina/PR. 
INBRAPE/CMDCA/PML de Londrina. 2008. (Coordenadora Geral da pesquisa e 
Assessora Técnica do CMDCA) 
 
PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS: 
Conselho Consultivo da Creche UEL (1992) 
Conselho Deliberativo do NUBEC – UEL – (1987) 
Conselho Universitário da UEL (2005/2007) 
Conselho Municipal de Assistência Social de Londrina – (1994-97) e (2003/2005) 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Londrina (2003/2005) 

 
 


