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Apresentação

O Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil de São José dos Pinhais foi
elaborado no decorrer dos anos de 2014 e 2015 pela Comissão Municipal de Erradicação do
Trabalho Infantil1, instituída pelo Decreto Municipal nº 533 de 16 de junho de 2011.
No primeiro capítulo o documento apresenta uma síntese do marco legal e
normativo que culmina com a política de enfrentamento ao trabalho infantil em âmbito
nacional, desde sua concepção na década de 1990 com o Estatuto da Criança e do
Adolescente até a contemporaneidade com o redesenho do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil.
O segundo capítulo traz o diagnóstico com dados em nível nacional, estadual e
municipal, apontando indicadores que revelam demandas referentes à problemática do
trabalho infantil no município. O terceiro capítulo complementa a leitura do diagnóstico
com o mapeamento do território através de dados e descrição dos serviços do município
dispostos em mapas e tabelas. O quarto trata dos eixos, ações, metas e avaliação do Plano
Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
Considerando a importância de se garantir a legitimidade e a dinâmica intersetorial
no trâmite do referido documento nos meses de dezembro/2014 a junho/2015 foi
encaminhado para análise e proposições dos diversos setores que compõe o Sistema de
Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente, tais como: Secretarias Municipais
(Assistência Social, Educação, Saúde, Trabalho, Esporte e Lazer) Conselhos Municipais
(Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente), Conselho Tutelar, Ministério
Público, Redes de Proteção Social do Município, Gabinete de Gestão Integrada (GGI) e Fórum
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Regularização do Trabalho do
Adolescente.
Após apreciação destas instâncias e aprimoramento do texto o Plano foi aprovado

1

A comissão é composta por representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal
de Educação, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal
de Assistência Social, Conselho Municipal do Trabalho, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar.

5

em reunião conjunta entre o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no dia 21 de julho de 2015. Foi
publicada a deliberação através da Resolução nº188 de 22 de julho de 2015 do CMDCA e
Resolução nº 166 de 06 de agosto de 2015 do CMAS.
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1. Marco Legal, Normativo e Conceitual

1.1

MARCO LEGAL E NORMATIVO

São visíveis os avanços jurídicos no combate ao trabalho infantil pós Constituição
Federal de 1988 que no artigo 227 estabelece os deveres da família, sociedade e Estado a
fim de:
...assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 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.

Dentre as conquistas em âmbito legal e normativo convém apresentar com brevidade
alguns marcos legais que tem fundamentado a organização das políticas públicas de
enfrentamento ao trabalho infantil, tanto na esfera nacional quanto internacional:


O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 avança
ao eleger a criança e o adolescente com prioridade absoluta através da Doutrina da
Proteção Integral preconizada já nos primeiros artigos. Também os artigos 60 a 69
definem regras para a proteção do adolescente trabalhador. O texto é incisivo ao
explicitar que “é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade,
salvo na condição de aprendiz” (BRASIL, Lei 8069/1990 - ECA, Art. 60).



O Decreto Presidencial nº 99.710 de 21 de novembro de 1990 ratificou a Convenção
sobre os Direitos da Criança ocorrida em 24 de setembro de 1990. O referido Decreto
no Artigo 32 reconhece “o direito da criança de estar protegida contra a exploração
econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou
interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social”. Também convoca o
Estado a adotar medidas normativas e administrativas para assegurar o
enfrentamento ao trabalho infantil.
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A Convenção da Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 138 de 26 de junho
de 19732, que no Brasil foi promulgada pelo Decreto nº 4.134 de 15 de fevereiro de
2002, trata da idade mínima para o trabalho e da abolição efetiva do trabalho das
crianças. Obriga a fixar uma idade mínima de emprego correspondente ao fim da
escolaridade obrigatória que deverá ser de 15 anos, pelo menos.



A Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT nº 182 de 17 de junho
de 19993 sobre a proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata
para sua eliminação, no Brasil, foi promulgada pelo Decreto nº 178 de 14 de
dezembro de 1999 (Congresso Nacional) e Decreto nº 3.597 de 12 de setembro de
2000 (Presidência da República). Estabelece medidas imediatas e eficazes para abolir
as piores formas de trabalho infantil abrangendo quatro categorias: todas as formas
de escravidão ou práticas análogas de trabalho escravo; utilização, procura e oferta
de criança para fins de prostituição ou material pornográfico; utilização procura e
oferta de criança para atividades ilícitas abrangendo tráfico de drogas conforme
definidos em tratados internacionais; trabalhos que pela natureza ou circunstâncias
prejudiquem a saúde e a segurança da criança. Esta convenção estabelece que os
países signatários devem elaborar uma lista constando a descrição dos trabalhos
prejudicais a saúde da criança e do adolescente.



O Decreto nº 6.481 de 12 de junho de 2008 sancionado pela Presidência da República
que aprova a lista das piores formas de trabalho infantil (LISTA TIP) descrevendo
trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade. O referido Decreto
respalda-se na Convenção nº 182 da OIT, no Decreto Legislativo 178 de 14 de
dezembro de 1999 e Decreto nº 3.597 de 12 de setembro de 2000 que aprovam o
texto da Convenção.
Em continuidade apresentam-se marcos legais e normativos específicos que

implementam o PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL em âmbito nacional:

2

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Secretariado da Organização Internacional do
Trabalho e reunida a 06 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava sessão; Define como tema principal
idade mínima de admissão ao emprego.
3
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, Convocada em Genebra pelo Conselho de
Administração da Secretaria Internacional do Trabalho e reunida em 1ª de junho de 1999, em sua 87ª Reunião.
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A Portaria nº 458 de 04 de outubro de 2001 elaborada pela Secretaria de Estado da
Assistência Social vinculada ao Ministério da Previdência Social estabelece as
diretrizes e normas para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).



A Portaria nº 666 de 28 de dezembro 2005 efetiva a articulação entre o PETI e o
Programa Bolsa Família. Dispõe sobre a inclusão das famílias no Cadastro Único
Social.



A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993
define no art. 23 que a organização dos serviços dará prioridade à infância,
adolescência em situação de risco pessoal e social. Em 2011, o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) foi introduzido na Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. O Art. 24 da
referida lei inclui o PETI na Política Nacional de Assistência Social sendo reconhecido
em âmbito nacional como estratégia de combate e enfrentamento do trabalho
infantil. Institui a oferta do programa de forma articulada e intersetorial, garantindo
transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços
socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de
trabalho.



O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao
Adolescente Trabalhador, aprovado em 2011, estabelece metas visando erradicar as
piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar a totalidade do trabalho
infantil até 2020. O referido plano tem “a finalidade de coordenar intervenções
realizadas por diversos atores sociais e introduzir novas ações, sempre direcionadas a
assegurar a prevenção e eliminação do trabalho infantil e proteção ao adolescente
trabalhador.” (BRASIL, 2011, p. 5).



Carta de Constituição de Estratégias em Defesa da Proteção dos Direitos da Criança e
do Adolescente de 2012, assinada pelo Conselho Nacional de Justiça, o Conselho
Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, o
Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego,
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Saúde, a
Secretaria de Direitos Humanos da presidência da república, entre as quais objetiva
desenvolver ações conjuntas de erradicação do trabalho infantil.
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A 3º Conferência Global sobre Trabalho Infantil realizada nos dias 8 a 10 de outubro
de 2013 em Brasília, Distrito Federal deu origem à Declaração de Brasília sobre
Trabalho Infantil. O evento internacional teve como principais objetivos avaliar o
progresso alcançado desde a Conferência Global sobre Trabalho Infantil realizada na
cidade de Haia na Holanda em 2010, bem como analisar obstáculos remanescentes e
acordar medidas para o fortalecimento das ações para a eliminação das piores
formas de trabalho infantil até 2016. Após este período estende a meta de
erradicação a todas as formas de trabalho infantil.



A Resolução nº 10, de 15 de abril de 2014 que altera a Resolução nº08 de 18 de abril
de 2013, ambas aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe
sobre as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no
âmbito do Sistema Único da Assistência Social - SUAS e o critério de elegibilidade do
cofinanciamento federal destinado a Estados, Municípios e Distrito Federal com
maior incidência de trabalho infantil.



As Instruções Operacionais nº 01 de 05 de agosto de 2014 e nº 02 de 05 de agosto de
2014 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome através da
Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS/MDS respectivamente, orientam
Estados, Municípios e o Distrito Federal sobre o reordenamento do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no que diz respeito à integração
dos pisos de cofinanciamento e sua interface com o redesenho do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (Instrução Operacional nº 01/2014). Também
estabelece orientações para identificação e registro de famílias com crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (Instrução Operacional nº 02/2014).

10

1.2

MARCO CONCEITUAL

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção
ao Adolescente Trabalhador (2011), com respaldo na Emenda Constitucional nº 20 de 15 de
dezembro de 1988, trabalho infantil refere-se as diversas atividades econômicas e/ou
atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16
anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam ou não remuneradas. O
documento também trata da proteção ao adolescente trabalhador4 e destaca a proibição de
algumas formas de trabalho, que são consideradas prejudiciais à saúde, à segurança ou à
moral do adolescente, caracterizadas como perigosas, insalubres, penosas, prejudiciais à
moralidade, noturnas, realizadas em locais e horários que prejudiquem a frequência à escola
ou que tenham possibilidade de provocar prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico.
Refere-se a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil regulada pelo Decreto nº 6.481, de
12 de junho de 2008.
A partir dos 14 anos é permitido o trabalho na condição de aprendiz, ou seja, inserido
em programa de aprendizagem com objetivos voltados a formação técnico-profissional.
Segundo Oliveira, (2005, p.3) essa formação possibilita ao adolescente, além da aquisição de
conhecimentos e aptidões práticas, também o ensino geral que contribui para o
desenvolvimento de sua personalidade, do caráter e das faculdades de compreensão.
Aprofundando o conceito de APRENDIZAGEM o Plano Decenal dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Estado do Paraná (2014, p. 100-101) aponta alguns esclarecimentos:
Diferenciam-se duas modalidades de aprendizagem quanto ao modo de aquisição, a
escolar e a empresária, indicando os responsáveis pela transmissão e qualificação e
não apenas o local em que é realizada. No caso da aprendizagem escolar, a legislação
não cogita a existência de vínculo de emprego, visto que o trabalho complementa
estreitamente o ensino escolar (...). O estágio profissionalizante, regulamentado pela
Lei nº 11.788/2008, é caracterizado como aprendizagem escolar, uma vez que a lei
exige um convênio entre a empresa e a escola, bem como a formalização de um
contrato entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino
(FONSECA, 2005). Ainda, reforçando essa caracterização, a mesma lei estatui que o
estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
e deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino
(arts. 1º e 3º, § 1º, Lei nº 11.788/2008). A aprendizagem empresária tem seus
4

É considerado adolescente trabalhador de 16 a 18 anos completos os quais devem ser protegidos na forma
da lei.
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preceitos específicos estabelecidos pelas Leis nº 10.097/2000 e nº 11.180/2005, que
reformularam artigos da CLT, e pelo Decreto nº 5.598/2005. Nesse caso, ao
adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e
previdenciários. A aprendizagem é objeto de um contrato de trabalho especial do qual
resultam obrigações recíprocas, em que o empregador se compromete a transmitir
formação técnico-profissional ao adolescente, e este, por sua vez, compromete-se a
executar as atividades programadas necessárias a essa formação (art. 428, caput, CLT).

Até este ponto do texto abordou-se a categoria TRABALHO sob o aspecto legal de
proteção a infância e adolescência como sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento.
São notáveis os avanços legais e normativos da política pública de enfrentamento ao
trabalho infantil, porém muitos limites ainda precisam ser superados, é o que revela o
diagnóstico apresentado a seguir.

12

2. Diagnóstico do Trabalho Infantil

2.1

SITUAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL
O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao

Adolescente Trabalhador (2011) apresenta um diagnóstico detalhado acerca do trabalho
infantil no país. Em síntese, demonstra que:

O Brasil possui altos índices históricos de concentração de renda e desigualdade
social, e o atual ciclo de crescimento econômico ainda não eliminou as
desigualdades entre as diversas regiões e setores econômicos. A distribuição de
renda ocorre em ritmo lento, o próprio impacto da integração dos programas PETI
e Bolsa Família sobre o trabalho infantil é limitado por problemas de articulação
entre setores e esferas de governo e permanece a exclusão ou a inserção precária
dos membros adultos das famílias mais pobres no mercado de trabalho. (BRASIL,
Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao
Adolescente, 2011, p.21).

Mediante a análise situacional dos dados revelados no diagnóstico, o Plano Nacional
(2011, p.19-20) aponta descritores5 e indicadores que dimensionam o problema. Convém
apresentá-los, pois os mesmos também se aplicam a realidade do município de São José dos
Pinhais:

a)

Prevalência do trabalho infantil permanece em patamares elevados;

b)

Nas faixas etárias mais baixas a ocorrência do trabalho infantil concentra-se nas atividades
agrícolas;

c)

As formas assumidas pelo trabalho infantil no Brasil são fortemente influenciadas por fatores
relacionados a gênero6 e raça;

5

Descritores e Indicadores: Conceitos utilizados no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador com o objetivo de apresentar no texto do diagnóstico a análise
situacional e problemas a serem enfrentados.
6
O Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador
utiliza o termo gênero, todavia, neste Plano Municipal optou-se pelo conceito sexo (masculino e feminino)
considerando os dados do IBGE e também por entender que as questões relacionadas a gênero são mais
abrangentes.
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d)

Não foram ainda eliminadas as “piores formas” de trabalho infantil definidas pela legislação;

e)

Não há obrigação legal das empresas para a contratação prioritária de adolescentes de 14 a 18
anos como aprendizes;

f)

Maioria dos adolescentes de 16 e 17 anos que trabalham não possui carteira assinada;

g)

Crianças e adolescentes que trabalham estão altamente expostos a situações de risco,
acidentes e problemas de saúde relacionados ao trabalho;

h)

Crianças e adolescentes que trabalham têm índices inferiores de permanência na escola e
rendimento escolar comprometido.

FONTE: Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador
(2011/2015), p.19-20.

Estes descritores revelam problemas que se somam ao contexto histórico cultural do
trabalho infantil. No Brasil a concepção de que “é melhor a criança trabalhar do que ficar na
rua”, ou ainda “trabalhar forma o caráter da criança” reproduz o discurso moralizador que
predominou no século XX com a aplicação do Código de Menores7, que concebia o
adolescente como menor, objeto de intervenção do Estado sob a égide da Doutrina da
Situação Irregular. Por décadas, crianças e adolescentes foram tratados como delinquentes,
cuja visão dominante impunha o dever de aproveitar o tempo de forma útil através do
trabalho, não importavam as condições. Na década de 1980 o fenômeno do trabalho infantil
começa a ser problematizado:

Tornava-se cada vez mais claro que a mentalidade que manteve milhões de
crianças e adolescentes no trabalho também produziu um país que se tornou
conhecido mundialmente pela desigualdade social, pela concentração de renda,
pela quantidade de pobres e famintos, pelo número de analfabetos e também pela
explosão do número de crianças em situação de rua nas suas emergentes
megalópoles, situação similar a de várias outras nações do Terceiro Mundo.
(BRASIL, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção
ao Adolescente, 2011, p.10).

Inicia-se um processo de mobilização nacional que garante na Constituição Federal
de 1988 a concepção da criança e do adolescente como sujeito de direitos em condição
peculiar de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Na sequência, o
Estatuto da Criança e do Adolescente imprime no país a Doutrina da Proteção Integral.
7

Código de Menores chamado de Mello Mattos (1927) e reformulado em 1979 com base na doutrina da
Proteção Irregular de concepção assistencialista, institucionalizadora e repressora (Machado,A;Machado,M,
2009,p.78)
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Embora as mudanças em âmbito legal e normativo sejam numerosas, ainda
repercute no contexto sócio-histórico-cultural o velho paradigma, também acentuado pela
mídia, que trata adolescentes como menores delinquentes e infratores. Há um longo
caminho a seguir na “luta” pela garantia efetiva dos direitos preconizados na legislação.
Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao
Adolescente Trabalhador:

Crianças e adolescentes submetidos à criminalidade, ao narcotráfico, à exploração
sexual e a condições análogas à escravização dentre outras atividades classificadas
como as piores formas de trabalho infantil revelam como persiste no país uma
mentalidade perversa, capaz de negar a própria condição de ser humano às novas
gerações cidadãos e cidadãs. (BRASIL, Plano Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, 2011, p.12).
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2.2

SITUAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL
O Censo do IBGE de 2010 apresentou uma população de 1.475.546 pessoas de 10 a

17 anos no Estado do Paraná, sendo que destas, 240.271 se encontravam ocupadas no
período da pesquisa. Em taxa percentual, esse número equivale a 16,3% do total. Ao
compará-lo com os dados do Censo realizado em 2000, que atingiu cerca de 16,9%, verificase insignificante redução na taxa de trabalho infantil. Outro ponto a ser destacado é que do
total de pessoas de 10 a 17 anos ocupadas, 42.118 são crianças de 10 a 13 anos, e
representam 17,52%. Dentre os adolescentes, que têm de 14 a 17 anos, a taxa de ocupação
é de 82,48%.
Diversas ações governamentais e não governamentais precisam ser realizadas,
formando um conjunto de políticas públicas que de forma efetiva enfrentem o problema. A
tabela a seguir apresenta a população na faixa etária de 10 a 17 anos, o número de pessoas
ocupadas e as taxas percentuais nesta faixa etária, no Brasil, Regiões e Paraná.

TABELA 1 – Pessoas ocupadas de 10 a 17 anos, no Brasil, Regiões e Paraná, em relação ao
número total de pessoas desse grupo etário
Locais
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Paraná

Total de pessoas de
10 a 17 anos
27.521.001
2.775.399
8.401.695
10.607.123
3.714.668
2.022.116
1.475.546

Pessoas de 10 a 17
anos ocupadas
3.406.514
378.994
1.019.856
1.107.471
617.723
282.470
240.271

Porcentagem de pessoas
de 10 a 17 anos ocupadas
12,4
13,65
12,1
10,4
16,6
14
16,3

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010 – Trabalho Infantil

Ao comparar o Paraná com as regiões do país, tem-se um dos maiores índices de
trabalho infantil. O Estado está acima da média nacional que é de 12,4% conforme mostra a
tabela.
Reforçando essa constatação do Censo de 2010, a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios/2013 (PNAD) coloca que o Paraná é o 5º Estado com as taxas mais elevadas,
ficando com 34%. Perde apenas para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso
do Sul. Nota-se que o peso do trabalho infantil está concentrado na Região Sul.
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Os números são significativos, embora o conceito de ocupação empregado pelo IBGE,
não englobe algumas atividades, como por exemplo, o trabalho infantil doméstico,
(cozinhar, limpar a casa, lavar a roupa da família, cuidar dos irmãos) realizado de maneira
exploratória, dentro da própria casa ou para terceiros. Isto revela que os dados não
abrangem informações detalhadas conforme a Lista TIP (Lista das Piores Formas de Trabalho
Infantil, Decreto 6.481/2008), todavia, servem como indicadores de avaliação apontando a
necessidade de uma convergência de esforços para o enfrentamento desta problemática.
Para que se possa identificar o perfil das crianças e adolescentes em relação ao
trabalho realizado, a tabela a seguir apresenta no Estado do Paraná o percentual conforme
o grupo etário e atividades desempenhadas. Ao todo 134 municípios paranaenses foram
identificados com alta taxa de trabalho infantil, destes, 17 municípios apresentam maior
concentração em atividades na lavoura e pecuária especializada.

TABELA 2 – Percentual de pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de
referência, distribuídas pela seção de atividade do trabalho principal, por grupos de idade

Comércio,
reparação de
veículos
automotores e
motocicletas

Outras
atividades

de 10 a 17 anos 25,4

21,1

43,8

de 10 a 13 anos

44,4

13,2

25,9

de 14 e 15 anos

29,2

20,4

41,2

de 16 e 17 anos

17,8

24

50,6

GRUPOS ETÁRIOS

Percentual de pessoas
ocupadas no setor
Percentual de pessoas
ocupadas no setor
Percentual de pessoas
ocupadas no setor
Percentual de pessoas
ocupadas no setor

Agricultura,
pecuária,
produção
florestal, pesca e
aquicultura

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010 – Trabalho Infantil8

Os dados revelam elevada incidência do trabalho precoce (10 a 13 anos) nas áreas
rurais do Paraná, o que pode ser explicado, em parte, pela forte presença da agricultura
familiar nesse setor de atividade – uma característica dos estados da Região Sul. Verifica-se
que 44,4% nesta faixa etária estão trabalhando na agricultura, pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura.
8

Tabela elaborada com base na FONTE IBGE: http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010TI.asp?o=18&i=P, não
fecha o quantitativo de 100%.
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Convém ressaltar que o processo de trabalho historicamente, constituiu-se a partir
da ação transformadora do homem na natureza o que dá legitimidade a atividade agrícola
realizada pelas famílias que residem nas áreas rurais. As crianças também realizam parte do
trabalho, o qual é entendido como ajuda e, ao mesmo tempo, aprendizado.
Por ser entendido como algo que faz parte da dinâmica familiar é muito difícil
conscientizar as famílias que colocam seus filhos na situação de trabalho infantil. O trabalho
culturalmente é aceito como um “valor social” para o desenvolvimento de responsabilidades
da criança e do adolescente, independente da atividade realizada.
Os dados em nível de Paraná são significativos para a realidade da população
sãojoseense com predominância agrícola em extensão territorial9, mas ao mesmo tempo
uma metrópole que vem crescendo de forma acentuada.
Outro dado relevante apresentado no Censo Demográfico de 2010, diz respeito ao
10

sexo , ou seja, das 240.271 crianças e adolescentes ocupadas, 146.501 são masculinos e
93.770 são femininos, representando, respectivamente, 61% e 39% do total. Considerando
que o trabalho doméstico não se soma a pesquisa é possível que o número de crianças em
situação de trabalho seja bem mais elevado que esse total registrado pelo Censo
Demográfico,pois esta informação é levantada com base no conceito de ocupado, que
desconsidera muitas ocupações como trabalho, tanto no contexto familiar, como no social.
Quanto ao percentual de 39% de ocupados do sexo feminino, como hipótese, é
possível inferir que, na realidade, o número de meninas pode ainda ser ainda maior do que o
percentual apresentado, considerando aspectos histórico-culturais de que são as meninas
que fazem o trabalho doméstico.

9

A agricultura sempre foi um setor tradicional na economia são-joseense. Com a grande industrialização do
Município, os avanços tecnológicos não impediram as comunidades agrícolas de continuarem seu
desenvolvimento. Ao contrário, permitiram um crescimento em conjunto, profissionalizando os meios de
produção da agropecuária e estabelecendo na região o agronegócio, o ramo de atividade mais importante da
economia nacional. São José dos Pinhais possui a maior parte de seu território composta por área rural, com
vocação agropecuária comprovada e ótimos índices de produtividade. (disponível em
http://www.sjp.pr.gov.br/agricultura/).
10
O termo sexo designa somente a caracterização genética e anátomo-fisiológica dos seres humanos. Gênero
é um conceito das Ciências Sociais surgido nos anos 70, relativo à construção social do sexo. Significa a
“distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e à dimensão biológica dos seres”. O uso do
termo gênero expressa todo um sistema de relações que inclui sexo, mas que transcende a diferença biológica.
FONTE: http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v1n2/06.pdf
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Convém destacar de acordo com o Mapa do Trabalho Infanto-Juvenil no Paraná
(2007):
Vários estudos sobre o trabalho infanto-juvenil têm utilizado o conceito de trabalho invisível
ao analisar situações não computadas pela pesquisa censitária. Ainda sujeitas a uma
subcontagem censitária no que se refere ao trabalho estão crianças relegadas às ruas da
cidade que buscam ganhar sustento próprio ou familiar, aquelas na condição de detenção
por envolvimento com o tráfico, prostituição ou outras inúmeras razões. Finalmente, esse
número também pode estar influenciado pela inibição ou por impedimento na prestação da
informação por famílias ou empregadores, diante da proibição legal do trabalho infantil.

A invisibilidade de alguns tipos de trabalho infantil no Censo provoca um olhar para
outras importantes fontes de dados, uma delas, apontada a seguir, é o 6º Mapeamento de
Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais
Brasileiras (2013/2014). O documento revela dados preocupantes acerca da Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA), que além de se constituir uma grave violência
também se enquadra como trabalho infantil. De acordo com este mapeamento, o Paraná é o
terceiro estado com mais pontos vulneráveis às ações das redes de exploração sexual de
crianças e adolescentes nas rodovias federais perde somente para Minas Gerais e Bahia
respectivamente, com 313 e 216 locais mapeados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
identificou 179 estabelecimentos no estado que reúnem características que propiciam o
crime nas estradas. Em nível nacional soma-se um total 1.969 pontos vulneráveis à ESCA nas
rodovias federais. Desse total, 566 foram considerados pontos críticos; 538, com alto risco;
555, com médio risco; e, por fim, 310 pontos foram avaliados como de baixo risco para
ESCA.
As importantes considerações do 6º Mapeamento de Pontos Vulneráveis à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras (2013/2014,
p.12) colocam que:
A violência sexual é uma das mais graves violações de direitos e pressupõe o abuso do
poder onde crianças e adolescentes são usados para gratificação sexual de adultos, sendo
induzidos ou forçados a práticas sexuais. Esse tipo de violência interfere diretamente no
desenvolvimento da sexualidade saudável e nas dimensões psicossociais da criança e do
adolescente, causando danos muitas vezes irreversíveis.
Apenas em 2013, foram registradas 124.079 denúncias de violações de direitos de crianças
e adolescentes. Dos 13 tipos de violações registradas pelo Disque-Denúncia, a violência
sexual ocupa o 4º lugar e corresponde a 26% do total das denuncias. Este número não
corresponde ao número de casos de fato constatados, mas dá uma ideia do tamanho do
problema.
O abuso e a exploração sexual estão enquadrados dentro do conceito de violência sexual. A
exploração sexual se estabelece através de uma relação de mercantilização, em que o sexo
é fruto de uma troca, seja de favores ou presentes.
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A exploração sexual é um fenômeno multicausal, complexo, e ocorre em vários contextos e
cenários, vinculado a redes de prostituição, pornografia, redes de tráfico de drogas e
pessoas, turismo, grandes obras de infraestrutura, nas tecnologias de informação e
comunicação e também nas rodovias brasileiras.

Os dados em nível de Paraná apontados revelam interrelação com o município de São
José dos Pinhais que, além de extenso, é cortado por três Rodovias Federais: BR 376, BR 277
e BR 116. Esta constatação demonstra a possibilidade de se identificar diversos pontos de
alto risco no município, o que requisita estabelecer ações conjuntas com a Comissão
Municipal de Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e Exploração Sexual
Contra Criança e Adolescente.
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2.3

SITUAÇÃO EM ÂMBITO MUNICIPAL
São José dos Pinhais, segundo o Censo do IBGE/2010, conta com uma população de

264.210 habitantes. Está situada ao Leste do Estado do Paraná, região Metropolitana de
Curitiba. No Estado foi o município que mais se beneficiou com a instalação do pólo
automotivo criado na década de 90. Sua posição geográfica privilegiada foi decisiva para a
localização destes empreendimentos, com a facilidade no escoamento da produção, devido
a malha viária constituída pela BR 277, BR 376 e Contorno Leste - conectado à BR 116, bem
como a acessibilidade ao Porto de Paranaguá e ao deslocamento aéreo por meio do
Aeroporto Internacional Afonso Pena.
A tabela a seguir apresenta os dados da população do município de 2010, que
comparado com o Censo 2000 revela um aumento populacional de 29,31%.
TABELA 3 - População Residente por Área e Sexo em São José dos Pinhais – Censo 2010
Ano
Urbana
Rural
Total
2000
183.366
20.950
204.316
2010
247.614
16.596
264.210
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2000 e 2010

Masculina
102.412
130.597

Feminina
101.904
133.613

Total
204.316
264.210

A população urbana referente ao ano de 2010 equivale a 93,72% enquanto que na
área rural concentra-se a taxa percentual de 6,28%. O inverso ocorre com a extensão
territorial do município que possui 81,70% de seu território classificado como área rural e
18,30% área urbana, considerando que a extensão é de 948,52 km², 11 São José dos Pinhais é
um dos maiores municípios do Estado do Paraná.
De acordo com as informações contidas no site oficial da prefeitura12:

Entre 1970 e 1980, a população total do Município cresceu 106,99%, de modo
muito acelerado devido à forte migração rural-urbana que caracterizou o Paraná no
período, conseqüência da expansão da agricultura, principalmente na produção de
soja e trigo (...). A partir desse período, pouco a pouco o Município foi se libertando
do atraso econômico e adentrando em uma nova era. Com o desenvolvimento
provocado pela instalação de inúmeras indústrias, diversas pessoas migraram para
São José dos Pinhais e conseqüentemente o Município foi se expandindo, conforme
podemos observar na tabela Evolução Populacional de São José dos Pinhais.

11
12

Dados disponíveis no site da prefeitura em : http://www.sjp.pr.gov.br/localizacao/. Acessado em 2014.
Disponível em http://www.sjp.pr.gov.br/evolucao-da-populacao/. Acessado em 2014.
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Ao analisar os dados demográficos é possível inferir que o considerável aumento da
população ao longo de 10 anos gera novas demandas de acesso às políticas públicas de
educação, saúde, assistência social, trabalho, segurança, urbanismo, esporte, cultura, lazer,
entre outras. Considerando o princípio da Doutrina da Proteção Integral assumida pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, tais políticas precisam considerar o aumento da
população infanto-juvenil.
A tabela a seguir mostra a população residente no município por faixa etária,
conforme o Censo do IBGE de 2010 agrupadas nas idades de 0 a 17 anos.
TABELA 4 - População Residente por Faixa Etária de 0 a 17 anos em São José dos Pinhais –
Censo 2010
Faixa etária
Pessoas de 00 a 04 anos de idade
Pessoas de 05 a 09 anos de idade
Pessoas de 10 a 13 anos de idade

Total
20.902
21.319
19.514

Pessoas de 14 ou 15 anos de idade 9.929
Pessoas de 16 ou 17 anos de idade 9.245
Pessoas de 00 a 17 anos de idade
80.909
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010

% em relação ao total da
população do município (264.210)
7,91%
8,06%
7,39%
3,76%
3,50%
30,62%

De acordo com as informações da tabela, a população que compreende a faixa etária
de 10 a 17 anos é de 38.688 pessoas, que distribuídas em grupos na área urbana e rural
percebe-se os seguintes dados:
TABELA 5 - Dados da população rural e urbana do município por grupo etário de Pessoas de
10 a 17 anos de idade
Faixa etária/ situação
1. Total de Pessoas de 10 a 17 anos de idade no município
Pessoas de 10 a 17 anos de idade residentes em área urbana
Pessoas de 10 a 17 anos de idade residentes em área rural
2. Total de Pessoas de 10 a 13 anos de idade no município
Pessoas de 10 a 13 anos de idade residentes em área urbana
Pessoas de 10 a 13 anos de idade residentes em área rural
3. Total de Pessoas de 14 ou 15 anos de idade
Pessoas de 14 ou 15 anos de idade residentes em área urbana
Pessoas de 14 ou 15 anos de idade residentes em área rural
4 Total de Pessoas de 16 ou 17 anos de idade
Pessoas de 16 ou 17 anos de idade residentes em área urbana
Pessoas de 16 ou 17 anos de idade residentes em área rural
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010

Quantidade
38.688
34.276
4.412
19.514
17.264
2.250
9.929
8.948
981
9.245
8.064
3.231
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A tabela demonstra a população urbana e rural de 10 a 17 anos e revela alguns
desafios, pois conforme indicadores de nível nacional (já citado neste documento) a maior
concentração de trabalho infantil ocorre em atividades na lavoura e pecuária principalmente
na faixa etária de 10 a 13 anos. De acordo com a tabela, 2.250 pessoas nesta idade residem
em área rural.
Para fins de análise de dados, no que se refere às formas de atividades identificadas
na pesquisa, a tabela a seguir baseada no Censo Demográfico do IBGE, apresenta diferentes
grupos etários de 10 a 17 anos de idade organizados por tipo de atividade.
TABELA 6 - Dados de Trabalho Infantil relacionados aos diferentes grupos etários de 10 a 17
anos de idade agrupados por tipo de atividade
Faixa etária
Situação/ tipo de atividade desempenhada
10 a 17 anos de
em atividade da agricultura, pecuária, produção
idade
florestal, pesca e aquicultura no trabalho principal
10 a 13 anos de
em atividade da agricultura, pecuária, produção
idade
florestal, pesca e aquicultura no trabalho principal
14 ou 15 anos de em atividade da agricultura, pecuária, produção
idade
florestal, pesca e aquicultura no trabalho principal
16 ou 17 anos de em atividade da agricultura, pecuária, produção
idade
florestal, pesca e aquicultura no trabalho principal
10 a 17 anos de
em atividade do comércio, reparação de veículos
idade
automotores e motocicletas no trabalho principal
10 a 13 anos de
em atividade do comércio, reparação de veículos
idade
automotores e motocicletas no trabalho principal
14 ou 15 anos de em atividade do comércio, reparação de veículos
idade
automotores e motocicletas no trabalho principal
16 ou 17 anos de em atividade do comércio, reparação de veículos
idade
automotores e motocicletas no trabalho principal
10 a 17 anos de
em outras atividades no trabalho principal
idade
10 a 13 anos de
em outras atividades no trabalho principal
idade
14 ou 15 anos de em outras atividades no trabalho principal
idade
16 ou 17 anos de em outras atividades no trabalho principal
idade
Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010

Quantidade
436
134
154
148
1.187
61
197
929
3.144
294
791
2059
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Para facilitar a análise, reagrupando os dados da tabela 6, verifica-se a seguir o
número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil considerando como
critério as atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura,
comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas e outras atividades no trabalho
principal.
TABELA 7 - Dados de Trabalho Infantil organizados por grupos etários
Faixa etária

Quantidade

10 a 17 anos de idade independente do tipo de atividade

4767

10 a 13 anos de idade independente do tipo de atividade

489

14 ou 15 anos de idade independente do tipo de atividade

1142

16 ou 17 anos de idade independente do tipo de atividade

3136

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010

Ao cruzar os dados citados na tabela 6 e 7, tem-se 1631 casos de trabalho infantil na
faixa etária de 10 a 15 anos13, destes, 288 trabalham em atividades agrícolas, o que equivale
a 17,65% dentre os demais tipos de trabalhos pesquisados. Se comparados a população
desta faixa etária com os dados da tabela 5, verifica-se 3.231 pessoas de 10 a 15 anos
residentes em área rural, e destas, 288 realizam atividades agrícolas o que equivale a 8,9%.
Outro ponto a destacar é que percebe-se relevante número de crianças e adolescentes na
faixa etária de 10 a 13 anos que trabalham e sequer contam com amparo legal, pois os
programas de aprendizagem vigoram a partir de 14 anos.
Quanto aos adolescentes de 16 e 17 anos, de acordo com a legislação vigente podem
trabalhar, mas com restrições: o trabalho não pode ser noturno, perigoso, insalubre, penoso,
realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico,
moral e social, nem realizado em horários e locais que não permitam frequência à escola.
Considerando que 3.136 adolescentes nesta faixa etária realizam algum tipo de trabalho,
nota-se uma inversão nos dados, pois somente 4,7 % atuam em atividades agrícolas, todavia,
29,6% realizam atividades relacionadas ao comércio, reparação de veículos automotores e
motocicletas no trabalho principal. Este dado é um possível indicativo de trabalho
13

Convém ressaltar que estes dados se referem as perguntas da pesquisa concernentes ao tipo de trabalho e
os resultados diferem-se dos dados referentes a nº de ocupados conforme será verificado no decorrer do
texto.

24

inadequado aos pressupostos legais conforme Portaria nº 20/2001, do Ministério de
Trabalho e Emprego14 e Decreto nº 6.481/2008 que aprova a lista das piores formas de
trabalho infantil (LISTA TIP).
Outro indicativo de análise para os casos de adolescentes trabalhadores na faixa
etária de 16 e 17 anos é o nível de formalidade e informalidade, ou seja, com ou sem
carteira assinada conforme apresentado na tabela a seguir.

TABELA 8 – Dados de trabalho de adolescentes com registro em carteira e sem registro
Faixa etária
Pessoas de 14 ou 15 anos
de idade

Situação/ tipo de atividade desempenhada
empregadas com carteira de trabalho assinada
no trabalho principal

Quantidade

Pessoas de 14 ou 15 anos
de idade,

empregadas sem carteira de trabalho assinada
no trabalho principal

639

Pessoas de 16 ou 17 anos
de idade,

empregadas com carteira de trabalho assinada
no trabalho principal

1.870

Pessoas de 16 ou 17 anos
de idade

empregadas sem carteira de trabalho assinada
no trabalho principal

1.020

262

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010

Convém esclarecer que os dados apresentados nesta tabela se diferem da tabela 6 e
715 que tratam dos tipos de trabalho. Neste quesito da pesquisa, o IBGE foca o número de
ocorrências com registro em carteira e sem registro. Nota-se que 901 adolescentes de 14 e
15 anos trabalham e destes, somente 262 possuem carteira assinada, que implica na
condição de Programas de Aprendizagem Profissional conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente, artigos 60 a 69 e Lei de Aprendizagem Nº 10.097/2000. Quanto a faixa etária
de 16 e 17 anos, verifica-se 2.890 adolescentes trabalhadores, destes, 1.020 sem registro em
carteira. Este dado revela um forte indicativo de trabalho ilegal e demonstra que além de
combater o trabalho infantil é preciso garantir políticas públicas de incentivo e proteção ao
adolescente trabalhador. Conforme o PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO ESTADO DO PARANÁ (2014, p. 104):

14

Estabelece as atividades em que é proibido o trabalho dos adolescentes, especificando os locais e serviços
considerados insalubres ou perigosos.
15
Ao utilizar como critério de pesquisa o tipo de trabalho (tabelas 6 e 7) os dados de trabalho infantil sobem
para 1142 adolescentes de 14 e 15 anos.

25

O Estatuto reforça de forma expressa o direito do adolescente à profissionalização e à
proteção no trabalho, corroborando toda a normatização já exposta, sobretudo os
limites estabelecidos ao trabalho do adolescente. O trabalho permitido a este deve
respeitar as premissas do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
e a capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Para aprimorar a análise dos dados referentes ao trabalho formal do adolescente
acima de 14 anos, a tabela a seguir apresenta os dados municipais de oferta dos programas
de aprendizagem em conformidade com a legislação vigente.

TABELA 9 - Número de atendidos nos Programas de Aprendizagem ofertados pelo município
- 1º semestre de 2014
Faixa etária

Programas Ofertados

Nº de adolescentes

14 e 15 anos de idade

Programa Guarda Mirim

420

Secretaria Municipal de Educação/

67

Total

513

SENAI

16 e 17 anos de idade

Entidade não governamental/ SENAI

26

Secretaria de Educação/ SENAI

120

168

Entidade não governamental/ SENAI
48
Nota: (01) Programa Guarda Mirim ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social; Parceria
SENAI com Secretaria Municipal de Educação e parceria SENAI com entidade não governamental
Patronato Santo Antônio.
(02) Dados correspondem a oferta do 1º semestre de 2014.

Nota-se que a quantidade registrada de adolescentes na faixa etária de 14 e 15 anos
empregados com carteira assinada em 2010 é de 262 casos (conforme tabela 8). Em 2014,
segundo os dados de fonte municipal, este número sobe para 513, ou seja, um aumento de
95,8% no período de quatro anos após a pesquisa. Deste total, 420 vagas de trabalho têm
sido gradativamente disponibilizadas pelo Programa Municipal Guarda Mirim que, amparado
na Lei de Aprendizagem, tem como objetivo: proporcionar a formação integral do
adolescente, provendo o desenvolvimento social, educacional e profissional em regime
paramilitar para adolescentes de 14 a 16 anos inscritos no Cadastro Único. O referido
programa atendeu em média 420 adolescentes16 em turmas alternadas no decorrer do ano
de 2014 sendo que cerca de 295 alunos foram inseridos no trabalho no até junho de 2014 e

16

Dados da Secretaria Municipal de Assistência Social referente ao 1º semestre de 2014 (Relatório do
Feedback).
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os demais no decorrer do ano, após cumprimento da carga horária dos cursos em
consonância com os pressupostos legais.
Ainda com relação aos programas de aprendizagem, além da Guarda Mirim, verificase a parceria SENAI com a Secretaria Municipal de Educação e Entidade Não governamental
que resulta no atendimento de 93 adolescentes de 14 e 15 anos e outros 128 na faixa etária
de 16 e 17 anos no primeiro semestre de 2014.
Embora o aumento da oferta de vagas para programas de aprendizagem seja
animador, comparado ao Censo de 2010, importa considerar a situação socioeconômica do
país que pode impactar na execução das metas do plano. As pesquisas nacionais apontam
que o desemprego voltou a subir no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) realizada pelo IBGE a taxa média de desemprego no quarto trimestre de
2014 ficou em 6,5%. Outra pesquisa divulgada em meados de janeiro de 2015 pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), em parceria
com o Dieese, revela que somente as montadoras demitiram 12.400 trabalhadores em 2014.
No setor de autopeças foram 19.000 cortes. Os bancos também já dispensaram 5.000 postos
de trabalho. Considerando que São José dos Pinhais é o terceiro pólo automotivo do país, as
demissões em alta escala das montadoras impactam na situação municipal.
Esta inferência à conjuntura sociopolítica do Brasil e do Município se faz necessária,
pois a oferta de programas de aprendizagem amparada em legislação nacional prevê a
inserção de adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 anos no mercado de trabalho
como aprendizes. Mediante a instabilidade econômica, a crise social e o aumento das
demissões, pela lógica, as empresas diminuem a oferta de empregos e concomitante de
vagas para programas de aprendizagem.
Outro ponto a ser destacado é que os dados apresentados pelo Censo do IBGE
revelam um número ainda maior de trabalho infantil no critério de pessoas ocupadas na
semana de referência da pesquisa, conforme verifica-se na tabela a seguir.
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TABELA 10- Pessoas ocupadas na semana de referência relacionadas aos diferentes grupos
etários de 10 a 17 anos de idade
Faixa Etária

Quantidade

Pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência

5.674

Pessoas de 10 a 13 anos de idade, ocupadas na semana de referência

734

Pessoas de 14 ou 15 anos de idade, ocupadas na semana de referência

1.400

Pessoas de 16 ou 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência

3.540

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010

Os dados apontados nesta tabela indicam o número de pessoas ocupadas na semana
de referência da pesquisa17 e são utilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Social como
indicadores para a vinculação do município de São José dos Pinhais ao cofinanciamento
federal. A Resolução nº150/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social aprova a
adesão de cofinanciamento federal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
através do Termo de Aceite da Secretaria Nacional de Assistência Social. Enquanto principal
demanda para o Programa no município tem-se um público estimado de 2.134 crianças e
adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos de idade concernente aos dados do Censo 2010
do IBGE indicados na tabela 10. Nota-se que este número é ainda maior que os dados
referentes ao tipo de trabalho (tabela 6/7) e trabalho formal ou informal (tabela 8).
Até aqui, a análise dos dados e o comparativo entre as tabelas tomaram como
referência alguns critérios: população do município por faixa etária, tipos de trabalho,
formalidade, informalidade, programas de aprendizagem e conjuntura socioeconômica.
São diversos os desafios para a implementação do PETI, um deles refere-se à
necessidade de identificação dessa demanda, ao buscar outras fontes de dados, o Sistema
de Informações sobre Focos de Trabalho Infantil registra no município de São José dos
Pinhais sete relatórios em duplicidade de ação fiscal constando onze casos de trabalho
infantil datados de 2008 a 2013. Os poucos dados demonstram a fragilidade dos registros de
17

Segundo os critérios de pesquisa do IBGE a Semana de Referência é contada de domingo a sábado, que
precede a semana de realização da entrevista. A investigação das características de trabalho teve como semana
de referência a semana de 25 a 31 de julho de 2010. Considera-se como ocupada na semana de referência: a
pessoa que exerceu algum trabalho durante pelo menos uma hora completa na semana de referência; ou a
pessoa que tinha trabalho remunerado do qual estava temporariamente afastada nessa semana.
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trabalho infantil e quase ausência de autuações fiscais, em face dos dados apontados pelo
IBGE.
A base de dados de outubro de 2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social
revela apenas 20 crianças em situação de trabalho infantil no município inseridas no
Cadastro Único. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) apresenta em
2014 somente três casos notificados de trabalho infantil.
Outro desafio, conforme apontado nas informações analisadas, diz respeito a
extensão territorial predominantemente agrícola que contribui para alavancar altas taxas de
trabalho infantil, todavia não identificados de forma suficiente na base de dados do Cadastro
Único e de outras fontes como Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e
Sistema de Informações sobre Focos de Trabalho Infantil (SITI). Também percebe-se a baixa
inserção de adolescentes de 14 a 17 anos em programas de aprendizagem o que favorece o
trabalho informal, que muitas vezes é prejudicial à saúde e ao desenvolvimento do
adolescente.
O diagnóstico revela uma correspondência entre as informações em âmbito
municipal com alguns descritores e indicadores do Plano Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (2011). Em face dos
dados analisados neste diagnóstico, apresenta-se alguns indicadores em nível municipal:
 1º INDICADOR - Considerando os dados do IBGE/2010, foram registrados 2134
possíveis casos de PETI nas entrevistas de recenseamento, os quais referem-se a
crianças/ adolescentes de 10 a 15 anos ocupados no período de pesquisa. Todavia, o
município conta com apenas 20 registros de PETI no Cadastro Único e 12 crianças/
adolescentes incluídas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Mediante tal indicativo a pergunta que se faz é: Onde estão as crianças e
adolescentes em trabalho infantil? Responder esta indagação requer estratégias de
identificação e mobilização, assim, importa que as ações e metas do plano
contribuam para superar tal indicador.
 2º INDICADOR: Nota-se a falta de registros nos diversos cadastros e sistemas
nacionais e municipais tais como: Cadastro Único Social (CADU) 20 casos de PETI,
Sistema de Notificação de Violência (SINAN) 3 casos, Sistema de Informações sobre
focos de Trabalho Infantil (SITI) 11 casos. Esta ausência de informações coloca o
município refém tão somente dos dados do Censo Demográfico do IBGE, que por
atingir quase 100% da população enquanto pesquisa nacional causa comoção das
diversas Políticas Públicas. Ocorre que as estratégias para inclusão das crianças e
adolescentes nos serviços requer o registro dos casos em diversos sistemas. Isto
implica também na elaboração de fluxos, para que se garantam ações intersetoriais.
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 3º INDICADOR: Poucas vagas de programas de aprendizagem considerando o
número de pessoas ocupadas e tipos de trabalho no período da pesquisa do Censo
IBGE/2010. Verificou-se aumento de oferta, mas ainda há um alto contingente de
adolescentes na faixa etária de 14 / 15 anos em atividade produtiva ou ocupados, o
que requisita a criação de novas vagas para cursos de aprendizagem. Por outro lado,
as empresas evitam esta faixa etária uma vez que os programas de aprendizagem
segundo a legislação abrangem de 14 a 24 anos. OUTRO PONTO: muitos
adolescentes de 16 e 17 anos (faixa etária que NÃO é critério de PETI) trabalham
sem registro em carteira e podem estar em condições inadequadas de trabalho
(periculosidade e insalubridade). Este indicador confronta-se com a necessidade de
aumento da oferta devido a demanda, mas ao mesmo tempo as vagas de
aprendizagem tem diminuído devido a crise sociopolítica e econômica do país
(desemprego, demissões em larga escala, menor oferta de trabalho formal).

Os indicadores revelam alguns desafios a serem superados mediante as
problemáticas apontadas pelo diagnóstico, tanto em nível nacional e estadual como
municipal. Embora tenham sido apresentados diversos dados oficiais que chamam a atenção
devido à alta incidência de trabalho infantil é preciso um olhar atento a fatores
socioculturais referentes ao “valor do trabalho” que tem sido preponderante na construção
simbólica da sociedade brasileira. Também é preciso considerar a relação do trabalho no
modo de produção capitalista, que estimula o consumo e a necessidade de “ter” em
detrimento do “ser”. Segundo IAMAMOTO (1999, p. 27), o conjunto das expressões das
desigualdades da sociedade capitalista madura, que têm uma raiz comum, ou seja, a
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social,
enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da
sociedade.
Portanto, ao dimensionar a categoria trabalho como objeto deste plano, é primordial
identificar como sujeitos as crianças e adolescentes munícipes de São José dos Pinhais, que
requisitam uma conjunção de esforços e políticas intersetoriais para que possam ter
garantidos os direitos constitucionais.
Para que se possa visualizar a oferta dos serviços em âmbito municipal apresenta-se
o mapeamento e a organização das redes de proteção social.

30

3. Mapeamento dos Serviços do Município

O diagnóstico apresenta importantes dados para a elaboração das ações e metas do
Plano, todavia, a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil entendeu que seria
necessário realizar um levantamento dos serviços e programas municipais voltados a
crianças e adolescentes. Os dados foram disponibilizados visualmente no mapa de São José
dos Pinhais, e posteriormente apresentados em tabelas descritivas constando o quantitativo
e os nomes das instituições que ofertam serviços de Educação, Saúde, Assistência Social,
Trabalho, Cultura, Esporte e Lazer. Como critério, optou-se pela distribuição dos serviços nas
Redes de Proteção Social do território.

3.1

REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL E MAPEAMENTO POR TERRITÓRIO
O município conta com 8 Redes de Proteção Social nos territórios (bairros, vilas,

colônias) que se reúnem mensalmente com prevalência de representantes da Educação,
Saúde e Assistência Social. Essas redes debatem sobre as políticas municipais, socializam
informações e buscam o fortalecimento dos serviços de cada território. Algumas recebem,
discutem e encaminham casos para o Sistema de Garantia dos Direitos. A Resolução nº. 113
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) no artigo 1º
esclarece que “O Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD)
constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e não
governamentais e da sociedade civil”.
Todavia entende-se a necessidade de articulação do SGD através das redes de
proteção para que abranjam os demais serviços, considerando, tanto as disposições legais da
Política Nacional de Assistência Social que abordam sobre a criação de redes
socioassitenciais e também o Estatuto da Criança e do Adolescente que no artigo 86 coloca:
“a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da união, dos estados,
do distrito federal e dos municípios.”
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Por considerar relevante o trabalho intersetorial, optou-se pelo mapeamento dos
serviços distribuídos nas Redes de Proteção Social do município, o que possibilita uma leitura
mais eficiente das ações municipais e das demandas para o público infanto juvenil. A seguir
apresentam-se os mapas da área urbana, rural e redes de proteção do território.

MAPA DA ÁREA URBANA E RURAL

Fonte: Mapa disponibilizado pelo Departamento Territorial Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo,
adaptado com a distribuição dos serviços pela Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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ÁREA RURAL

Fonte: Mapa disponibilizado pelo Departamento Territorial Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo,
adaptado com a distribuição dos serviços pela Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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LEGENDA
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REDE A - Área Urbana e Predominante Área Rural - Região Sul, Leste, Sudeste,
Oeste e Sudoeste da Cidade (Territórios dos Cras Cyro Pellizzari I, Cyro
Pellizzari II e Campestre da Faxina)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 11 - DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE A”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS
DE REFERÊNCIA
REDE A
CRAS Cyro Pellizzari I - bairros:
Bairro São Marcos (Planta São Marcos I - Planta
São Marcos II - Jardim Aquarius - Mirimguava).
Bairro Barro Preto (Bairro Del Rey - Núcleo Del
Rey I - Núcleo Del Rey II - Núcleo Del Rey III Tapera - Macaco – Campina).
Colônia Murici (limite de atendimento - Rua
Antonio Gribogi/Apolonia G. Guerra/João
Lipinski e BR 376).

CRAS Cyro Pellizzari II - bairros:
Bairro Barro Preto (Jardim Fabíola I - Jardim
Fabíola II - Jardim Carmem I - Jardim Carmem II Bairro Aruja - Campina do Taquaral - Passo do
Campo - Agaraú - Campo da Vargem - Espigão de
Papanduva - Cachoeira - Campo Largo Roseira
(Acima da Rua Raimundo Machado Fagundes /
Francisco Homero Claudino / Avenida
Volkswagem Audi- Vila Nova)

CRAS Campestre da Faxina bairros:
Agreste - Alto da Boa Vista - Antinha - Avencal Campestre da Faxina - Campina da Contenda Campo Largo Roseira abaixo da Rua Raimundo
Machado Fagundes / Francisco Homero Claudino
/ Avenida Volkswagem Audi - Catas Altas Colônia Castelhanos - Colônia Machado - Colônia
Marcelino - Colônia Murici - divisa com o CRAS
Cyro I - Apolônia G. Guerra / Rua João Lipinski Colônia Santos Andrade - Contenda - Córrego
Fundo - Cotia - Santa Ana - Espigão - Couro Faxina - Inhaíva - Jardim Paulista - Malhada /
Ribeirãozinho da Malhada / Saltinho e Campina
da Malhada / Ribeirão do Meio / Ronco d'Água Papanduva - Papanduva da Serra - Pessegueiro Portãozinho - Pouso Triste - Rio de Una - Roça
Velha (Ribeirãozinho da Roça Velha) - Roseira do
Campo Largo - Serrote - Usina de Chaminé Usina Guaricana - Vila Crama - Vila da Porva Vila dos Carvalho - Vila Plantes - Vila Simões

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
03 Centros de Assistência Social: CRAS Cyro Pellizzari I; CRAS Cyro
Pelizzari II; CRAS Campestre da Faxina
EDUCAÇÃO:
15 Escolas Municipais: E.M. Ezaltina Meiga – Programa Mais
Educação, E.M.Eugenia Talamini, E.M Júlia Wanderley, E.M.São
José. E.R.M. Lilian Viana – Programa Mais Educação, E. M.
Francisco Xavier (Cachoeira), E.M.R. Santo Antônio – Programa
Mais Educação (Agaraú), E.M. Clodoaldo Naumann (Campo Largo
da Roseira). E.R.M. São Francisco de Assis (Castelhanos), E.R.M.
Caetano Munhoz da Rocha (Cotia),E.R.M. Alfredo Eichel
(Malhada), E.R.M.Divahê C. Ulrich (Campestre da Faxina), E.R.M
Sagrado Coração de Maria Marcelino), E.R.M. Carlos Gomes (Roça
Velha), E.M. Luiz Singer- Programa Mais Educação (Contenda).
07 Centros Municipais de Educação Infantil: CMEI Luiza Possebon
Tozzo, CMEI O Reino das Delícias. CMEI Maria da Piedade Souza
Cortes (Campo Largo da Roseira), CMEI Bem-te-vi-crescer, CMEI
João de Barro Preto.
CMEI Gralha Azul (Contenda), CMEI Luiz Stocco (Roseira).
07 Colégios Estaduais: C.E. Chico Mendes, C.E. Barro Preto, C.E.
Murici. C.E. Nossa Senhora dos Milagres (Cachoeira) C.E.
Malhada;C.E Eunice Borges da Rocha (Contenda);C.E Irmâ
Ambrósia Sabachoviski (Marcelino).
01 Centro Municipal de Atendimento Especializado: Regional São
Marcos
SAÚDE
14 Unidades Básica de Saúde: US São Marcos; US Murici; US
Campina do Taquaral ;US Agaraú ; US Cachoeira; US Campo Largo
da Roseira; US Contenda; US Campo Largo da Roseira; US
Castelhanos; US Marcelino; US Malhada; US Cotia; US Córrego
Fundo; US Faxina.
04 Unidades de Saúde que possuem Agentes Comunitários de
Saúde
ESPORTE E LAZER
03 Núcleos de Esporte e Lazer: Tio Zico (Contenda); Malhada; São
Marcos
CULTURA
Ações Descentralizadas: Aulas de Violão e Grupo de Canto Ítalo
Polonês (Campina do Taquaral)
03 ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS:
Desafio Jovem para Vidas em Cristo (Roça Velha); Associação
Padre João Roberto Ceconello (Malhada); Associação Para Vida
Sem Drogas (Faxina/ Contenda)

36

Rede B - Área Urbana e Rural - Região Nordeste (território do CRAS Affonso
Celso de Araújo Franco)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.

37

TABELA 12 DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE B”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE B
CRAS Affonso Celso de Araújo Franco – bairros:
Borda do Campo (Chácara Auto Estrada - Chácaras
Bel Verde - Chácaras Dom Rodrigo - Jardim Dom
Bosco - Jardim Edna - Jardim Martinópilis - Jardim
Q'Sonho - Jardim Santa Catarina I - Jardim
Triângulo - Parque Santo Antônio - Planta Auri
Verde - Planta Correia Lima - Planta Libanópolis Planta Nemari I - Planta Nemari II - Planta Nemari
III - Planta Nemari IV - Planta Virgínia - Sítio São
Silvestre - Vila Martins - Vila Santa Tereza – Vila
Nova, Papanduva da Serra e Purgatório).

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
01 Centros de Referência Assistência Social: CRAS
Affonso Celso de Araújo Franco
01 Programa Jovem Empreendedor termo de
Cooperação Técnica com a empresa Schattdecor
01 Centro da Juventude: bairro Borda do Campo
PRONATEC: Bairro Borda do Campo
EDUCAÇÃO
05 Escolas Municipais: E.M.Antonio Franco, E.M.
Terezinha Toczek, E.M. Francisco Claudino - Programa
Mais Educação, E.M. Maria Leni Haluch de Bastos,
E.M. Maria deRocco Persegona.

Bairro Roseira de São Sebastião (Jardim Amadeus
- Jardim Guarani - Jardim Santa Ana - Planta
Roseira I - Planta Roseira II - Vila Paraíso - Vila
Roseli - Colônia Acioly - Capão Grosso - Gamelas Costeira do Cupim Fornalha - Curralinho).

06 Centros Municipais de Educação Infantil: CMEI
Borda Viva, CMEI Sabiá Laranjeira, CMEI A árvore dos
Sapatos, CMEI Cantinho do Céu, CMEI Joana Razzotto
de Castro, CMEI Caminhos da Serra.

Mergulhão (divisa com o CRAS Campestre da
Faxina - Rua Emerson Greboge/ João Maczak).

03 Colégios Estaduais: C.E. Zilda Arns, C.E.Tiradentes,
C.E. Tarsila do Amaral.
SAÚDE
02 Unidades Básica de Saúde: US Borda do Campo;
US Martinopolis.
04 Unidades Básica de Saúde que possuem Agentes
Comunitários de Saúde

ESPORTE E LAZER
01 Núcleo de Esporte e Lazer:Bairro Borda do Campo
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Rede C - Área Urbana - Região Norte (território do CRAS Miguel Haluch)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 13 – DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE C”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE C
CRAS Miguel Haluch – bairros:
Bairro Costeira (Jardim Rosele Maria - Jardim
Santa Lucia - Jardim São Francisco - Jardim Vale
Verde - Parque São José - Planta Santa Ignez Planta Selma Eliane – Nova Costeira).
Bairro Cruzeiro (Jardim Cruzeiro - Jardim Santos
Dumont II - Jardim Santos Dumont II - Jardim
Santos Dumont IV - Planta Heitor Moro - Planta
São Pedro II - Moradias Potiguara - Moradias
Potiguara II - Moradias Xingu - Planta Elisa
Pereira Cordeiro - Vila Fogiatto I - Vila Fogiatto II
- Vila Idalina I - Vila Idalina II - Vila Idalina III - Vila
Rocco III).
Bairro Ouro Fino (Dona Emília - Dona Ivã - Jardim
Ouro Fino - Jardim União - Planta Campina Planta Dissenha - Planta Irapuã - Regência - Vila
Real).

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
01 Centro de Referência Assistência Social : CRAS
Miguel Haluch
PRONATEC: SENAI/Costeira
EDUCAÇÃO
09 Escolas Municipais: E.M.Anibal Ribeiro Leal, E.M.
Almir Ferraz, E.M. Ana Maria Moro Dissenha, E.M.
Celestina Scolaro Foggiatto, E.M. Irmã Dulce, E.M.Rosi
Machado Marchesini - Programa Mais Educação,
E.M.Cleonice Braga Fonseca - Programa Mais
Educação, E.M. Emílo de Menezes, E.M. Olavo Bilac.
07 Centros Municipais de Educação Infantil: CMEI Ao
Alvorecer, CMEI Baú de Fantasias, CMEI Recanto de
Gente Miúda, CMEI Ipê Amarelo, CMEI Sossego da
mamãe, CMEI Quero Quero Aprender, CMEI Santa
Maria de Los Angeles.
03 Colégios Estaduais: C.E. Angelina Prado (CAIC), C.E.
Juscelino K. de Oliveira, C.E. Elza Scherner Moro.

Bairro Quississana (Jardim Amadeus - Jardim
Guarani - Jardim Santa Ana - Planta Roseira I Planta Roseira II - Vila Paraíso - Vila Roseli Planta Málvea - Vila Suiça - Jardim Alvorecer Jardim Atômico - Vila Quississana - Vilagio
Belverede).

SAÚDE
04 Unidades Básica de Saúde: US CAIC ;US Xingu;US
Quissisana; US Riacho.
04 Unidades Básica de Saúde que possuem Agentes
Comunitários de Saúde

Bairro Rio Pequeno (Jardim Antares - Jardim
Santa Clara - Jardim Krichak - Moradias Rio
Pequeno - Riacho Doce – Vila Jurema - Vila Nossa
Senhora de Fátima).

ESPORTE E LAZER
03 Núcleos de Esporte e Lazer: Jardim Santos
Dumond; Quississana; Jardim Fátima
01 Estádio de Futebol : Pinhão (Xingu)
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Rede D - Área Urbana - Região Noroeste (território do CRAS José Zen)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 14 - DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE D”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE D
CRAS José Zen – bairros:
Bairro Bom Jesus (Angelo Bonato - Jardim
Jussara - Parque Maria Aparecida - Planta Bom
Jesus - Planta João Zen - Planta Margarida
Dombrowski - Planta Santo Antonio - Planta
Tomaz Stonoga).
Bairro Colônia Rio Grande (Jardim Eldorado I Jardim Lincys - Jardim Orion - Jardim Parque do
Beija-Flor - Jardim Patrícia - Jardim Poland I Jardim Poland II - Jardim Suzuki - Jardim Taurus Jardim Veneza - Moradias Arapongas - Moradias
Castro Alves - Moradias Guarani - Planta Carolina
- Planta Santa Terezinha).
Bairro Itália (Jardim Brasília - Jardim Dona Naime
- Jardim Guadalajara I - Jardim Guadalajara II Jardim Itália - Jardim Nossa Senhora aparecida Jardim Ouro Preto - Moradias Trevisan - Planta
Portal do Sol) - Planta Zaniolo.
Bairro Pedro Moro (Jardim Christina - Jardim
Ouro Verde - Pedro Hedeschi Herdeiros - Planta
Nogarotto - Planta Santa Izabel - Vila Antonio
Pallu - Vila Rica) - Vila Braga.
Bairro Zacarias (Jardim dos Bandeirantes /
Planta Froelich I - Subúrbio Rio Grande divisa
com o CRAS Cyro II - Rua Benjamin Negoseki /
Benjamim Claudino Barbosa / José Francisco
Negoseki/ Nestor Negoseki).

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL:
01 Centro de Referência de Assistência Social: CRAS
José Zen
EDUCAÇÃO
07 Escolas Municipais: Escola Municipal Leonilda
Trevisan – Programa Mais Educação, E.M. Padre José de
Anchieta, E.M. Papa Paulo – Programa Mais Educação,
E.M. Modesto Zaniolo, E.M. Pedro Constantino, E.M.
Pedro Moro,E.M. Especial Madre Paulina.
04 Centro Municipal de Educação Infantil: CMEI
Comecinho de Vida, CMEI Nair Mafalda Zaniolo, CMEI
Santo Antonio, CMEI Flor de Lis
03 Colégio Estadual: C.E. Unidade Polo, C.E. Anita Canet,
C.E Herbert de Souza.
SAÚDE
04 Unidades Básica de Saúde: US Braga;US Veneza;US
Moradias Trevisan;US Central .
04 Unidades Básica de Saúde que possuem Agentes
Comunitários de Saúde
ESPORTE E LAZER
01 Núcleo de Esporte e Lazer: Colônia Rio Grande
CULTURA
02 Ações Descentralizadas: Orquestra de Cordas e Aulas
de Violão (Colônia Rio Grande)
01 ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL
Patronato Santo Antonio (Colônia Zacarias)
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Rede E - Área Urbana - Região Noroeste e Centro da Cidade (território do
CRAS Francisco Quirino)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 15 – DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE E”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE E (Centro)
CRAS Francisco Quirino – bairros:

Bairro São Domingos (Planta Max I - Vila Franchetto
- Jardim Dona Cecília - Dona Letícia - Planta Pedro
Alberti - Planta São Domingos - Vila do Rocio - Vila
Glória - Vila Silveira da Motta).
Bairro São Pedro (Amélia Bortolin Pundek Monteiro e Maria Gonçalves - Parque São Caetano Planta Angélica - Planta Francisca A Bolino - Planta
Santa Ema - Planta São Luiz - Planta São Pedro Santa Rosa - Vila Heitor).
Bairro Aristocrata (Jardim Aristocrata - Jardim
Esperança - Jardim Real - Parque Maria Aparecida Planta Angelo Zen - Planta Bela Vista - Planta Edson
Luiz - Planta Santo André - Vila Irmãos Fogiatto).
Bairro Cidade Jardim (Jardim Eunice II - Cidade
Jardim I - Cidade Jardim II - Jardim Elvira I - Jardim
Elvira II - Jardim Elvira III - Vila Celeste - Vila
Aclimação - Planta Angelo Andreatta - Planta
Ressaca de Santa Rita - Planta Sicuro - Planta Max II).
Bairro Centro (Vila Três Marias - Dalvy - Vila Rocco
I).
Bairro São Cristóvão (Planta Alexandre Possebon
Filho - Planta Antonio Moleta Filho II - Planta José e
Palmira Bot - Vila Ignácio França - Vila Palmira - Vila
Pinheiros).

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Centro de Referência de Assistência Social: CRAS Francisco Quirino
01 Programa de Aprendizagem Guarda Mirim
01 Centro Especializado de Referência de Assistência social: CREAS
Caminho da Cidadania
01 Abrigo Municipal de Passagem

EDUCAÇÃO
06 Escola Municipal: E.M. Mário Flores, E.M. Ernestina Macedo S.
Cortes, E.M. Santa Rita, E.M.Padre Pedro Fuss, E.M. Maria Robertina,
E.M. Especial para Surdos Ilza de Souza Santos.
05 Centro Municipal de Educação Infantil: CMEI Cantiga de Roda, CMEI
Cantinho Feliz, CMEI Maria Scanhusso Vidolim,
CMEI Meu Tesouro, CMEI Papa João Paulo II.
05 Colégio Estadual: C.E.Costa Viana, C.E. Maria Vidal Novaes, C.E. São
Cristovão, C.E. Silveira da Motta, C.E. Arnaldo Jansen.
07 Centros e Escolas Especiais: Centro Mun. de Atendimento
Especializado (CAE) Anne Sulivan; Centro Mun. Especializado de
Avaliação e Estimulação Precoce (CAEP) Professora Marilene Scrippe;
Centro Mun. de Educação Especial para Iniciação ao Trabalho (CEMITRA)
profª Zophia Petronela S.Sade; Escola Especial para surdos – Ilza S.
Santos; Escola Especial Madre Paulina; CAE área de surdes; Centro
Municipal de Atendimento Especializado (CEMAE) regional centro

SAÚDE
04 Unidades Básica de Saúde: US Braga;US Veneza;US Central;US Cidade
Jardim .
04 Unidades Básica de Saúde que possuem Agentes Comunitários de
Saúde.
01 Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi
01 Centro de Referência do Adolescente: (Casa Verde) intersetorial
entre Saúde e Assistência Social

ESPORTE E LAZER
02 Núcleos de Esporte e Lazer :Ney Braga; Cidade Jardim
01 Estádio de Futebol : Atílio João Bortolotti (Cidade Jardim)

CULTURA
01 Escola da Cultura (Centro)
01 Ação Descentralizada: Aulas de Teatro ( Bairro Braga- Casa Verde)

TRABALHO
01 Programa de Aprendizagem Aprendiz Legal
05 ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
Associação dos Pais e Amigos do Excepcionais (APAE) Local: Jardim Dª
Letícia; Associação de Proteção a Maternidade e a Infância (APMI) Local:
Centro; Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes
(CEINEE) Local: Centro; Centro de Integração Escola Empresa (CIEE)

Local: Centro; Pastoral da Criança (Centro)
SISTEMA DE JUSTIÇA: Poder Judiciário, Ministério Público,
Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública.
01 CONSELHO TUTELAR CENTRO
01 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
01 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO
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Rede F - Área Urbana - Região Norte (território do CRAS Alcídio Zeni Zaniolo e
CRAS Parque da Fonte)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 16 - DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE F”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE F
CRAS Parque da Fonte – bairros:
Bairro Afonso Pena (Jardim Centenário do Sul Jardim Primavera - Planta Subúrbio Curitibano
- Jardim Leocádia - Jardim Rio Branco - Jardim
Americano - Vila Ipiranga - Jardim da Luz Jardim Independência - Jardim Monte Claro Zippin I - Zippin II - Vila Umuarama - Planta
Paraná - Conjunto Residencial Afonso Pena Vila Dona Leonor - Vila Ipanema - Jardim
Vaticano - Vila Afonso Pena).
Bairro Independência (Planta Guanabara Conjunto Residencial Júpiter - Jardim Planalto Jardim Monte Líbano - São José - Jardim
Curitibano I - Jardim Curitibano II - Jardim
Iracema I - Jardim Iracema II - Jardim Pedroso
Junior - Conjunto Residencial Urano I Conjunto Residencial Urano II).
Bairro Boneca do Iguaçu (Jardim das Nações Vila Icaraí - Jardim Santos Dumont - Planta José
Palmeira Bot - Planta Alexandre Possebon Filho
- Vila Palmira - Vila Rui Barbosa - Jardim
Infância - Planta Irene - Arthur Urban Subúrbio
- Jardim São Judas Tadeu.
CRAS Alcídio Zeni Zaniolo – bairros:
Bairro Iná (Jardim Alfredo Lincoln - Jardim das
Acácias Jardim Fênix - Jardim Suely - Núcleo Regional
Afonso Pena - Planta Santa Rosa - Planta Teus
Paços - Vila Arthemia - Vila Edith I e II - Vila
Iguaçu - Vila Iná)
Bairro Aviação (Jardim Aeroporto - Jardim
Apollo - Jardim Aviação - Jardim Dona Rosa Jardim Ícaro - Jardim Maria Cecília I e II)
Bairro Águas Belas (Vila Margarida - Planta
Seneglaglia - Planta Grabias - Planta Afonso
Pena II - Jardim Aeroporto - Planta Rio
Pequeno - Vila Maria Olímpia)
Bairro Academia (Planta concórdia - Planta
Marambaya - Jardim Zenith - Vila Bond - Vila
Concórdia - Vila Maria Elizabete)

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 Centros de referência de Assistência Social:CRAS
Parque da Fonte; CRAS Alcídio Zeni Zaniolo
01 Programa de Formação Básica Profissionalizante
Convênio SESI/SENAI
PRONATEC: SENAI
EDUCAÇÃO
11 Escola Municipal: E.M. Antonio Rios, E.M. Lourdes
Bonin, E.M. Castro Alves – Programa Mais Educação,
E.M. Elvira Pilotto Carrano, E.M. Alexandre Bordes, E.M.
Genoveva S. Brito.; E.M. Narciso Mendes, E.M. Olivia
Nogueira, E.M Ananias A. Mauad, E.M. Martim Afonso
de Souza, E.M. Angelina de Macedo.
07 Centro Municipal de Educação Infantil: CMEI Julia
Pallu Zen, CMEI Tio João, CMEI Trilha das Araucárias,
CMEI Primavera;CMEI Mari Silva, CMEI Doce Aconchego,
CMEI Vovó Rozária.
06 Colégio Estadual: C.E. Afonso Pena, C.E. Padre
Antonio Vieira, C.E. Lindaura Ribeiro, C.E. Professora
Lindaura R. Lucas; C.E. Shirley C. Machado, C.E.
Godofredo Machado
01 Centro Municipal de Atendimento Especializado:
Regional Afonso Pena, Borda do Campo e Guatupê
SAÚDE
01 Unidade Básica de Saúde: US. Afonso Pena;
01 Unidade Básica de Saúde que possui Agentes
Comunitários de Saúde
ESPORTE E LAZER
01 Núcleo de Esporte e Lazer: Ginásio Max Rosenmamm
(Afonso Pena)
01 Estádio de Futebol : Moacir Tomelim (Jardim
Independência)
Programa Atleta do Futuro (Ginásio SESI e outros
núcleos)
CULTURA
01 Ação Descentralizada: Capoeira ( Associação Afonso
Pena)
01 CONSELHO TUTELAR: Parque da Fonte
01 ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL:
Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro
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Rede G - Área Urbana - Região Norte e Nordeste (território do CRAS Helena
Meister)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 17 - DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE G”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE G
CRAS Helena Meister – bairros:

Bairro Guatupê (Blanco Pombo - Chacrinhas do
Guatupê - Colônia Guatupê - Jardim Brasil - Jardim
84 - Jardim Ipoméia - Jardim Alvorada - Jardim
Aparecida - Jardim Belo Horizonte - Jardim Brasilino
Moura Pedroso - Jardim Cristal - Jardim Cruzeiro do
Sul - Jardim Esmeralda - Jardim Itajubá - Jardim
Marambaya - Vila Namur - Jardim Paraizo - Jardim
Pindorama - Jardim Reago Jardim Safira II - Jardim
Santa Fé - Jardim São Paulo - Jardim Suraya - Planta
Santa Rosa - Jardim Izaura - Vila Fany do Guatupê Santa Rita de Cássia).

Instituições e serviços mapeados

ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Centro de Referência de Assistência Social: CRAS
Helena Meister
EDUCAÇÃO
04 Escola Municipal: E.M. Paulo Pimentel, E.M.
Pedro Bonk, E. M. Leci Caldeira Scherner, E.M. Nossa
Senhora Aparecida.
04 Centro Municipal de Educação Infantil: CMEI
Leone Decimo Dal negro, CMEI Meu pé de Laranja
Lima, CMEI Ivone Nester Ravaglio, CMEI Otília
Teixeira Pinto.
01 Colégio Estadual: C.E.Guatupê
SAÚDE
02 Unidades Básica de saúde: US Guatupê; US
Cristal
02 Unidades Básica de Saúde que possuem Agentes
Comunitários de Saúde

ESPORTE E LAZER
01 Núcleo de Esporte e Lazer: Jardim Marambaya
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Rede H - Área Urbana - Região Norte (território do CRAS da Juventude)

Fonte: Mapa elaborado pela Secretaria Municipal de Urbanismo com base nos dados disponibilizados pela
Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 18 - DESCRITIVO DO MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS CONCERNENTES A “REDE H”
TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E CRAS DE
REFERÊNCIA
REDE H
CRAS da Juventude - bairros
Bairro Ipê (Jardim Alegria - Jardim Araguari Jardim Branco - Jardim da Luz - Jardim Ipê I Jardim Ipê II - Jardim Itaqui - Jardim Lucy Núcleo Residencial Ipê).

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS MAPEADOS

ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 Centro de Referência de Assistência social: CRAS da
Juventude
EDUCAÇÃO
03 Escola Municipal: E.M. Irmã Maria Eufrasia Torres Programa Mais Educação, E.M.Jorge Nascimento,
E.M.Floresvaldo Meres de Creddo.
03 Centro Municipal de Educação Infantil: CMEI A baba
do passarinho, CMEI Criança Feliz, CMEI Irena Ayres
Machado.
01 Colégio Estadual: C.E.Ipê
SAÚDE
01 Unidade Básica de Saúde: US Ipê.
01 Unidades de Saúde que possui Agentes Comunitários
de Saúde
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DADOS QUANTITATIVOS ORGANIZADOS POR REDES DE PROTEÇÃO

3.2
SOCIAL

Para aproximar ainda mais o diagnóstico da realidade municipal, a tabela a seguir
apresenta 93% da População de 0 a 17 anos por bairros organizada nas oito (08) Redes de
Proteção Social de São José dos Pinhais.
Estes números somam 75.698 pessoas e convém reforçar que equivalem a 93%18 do
total da população da faixa etária de 0 a 17 anos de São José dos Pinhais (80.909) conforme
o Censo Demográfico de 2010. Ainda que não atinja 100% servem como referência para o
mapeamento do território, pois estão distribuídos conforme a organização das redes de
proteção. A organização desta tabela visa complementar o diagnóstico e favorecer o
processo de elaboração das ações e metas do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho
Infantil.

18

Os dados não atingem 100%, ou seja 80.909 devido a dificuldade de mapear através do censo a população
que reside na área rural.
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TABELA 19 - POPULAÇÃO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 17 ANOS
REDES
A

B

C
D
E
F

G
H

BAIRROS

0 A 4 ANOS

5 A 9 ANOS

10 A 14 ANOS

15 A 17 ANOS

TOTAL

Bairros: São Marcos; Barro Preto;
Del Rey; Aruja; Campina do
Taquaral;Campo Largo Roseira;
Contenda
Bairros: Borda do Campo; Dom
Rodrigo,
Santo Antônio; Roseira de São
Sebastião.
Bairros: Costeira; Cruzeiro; Ouro
Fino; Quississana;Rio
Pequeno;Jurema
Bairros: Bom Jesus; Colônia Rio
Grande; Itália; Pedro Moro;
Zacarias
Bairros: São Domingos; São
Pedro; Aristocrata; Cidade Jardim
Centro; São Cristóvão
Bairros: Afonso Pena;
Independência; Boneca do
Iguaçu; Iná; Aviação; Águas Belas
Academia; Zona Aeroportuária
Bairros: Guatupê;Cristal
Bairros: Ipê

1646

1717

1936

1069

6368

2941

3076

3323

1873

11213

4109

3999

4584

2739

15431

1297

1351

1640

979

5267

2017

2033

2465

1506

8021

4704

4645

5103

2977

17429

1710
1301
19725

1877
1309
20007

2099
1540
22690

1241
892
13276

6927
5042
75698

TOTAL

FONTE: IBGE Censo Demográfico de 2010 organizado por faixa etária e bairros pelo Departamento de Indicadores Sociais e Econômicos da Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento e Econômico/ Distribuído nas tabelas das Redes de Proteção Social pela Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil.
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TABELA 20- NÚMERO DE ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS OFERTADOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME O
MAPEAMENTO

CMEIs

Escolas
Municipais

Escolas
Estaduais

Programa
Mais
Educação

PETI
CREAS

SCFV
CRAS e
Conveniadas

Centro da
Juventude

Programa
Guarda
Mirim

Programa
Jovem
Empreendedor

Formação Básica
Profissionalizante
SESI/SENAI

PRONATEC

SAÚDE E
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Casa Verde

A

1282

4042

2822

464

-

133

-

-

-

-

-

-

-

461

-

-

45

B

793

2076

2079

100

-

51

280

-

25

-

60

-

-

309

-

-

-

C

1193

4423

3901

300

-

61

-

-

-

-

30

-

-

906

130

-

-

D

608

2539

2818

300

-

350

-

-

-

-

-

-

-

253

-

-

86

E

690

1701

5854

-

25

36

-

416

-

-

-

525

60

520

26

744

34

F

1121

4289

4045

100

-

216

-

-

-

288

120

-

-

655

55

-

66

G

946

1844

1638

-

-

74

-

-

-

-

-

-

-

302

-

-

-

H

685

2024

953

-

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

7318

22938

24110

1264

25

982

280

416

25

288

210

525

60

3406

211

744

231

REDES
DE
PROTEÇÃO

EDUCAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TRABALHO

Aprendiz
Legal

Núcleos
de
Esporte
e Lazer

Estádios
de
Futebol

Escola
da
Cultura

Atividades
Descentralizadas

ESPORTE E
LAZER

CULTURA

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (Departamento de Recursos Humanos - Divisão de Documentação Escolar Departamento de Recursos Humanos - Divisão de
Documentação Escolar) Secretaria Municipal de Assistência Social (Divisão de Proteção Social Básica) Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Divisão de Esportes Populares); Secretaria Municipal de Cultura Divisão de Música e Dramaturgia
Nota: Considerou-se média de atendimentos do 1º semestre de 2014 para todos os serviços.
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3.3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO
 Educação Infantil
A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, oferecida em creches e
pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos de idade, cujo objetivo é o “desenvolvimento
integral da criança em seus aspectos cognitivos, físico, psicomotor e socioafetivo, de
forma a complementar a ação da família e comunidade, promovendo a interação
com o ambiente físico e social, fornecendo-lhes os pré-requisitos necessários à
continuidade do processo educativo” (Resolução nº 02/2008 do Conselho Municipal
de Educação de São José dos Pinhais). Ao todo são 42 Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIS) que atendem aproximadamente 7318 crianças.
 Ensino Fundamental 1ª etapa do 1º ao 5º ano:
São 60 escolas municipais de Ensino Fundamental que atendem aproximadamente
22938 alunos na faixa etária de 6 a 10 anos de idade;
 Programa Mais Educação:
Atende crianças na faixa etária de 5 a 12 anos, sendo que os critérios abrangem
situações de vulnerabilidade e risco social, inclusive trabalho infantil. Ao todo são 10
escolas municipais com capacidade de atendimento de 1264 alunos.
 Ensino Fundamental 2ª etapa do 6º ao 9º ano e Ensino Médio:
São 28 escolas estaduais que atendem cerca de 24110 alunos abrangendo Ensino
Fundamental (2ª etapa) e Ensino Médio.

POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Divisão de Proteção Social Básica
 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
O Serviço é ofertado através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e
Entidades Conveniadas descentralizadas nos territórios. Ao total:
- 11 CRAS que atendem em média 532 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a
17 anos - Duas vezes por semana.
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- 02 entidades conveniadas que atendem 450 crianças e adolescentes na faixa etária
de 6 a 17 anos cinco vezes por semana.
 Centro da Juventude:
Oferta atividades socioeducativas, culturais e de esporte e lazer abrangendo com
prioridade adolescentes de 12 a 17 anos. Funciona de segunda a sexta feira das 8h às
17h.
 Centro de Referência do Adolescente - Casa Verde:
O Centro de Referência do Adolescente, denominado Casa Verde, da Secretaria
Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde e demais
secretarias, tem a finalidade de atuar como fator de proteção, atendendo aos
interesses dos adolescentes de São José dos Pinhais, ampliando oportunidades para
emancipação dos adolescentes, autonomia, dignidade e exercício pleno da cidadania.
Atua sob o acompanhamento da Promotoria da Infância e da Juventude, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. Atende
adolescentes de 12 a 21 anos, em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e
social. (Decreto de Criação nº 1.645/2006).

 Programa Guarda Mirim:
Oferece profissionalização e inserção no mundo do trabalho para adolescentes de 14
a 16 anos, abrangendo cerca de 400 alunos que ingressam através de exame seletivo
anual.
 Programa Jovem Empreendedor
Termo de Cooperação Técnica com a empresa Schattdecor para oferta do programa
Jovem Empreendedor com o objetivo de realizar capacitação, formação profissional e
conhecimento para o mundo do trabalho para adolescentes de 14 a 17 anos.
 Programa de Qualificação Profissional para Inclusão Produtiva (SESI/SENAI)
Com respaldo na Lei nº 1894/2011, é ofertado pelo SENAI/SESI a formação básica e
técnica profissionalizante em nível de Ensino Médio aos adolescentes de 14 a 17 anos
do 1º ao 3º ano do Ensino Médio inscritos no Cadastro Único Social e encaminhados
pelos CRAS.
 Programa de Qualificação Profissional para Inclusão Produtiva - Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).
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É um programa do Governo Federal em parceria com o Sistema S e com a Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais que oferta diversos cursos de qualificação
profissional como principal critério é necessário ter o Cadastro Único e
prioritariamente ser beneficiário do Bolsa Família ou do BPC e ter idade mínima de
16 anos.

Divisão de Proteção Social Especial
 Através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
Oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos – PAEFI:
Dentre as diversas ações este serviço também compreende o acompanhamento de
crianças e adolescentes inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
com marcação no Cadastro Único Social;

POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO E EMPREGO

 A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária no seu
Programa de Intermediação de Mão-de-Obra, atende trabalhadores
desempregados e empresários, através do Sistema Mais Emprego do
Ministério do Trabalho, com o objetivo de colocação no

mercado de

trabalho. Corresponde aos dispositivos elencados na CLT (Consolidação das
Leis Trabalhistas).

POLÍTICA PÚBLICA DE ESPORTE E LAZER

 Núcleos de Esporte e Lazer:
Atendem a comunidade local com atividades esportivas e de lazer. O município conta
com 12 Núcleos de Esporte e Lazer;
 Estádios de Futebol:
Espaços para prática esportiva de futebol e atividades ao ar livre ao todo, 3 estádios
no município.
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 Projeto Esporte e Ação:
Projeto desenvolvido com o Instituto Compartilhar para atividades de voleybol e
capoeira realizado em 2 núcleos de esporte e lazer;
Projeto Atleta do Futuro:
Projeto desenvolvido em parceria com o SESI abrangendo diversas práticas
esportivas realizadas nos 12 Núcleos do município e no Ginásio do SESI;
 Projeto Centro de Excelência do basquetebol:
Projeto voltado à prática de basquetebol realizado em 1 Núcleo de Esporte e Lazer, 1
Ginásio (CAIQ) e uma Entidade Social Conveniada;

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA

 Escola da Cultura:
Oferta atividades culturais diversas: música, canto, violão, teatro, artes, (mosaico,
pintura em tela, desenho, pintura, grafite), balé, hip hop e capoeira. Abrangendo a
faixa etária de 6 a 12 anos e de 12 a 17 anos;
 Ações descentralizadas no município:
- Orquestra de cordas: região da Colônia Rio Grande
- Aulas de Violão: região Colônia Rio Grande e Campina do Taquaral
- Capoeira: região do Affonso Pena
- Grupo de canto Italo polonês: região do Campina do Taquaral

57

4. Eixos Estratégicos, Ações e Avaliação do Plano
Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil

A Resolução nº 10, de 15 de abril de 2014 que altera a Resolução nº 08 de 18 de abril
de 2013 ambas aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social estabelecem os eixos
estratégicos para definição de ações visando a erradicação do trabalho infantil, são eles:

I - informação e mobilização nos territórios de incidência do trabalho infantil para propiciar
o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil;

II - identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;

III - proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas
famílias;

IV - apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; e

V - monitoramento das ações do PETI.

Com base nestes eixos, a tabela a seguir apresenta a estrutura do Plano Municipal de
Erradicação

do

trabalho

Infantil,

constando

eixos,

ações,

metas,

responsáveis,

corresponsáveis e monitoramento.
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TABELA 21 - ESTRUTURA DO PLANO MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
EIXOS

AÇÕES (objetivos)

METAS (objetivos quantificados com
definição de prazos)

1 Eixo
Informação e
Mobilização

1.1Promover Audiência Pública abrangendo
gestores e responsáveis por políticas públicas que
atuem diretamente com a população sãojoseense
bem como lideranças comunitárias, Conselhos
Municipais, Conselhos Tutelares e Sistema Judiciário
(Ministério Público, Ministério Público do Trabalho,
Defensoria Pública e Poder Judiciário) visando firmar
compromissos com a finalidade de erradicar o
trabalho infantil.

1.1.1 Realizar Audiência Pública no ano
seguinte após a aprovação do plano.

1.2Promover capacitação permanente de
Servidores Municipais que atuam com a população
tais como: profissionais da Educação, da Assistência
Social, da Saúde, bem como equipes volantes do
Serviço Especializado de Abordagem Social, Agentes
Comunitários de Saúde entre outros visando a
identificação das situações de trabalho infantil;

1.2.1. Atingir até 30% dos profissionais da
Educação, Saúde e Assistência Social no ano de
aprovação do plano ampliando gradativamente
a meta nos anos subseqüentes de vigência do
mesmo.

1.3Realizar campanha municipal alusiva ao Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (12 de
junho) que tenha componentes de informação,
educação e comunicação visando sensibilização da
sociedade na temática do Trabalho Infantil, inclusive
para participação social.

1.3.1 Realizar projetos pedagógicos na área da
educação abrangendo todas as escolas
municipais e ações socioeducativas nas
Unidades Descentralizadas da Assistência
Social voltados a temática do trabalho infantil
com evento de conclusão na 2ª semana de
junho durante os 3 anos de vigência do Plano.
1.4.1
Inserir no Portal da Prefeitura no
prazo de 60 dias após a aprovação do Plano,
um link que direcione a uma página com
informações e dados sobre o trabalho infantil
no município;
1.4.2
Criar e enviar boletim informativo
com frequência trimestral sobre ações
referentes ao trabalho infantil, para as
instituições do Sistema de Garantias de
Direitos, promovendo e desenvolvendo ações

1.4Mobilizar e sensibilizar os diversos atores e
segmentos que compõem a Rede de Proteção dos
Territórios, bem como a comunidade sãojoesense
para as ações de erradicação do trabalho infantil;

RESPONSÁVEIS e MONITORAMENTO
(das ações/ metas)
CORRESPONSÁVEIS
Conselhos
Municipais;
Conselhos
Tutelares;
Sistema Judiciário;
Secretarias
Municipais:
Assistência Social, Saúde,
Educação, Trabalho e
Emprego, Cultura, Esporte
e Lazer.
Núcleo
Regional
de
Educação
(área
metropolitana
Sul
responsável pelas Escolas
Estaduais)
Secretarias
Municipais:
Assistência
Social,
Educação e Saúde.
Núcleo
Regional
de
Educação
(área
metropolitana
Sul
responsável pelas Escolas
Estaduais)
Secretaria Municipal de
Assistência
Social
(Unidades
Descentralizadas);
Secretaria Municipal de
Educação (Escolas).

-Através do registro de
participação na audiência

Secretaria Municipal de
Assistência Social;
Secretaria Municipal de
Planejamento;
Redes de Proteção Social

-Atualização periódica das
informações do portal;
-Nº
de
boletins
informativos enviados;
-Lista de presença dos
participantes nos debates;

-Registro de
audiência;

ata

da

RESULTADOS
ALCANÇADOS
(1)
Divulgação do Plano:
Reuniões
para
apresentação
do
Plano:
CMDCA,
CMAS,
Conselho
Tutelar, Secretários
Municipais
e
representantes,
Promotora
da
Infância e Juventude,
Fórum de Erradicação
do Trabalho Infantil

-Relatório da capacitação;
-Registro da avaliação da
capacitação;
Registro Frequência

Palestra
para
Professores de 4º e
5º ano sobre o PETI;

-Nº de participantes do
evento;
-Nº de pessoas atingidas
diretamente
pela
campanha;
-Nível de participação das
Unidades na Campanha;

Projeto
Ministério
Público do Trabalho
na escola realizado
pela
Secretaria
Municipal
de
Educação em parceria
com o Ministério
Público co Trabalho

-----
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1.5Mobilizar e sensibilizar a classe empresarial
do município e entidades que selecionam estudantes
para estágio visando ampliar a oferta de vagas e
firmar compromissos que possibilitem a inserção do
adolescente em ações de inclusão produtiva nos
programas de estágio e programas de aprendizagem.

2 Eixo de
identificação de
crianças e
adolescentes em
situação de
trabalho infantil

2.1 - Promover ações articuladas entre as Políticas
Municipais: de Assistência Social, Trabalho e Emprego,
Saúde e Educação, bem como Ministério Público do
Trabalho, para identificação de focos do trabalho
infantil através da busca de dados em todos os sistemas
de informações que abrangem estas políticas.

para informar, identificar e combater o
trabalho Infantil;
1.4.3
Promover debates sobre Trabalho
Infantil durante o período de vigência do plano
(3 anos) nas 8 redes de proteção do território
conforme agenda a ser definida com os
participantes das redes.
1.5.1 Ampliar de forma gradativa, cerca de 33
% ao ano, a oferta de Programas de
Aprendizagem no município garantindo um
maior número de vagas para inserção de
adolescentes nas ações de inclusão produtiva;
1.5.2 Realizar anualmente reunião em parceria
com a Associação Comercial Industrial Agrícola
e de Prestação de Serviços de SJP (ACIAP),
Sistema S e entidades que selecionam
estudantes
para
estágio
remunerado
ampliando de forma gradativa a participação
de representantes do setor empresarial nos
programas de aprendizagem
2.1.1 Pactuar uma agenda intersetorial, 60 dias
após a aprovação do Plano com gradativa
disponibilização de dados dos sistemas
utilizados pelas políticas, visando até 2017,
100% de identificação de focos de trabalho
infantil dos registros oficiais IBGE/ Censo 2010.

Secretaria
Mun.
de
Assistência Social;
Secretaria
Mun.
de
Trabalho e Emprego;
ACIAP;
Sistema S;
Centro
de Integração
Escola Empresa (CIEE)
Centro
de Integração
Nacional de Estágios para
Estudantes (CEINEE)

-Nº
de
vagas
dos
programas
de
aprendizagem;
-Nº
de
adolescentes
encaminhados
aos
programas e demanda
atendida;
-Registros
e
pautas
reuniões
-Lista de presença das
reuniões

Secretarias Municipais:
Assistência
Social,
Trabalho
e
Emprego,
Saúde e Educação.
Ministério Público do
Trabalho;
Superintendência Regional
do Trabalho

Pauta da agenda
intersetorial;
Levantamento dos Dados
dos SISTEMAS pactuados:
SICON;
SIPIA;
SINAN;
CADU;
SITI;

513 aprendizes de 14
e 15 anos
168 aprendizes de 16
e 17 anos

-----
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2.2 Aprimorar o registro nos diversos sistemas de
monitoramento das políticas, garantindo-se a
identificação de focos de trabalho infantil nos
territórios que compõem rede de proteção do
município e também atualização dos sistemas com
dados sobre trabalho infantil

2.2.1 Orientar durante a vigência do Plano
100% das equipes da Política Municipal da
Assistência Social referente ao registro
obrigatório de crianças e adolescentes e suas
famílias identificadas em situação de trabalho
infantil nos campos 8 e 10 do Cadastro Único.

Secretaria Municipal de
Assistência Social
Secretaria Municipal de
Saúde
Conselho Tutelar

-Nº de
sistemas:
SICON;
SIPIA;
SINAN;
CADU;

registros

dos

2.2.2 Monitorar 100% dos registros de dados
de trabalho infantil realizado pelo Conselho
Tutelar através do Sistema de Informação para
a Infância e Adolescência (SIPIA);

2.3 Atualizar o diagnóstico de trabalho infantil para que
subsidie a leitura dos territórios que compõem a rede
de proteção social do município através do cruzamento
de informações de fontes estatísticas oficiais (IBGE,
INEP,PNAD, SITI) e local (SICON, SINAN, CADU, SIPIA).

2.4 - Promover ações de busca ativa e identificação
realizadas pelas equipes técnicas do SUS e SUAS de
forma articulada com as demais políticas públicas;

2.2.3 Orientar de forma gradativa na vigência
do plano, os agentes públicos de diversas
políticas, prioritariamente Saúde, Educação e
Assistência Social a registrarem na ficha de
notificação do SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO (SINAN) quando
detectarem casos de confirmação ou suspeita
de trabalho infantil.
2.3.1 Aprimorar em 2017 o diagnóstico
considerando estatísticas oficiais e dados dos
sistemas locais, comparando os resultados com
o diagnóstico de 2014 e atendendo 100% do
território do município (área Urbana e Rural).

2.4.1 Orientar no período de 2 anos 100% das
equipes técnicas que atuam nas Unidades da
Proteção Social Básica e Proteção Social
Especial para ações de busca ativa no
território;
2.4.2 Orientar no período de 2 anos 100% das
equipes de Agentes Comunitários de Saúde
que atuam nas Unidades Básicas de Saúde no
Programa de Estratégia de Saúde da Família
para ações de busca ativa no território;

-----

Secretaria Municipal de
Assistência Social: Setor de
Vigilância
Socioassistencial.

-Confluência de Dados do
diagnóstico 2014 e 2017;
- Aumento de registros de
dados;

Secretaria Municipal de
Assistência Social através
da:
Divisão de Proteção Social
Básica (DPSB), Divisão de
Proteção Social (DPSE).
Secretaria Municipal de
Saúde;
Redes de Proteção

-Registros das orientações
-Nº
de
profissionais
orientados

-----

-----

2.4.3 Orientar participantes das 8 Redes de
Proteção Social para informarem o SGD
quando identificarem situações de trabalho
infantil;
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3 eixo de
proteção social
para crianças e
adolescentes em
situação de
trabalho infantil e
suas famílias

2.5 - Identificar através dos registros de
acompanhamento escolar causas de infrequência
relacionadas a crianças e adolescentes em situação de
trabalho Infantil, procedendo em conformidade com o
Programa de Combate ao Abandono Escolar (Rede
Estadual ) e Plano Municipal de Combate à Evasão
(Rede Municipal);

2.5.1 Identificar de forma gradativa em 100%
das escolas da Rede Municipal e Rede Estadual
do município os registros de acompanhamento
de freqüência do Formulário de Notificação
Obrigatória do Estudante Ausente anexo ao
Programa de Combate ao Abandono Escolar,
cuja causa da infrequência escolar seja
trabalho infantil.

Núcleo
Regional
de
Educação
(área
metropolitana
Sul
responsável pelas Escolas
Estaduais) e Secretaria
Estadual de Educação
Secretaria Municipal de
Educação (Rede Municipal)

-Registros
de
acompanhamento escolar
- Nº de Registros do
Formulário de Notificação
Obrigatória do Estudante
Ausente

2.6 Realizar entrevistas de Cadastro Único nas regiões
de atividades em olarias, reciclagem, coleta e catadores
observando durante as entrevistas possíveis situações
de trabalho infantil através da atuação mobilizada de
profissionais dos CRAS.

2.6.1 Identificar 100% das olarias, atividades
de reciclagem, coleta e catadores nos bairros
do município no 2º semestre de 2015;

Vigilância Socioassistencial
Equipes dos CRAS

- Nº de locais identificados
-Nº de cadastros
realizados
- Nº de marcações de PETI
registrados nos Cadastros
Único

3.1- Ampliar e priorizar as vagas na Educação Integral
para as crianças em situação de trabalho infantil
através do Programa Mais Educação;

3.1.1 Atender em até 3 anos, com prioridade
100% das crianças
e adolescentes
identificadas em trabalho infantil que forem
encaminhadas às escolas que ofertam o
Programa Mais Educação;

3.2- Estabelecer fluxos e encaminhamento de crianças e
adolescentes retirados do trabalho infantil e suas
famílias para os serviços de Assistência Social (Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS e
Serviço de Proteção Especializado à Famílias e
19
Indivíduos no CREAS) , Saúde (Centro de Referência do
Adolescente), Educação (Programa Mais Educação),
Trabalho e Emprego (programas de aprendizagem 14 a
17 anos, trabalho formal para jovens com idade
superior a 16 anos) bem como Cultura, Esporte e Lazer;

2.6.2 Realizar ação de cadastramento
(Cadastro Único) das famílias identificadas até
início de 2016;

3.1.2 Ampliar o número de escolas que
ofertem o Programa Mais Educação
considerando as demandas identificadas nos
dados do diagnóstico previsto para 2016 (meta
2.3.1), atendendo 66% dos casos em 2016 e
100% até 2017
3.2.1 Pactuar em 2015 um fluxo, com as
políticas (Cultura, Esporte, Lazer, Educação,
Saúde, trabalho e emprego e Assistência
Social)
referente
às
formas
de
encaminhamento aos serviços, programas e
projetos ofertados no território, visando o
atendimento de 100% dos casos encaminhados
as políticas.

-----

-----

Secretaria Municipal de
Educação;

-Dados de frequência do
Programa Mais Educação
-Dados de marcação de
Trabalho Infantil do CADU;
-Comparação do nº de
vagas 2015 com os anos
subsequentes até 2017;
Através dos dados do
diagnóstico

1264
crianças
atendidas no Mais
Educação 1º semestre
2014.

Secretarias
Municipais:
Assistência Social, Saúde,
Educação, Trabalho e
Emprego, Cultura, Esporte
e Lazer.

- Se os Serviços recebem
encaminhamentos
-Verificação nos registros
se os casos estão sendo
atendidos nos serviços
pactuados no Fluxo;
- Dados de marcação de
Trabalho Infantil no CADU

Reunião com técnicos
da Proteção Social
Básica e Proteção
Social Especial para
pactuação de fluxo
interno da Secretaria
de Assistência Social

19

Centro de Referência de Assistência Social(CRAS): Unidade pública da Assistência Social, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços e programas
socioassistenciais da proteção social básica às famílias, e à articulação destes serviços no seu território de abrangência, de modo a potencializar a proteção social e atuando na perspectiva da intersetorialidade.
Centro de Referência especializado de Assistência Social (CREAS): Tem como competência coordenar e executar a prestação dos serviços às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos
familiares e comunitários não foram rompidos. Oferece apoio, orientação e acompanhamento especializado às: crianças, adolescentes e suas famílias que vivenciam situação de violência ou exploração do trabalho
infantil (PETI); mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, idosas e suas famílias que vivenciam situações de violência, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
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3.3 - Acompanhar as famílias das crianças e
adolescentes em situação de trabalho infantil
registradas no CADU pelo PAIF e SCFV/CRAS e
PAEFI/CREAS;

3.4 - Encaminhar adolescentes de 14 a 17 anos em
situação de trabalho infantil para as ações de Inclusão
Produtiva, Programas de Aprendizagem e Estágios;

3.5-Aprimorar o mapeamento da rede de proteção e
serviços ofertados pelas políticas públicas, organizações
não governamentais e entidades conveniadas, visando
o planejamento de ações integradas e priorização do
atendimento das crianças e adolescentes em situação
de trabalho infantil;
3.6- Realizar palestras ou oficinas visando informar e
esclarecer as famílias sobre as conseqüências do
trabalho precoce, buscando alternativas que visem a
erradicação do trabalho infantil;

3.3.1 Priorizar em 3 anos, 50% das metas
pactuadas do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para os casos de
trabalho Infantil conforme famílias prioritárias
que constam na Resolução nº 01/2013 CNAS
em articulação com o PAIF.
3.3.2 Atender em 3 anos, 100% das famílias em
situação de trabalho infantil no PAEFI,
incluindo as crianças e adolescentes em
serviços e programas conforme fluxos
pactuados (meta 3.2.1).
3.4.1 Atender de forma gradativa na vigência
do plano 100% dos casos encaminhados
considerando as metas nº 1.5.1 e 1.5.2 deste
plano referente a ampliação da oferta de
vagas.

3.5.1 Aprimorar em 2016 o mapeamento dos
serviços considerando as informações das
redes de proteção social, das políticas
municipais e abrangendo 100% do território
(área Urbana e Rural)
3.6.1 Incluir estas palestras ou oficinas a partir
de 2015 na agenda de trabalho social com
famílias do SCFV e PAIF abordando o tema em
100% dos grupos PAIF, de forma gradativa no
período de 2 anos.

Secretaria Municipal de
Assistência Social através
da:
Divisão de Proteção Social
Básica (DPSB), Divisão de
Proteção Social (DPSE).

-Verificação das metas do
SCFV/CRAS através do SISC
comparando o aumento a
partir de 2014.
-Dados do CADU com
marcação de PETI e
verificação
se
estão
atendidos no CRAS/CREAS;
-Relatórios
de
acompanhamento
do
PAEFI

982 atendimentos de
crianças
e
adolescentes no SCFV
até 1º semestre de
2014, porém somente
12 casos de PETI.

Secretaria
Mun.
de
Assistência Social;
Secretaria
Mun.
de
Trabalho e Emprego;
ACIAP;
Sistema S;
Centro
de Integração
Escola Empresa (CIEE)
Centro
de Integração
Nacional de Estágios para
Estudantes (CEINEE)
Secretaria Municipal de
Assistência Social: Setor de
Vigilância
Socioassistencial.

Nº de casos encaminhados
Nº de atendimentos

513 aprendizes de 14
e 15 anos

Secretaria Municipal de
Assistência Social: Divisão
de Proteção Social Básica
através dos CRAS

Registro das palestras/
oficinas;
Registro de frequência dos
participantes

168 aprendizes de 16
e 17 anos

Dados do mapeamento

1º
mapeamento
realizado em 2014
para elaboração do
Plano.

-----
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3.7 Realizar ações de prevenção à Exploração Sexual
Comercial em interface com a Comissão Municipal de
Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e
Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente em
conformidade com o previsto no Plano Municipal de
Prevenção e Enfrentamento da Violência Doméstica e
Exploração Sexual Contra Criança e Adolescente.

3.7.1 Analisar 100% ações contidas no Plano
Municipal de Prevenção e Enfrentamento da
Violência Doméstica e Exploração Sexual
Contra Criança e Adolescente no que concerne
ao trabalho infantil sob o tipo Exploração
Sexual Comercial; (conforme os prazos
definidos no Plano)
3.7.2 Realizar no 1º ano de execução do Plano
interface com a polícia Rodoviária Federal
considerando os dados do Mapeamento dos
Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais
Brasileiras identificando os dados de São José
dos Pinhais;

4 Eixo de defesa
e
responsabilização

- Equipe de Referência do
PETI
- Comissão Municipal de
Prevenção
e
Enfrentamento
da
Violência Doméstica e
Exploração Sexual Contra
Criança e Adolescente.
- Policia Rodoviária Federal

-Registro da análise das
ações;
-Registro dos dados do
mapeamento dos pontos
vulneráveis

-----

3.8 Realizar ações de proteção à saúde do adolescente
trabalhador em interface com a Secretaria Municipal
de Saúde e setor de Vigilância Epidemiológica e atenção
primária a saúde

3.8.1 Buscar nos dois primeiros anos de
vigência do plano, interface com o Núcleo
Estadual de PROMOÇÃO DA SAÚDE E
PREVENÇÃO DAS VIOLÊNCIAS E CULTURA DA
PAZ (DECRETO No 11.042, de 14/05/2014)
visando indicadores epidemiológicos e análise
da
situação
de
saúde
relativa
à
morbimortalidade (doença e óbito) das causas
externas e aos fatores de risco para as
violências, para o trabalho de prevenção da
violência e promoção da saúde do adolescente.

Secretaria Municipal de
Saúde e setor de Vigilância
Epidemiológica e atenção
primária a saúde

Registro de Dados
Núcleo Estadual

do

-----

4.1- Promover articulação com o Sistema de Justiça
(Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério Público
do Trabalho, Defensoria Pública) e Conselho Tutelar
para garantir a devida aplicação de medida de proteção
para crianças e adolescentes e suas famílias em
situação de trabalho infantil;

4.1.1 Formalizar em 2015 com Sistema de
Justiça e Conselho Tutelar sobre a pactuação
dos fluxos, (conforme meta nº 3.2.1 deste
plano) para que possam aplicar as medidas de
proteção.

Sistema de Justiça;
Conselho Tutelar

Verificação
do
fluxo
pactuado
Nº de casos encaminhados

-----

4.2- Realizar articulação entre gestor da Política
Municipal de Assistência social com superintendência
regional do trabalho e órgão de controle para fomento
de ações de fiscalização e responsabilização quando se
detectar trabalho infantil.

4.2.1 Formalizar em 2015 agenda de trabalho
entre gestor da Política Municipal de
Assistência Social com representante da
Superintendência Regional do Trabalho.

Secretaria Municipal de
Assistência Social
Secretaria Municipal de
Trabalho e Emprego
Superintendência Regional
do Trabalho;
Ministério Público do
Trabalho

Verificação da pauta da
agenda;
-----
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5 eixo de
monitoramento

5.1 Criar Equipe de Referência PETI no âmbito da
Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social em
articulação com outras secretarias com funções de
acompanhamento, monitoramento e articulação das
ações para a execução do Plano Municipal, destituindo
a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho
Infantil;

5.2 Realizar ações de avaliação de forma integrada
entre Equipe de Referência PETI, Conselho Municipal de
Diretos da Criança e do Adolescente e Conselho
Municipal de Assistência Social.

5.1.1 Instituir através de Decreto Municipal a
Equipe de Referência do PETI imediatamente
após a aprovação do Plano;

Prefeito Municipal
Procuradoria Geral
Município

do

Decreto Municipal

5.1.2 Destituir a Comissão Municipal de
Erradicação do Trabalho Infantil após a criação
da equipe de referência;

Prefeito Municipal
Procuradoria Geral
Município

do

5.1.3 Monitorar nos 3 anos de vigência do
Plano, 100% das ações estratégicas do PETI,
através de planejamento, identificação das
principais ocupações, territórios de maior
incidência e causas implicadas no trabalho
infantil, acompanhando o impacto dessas
ações;

Equipe de Referência PETI

5.1.4 Monitorar nos 3 anos de vigência do
Plano as ações intersetoriais por meio dos
registros e sistemas das diversas políticas
(Rede SUAS, Cadastro Único, Censo SUAS,
Censo Escolar, Notificação Obrigatória de
Agravos, Notificação do Aluno Ausente,
Sistema de Identificação de Focos do Trabalho
Infantil, SIPI ).

Secretaria Municipal de
Assistência Social: Equipe
de Referência PETI e
Setor
de
Vigilância
Socioassistencial

Dados gerais da coluna de
monitoramento das metas
deste plano

5.2.1 Realizar reuniões anuais após a
aprovação do plano, totalizando 3 até o final
da vigência do Plano visando avaliar o número
de ações implementadas considerando os
relatórios, registros, dados do sistema e outras
formas
apontadas
na
coluna
de
monitoramento das ações e metas deste
plano.

Equipe de Referência PETI
Comissão Municipal de
Erradicação do Trabalho
Infantil,
Conselho
Municipal de Assistência
Social
e Conselho
Municipal de Diretos da
Criança e do Adolescente.

Dados gerais da coluna de
monitoramento das metas
deste plano

-----

Decreto Municipal
-----

Dados gerais da coluna de
monitoramento das metas
deste plano
-----

-----

-----

(1) Considera-se resultados alcançados os dados informados no diagnóstico e também apontados pelas Secretarias Municipais que revelam ações já efetivadas ou em
processo.
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4.1

AVALIAÇÃO DO PLANO
A avaliação é parte primordial para verificar a forma de implementação do Plano,

para tanto se faz necessário monitorar as metas e ações. A Equipe de Referência PETI (a ser
criada) no âmbito da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social de forma
intersetorial terá a função de acompanhamento, monitoramento e articulação das ações
para execução do Plano Municipal.
A avaliação terá respaldo nos instrumentais indicados na coluna de monitoramento
do plano em interface com a mensuração quantificada das metas e prazos.
Propõe-se avaliar o plano anualmente em reunião ordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
forma integrada com Equipe de Referência PETI.

São José dos Pinhais, 21 de julho de 2015
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