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APRESENTAÇÃO 

O Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente de Guanhães, é um processo de 
construção na busca por estabelecer parâmetros na formulação, implementação, deliberação, 
execução e controle social sobre as Políticas Públicas para a infância e a adolescência do 
Município de Guanhães. O trabalho iniciou com a reunião de dados, seguido da análise conjunta 
das potencialidades e dos problemas vivenciados pela população do município. 

Entretanto, para exercer estas funções com responsabilidade e competência e para que 
possa assumir e executar essa atribuição que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA nos 
determina é preciso que os Conselhos de Direitos produzam conhecimento a respeito da 
realidade social das crianças e adolescentes em seu município.  A forma mais coerente de se 
fazer um retrato desta realidade é elaborar e produzir um Diagnóstico Situacional. E assim, 
conhecer a realidade para traçar estratégias de enfrentamentos aos desafios na proteção da 
infância e da adolescência do município.  Ação fundamental para o fortalecimento do Sistema de 
Garantia de Direitos na construção de políticas públicas mais eficazes. O diagnóstico pode 
oferecer conhecimento sobre os principais problemas que atingem as crianças e os adolescentes; 
pode apontar ações prioritárias para a garantia desses direitos e, principalmente orientar melhor 
nas escolhas e designação de recursos financeiros e humanos, na destinação dos orçamentos para 
a implementação dessas ações. 

 O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA - emitiu 
em 2010 uma resolução, a de número 137, que definiu parâmetros para essa gestão de políticas 
dirigidas à infância e à adolescência. Essa resolução diz que é preciso haver um diagnóstico que 
oriente a formulação de planos de ação nos municípios. Que os conselhos municipais poderão se 
fortalecer na medida em que se apropriarem da idéia de que, para deliberar e formular políticas 
precisa empreender bons diagnósticos sobre a situação da criança e do adolescente. Diagnósticos 
permanentes que se traduzam como parte do processo de deliberação sobre as Políticas para a 
infância e para a Adolescência. Espera-se, também que este processo de diagnóstico se torne 
uma prática viva, que as questões apontadas por este documento referenciem a elaboração de 
programas e projetos governamentais e não governamentais para a infância e adolescência.  

A expectativa com a conclusão deste trabalho é de que se possa produzir o fortalecimento 
de uma efetiva rede de defesa e proteção da infância e adolescência, como contribuir para a 
construção de políticas públicas comprometidas com a consolidação da cidadania e a efetivação 
dos direitos infanto-juvenil no âmbito municipal. Que o conhecimento da realidade local faça 
despertar desejos de mudanças, pois é no município que se articula a proteção integral da criança 
e do adolescente e onde acontece se não, deve vir acontecer o diálogo entre todas as instâncias 
governamentais e não governamentais voltadas para esse propósito. É na existência do “Elo” das 
redes de atendimentos e de garantia de direitos que estes, se fortalecem num esforço que se 
traduz na definição de políticas públicas eficazes e atendimento de qualidade e com uma justiça 
social verdadeiramente efetiva. 

É importante destacar, que este Diagnóstico não pretende ser o final de uma etapa, mas 
sim, o início de uma nova, com coleta e sistematização permanentes de dados, promovendo 
atualizações que permitam a releitura da realidade, com propostas de ações coerentes, e 
principalmente possibilitarem a implementação de um verdadeiro sistema de garantia de direitos 
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à infância e adolescência. Ainda mais, que se possa verificar a diminuição real e efetiva das 
violações dos direitos no universo da infância e da adolescência em virtude do aprimoramento e 
fortalecimento da rede municipal qualificada na proteção e cuidados atuante para a formação e 
desenvolvimento biopsicossocial das gerações futuras do município de Guanhães. 
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INTRODUÇÃO 

 
Em 2019, ano em que o município de Guanhães encontra-se sob a administração de um 

governo feminino, vindo de uma eleição suplementar ocorrida em 2018 e com muitos desafios a 
serem superados, desde ausência de recursos financeiros, sucateamento dos instrumentos 
públicos e servidores municipais em sua maioria descrente. 

 A iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA em realizar um Diagnóstico da situação da criança e adolescente, se deu 
primeiramente em resposta a solicitação do Ministério Público, que cobrou a existência do Plano 
Municipal de Ação para conhecer e atender as necessidades às demandas do município de 
Guanhães, para acompanhar as políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes. 

Realizou-se uma busca nos arquivos para cumprir a solicitação do Ministério Público, 
mas o que foi encontrado nos arquivos do CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social 
- SMAS o registrado de um Diagnóstico elaborado em 2015, que não atendia, pois não retratava 
a realidade atual. E conhecer a realidade é o primeiro passo para o enfrentamento às 
vulnerabilidades humanas, familiares, individuais a que estão sujeitos este público específico.  

O desenvolver deste trabalho na construção de um Diagnóstico é possível com a soma de 
ações com parcerias. Neste momento, o CMDCA, Casa dos Conselhos e Secretaria Municipal da 
Assistência Social começaram suas ações, iniciou com o envolvimento dos próprios servidores 
na elaboração de um diagnóstico, que apresente um panorama das violações de direitos, da 
qualidade dos atendimentos ofertados e que ainda sinalize caminhos na ampliação de direitos. 

Ao fim deste trabalho para a construção do diagnóstico pleiteado será possível identificar 
como delimitar o perfil das ocorrências de violações dos direitos fundamentais das crianças e dos 
adolescentes, e para esta ação será considerado os registros nos últimos quatro anos do Conselho 
Tutelar do município; os atos infracionais cometidos por adolescentes e sua incidência. Conhecer 
os recursos municipais de Proteção Social Básica e Especial, ou seja, como são realizadas as 
ações de enfrentamentos as violações ou ameaças e desenvolvidas as ações de prevenção, 
proteção e promoção quando aos direitos das crianças e adolescentes, dentro das políticas básicas 
de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência Social. 

E ao concluir a análise das informações do presente trabalho espera-se ter um perfil das 
ocorrências de violações de direitos, identificar os vazios de atendimento, como apresentar ações 
para uma melhor intervenção junto a estas violações muitas vezes recorrentes no município e 
minimizá-las ou até mesmo para que não venham mais ocorrer. E principalmente, o anseio dos 
profissionais envolvidos neste diagnóstico, que ele venha contribuir para se constituir uma Rede 
Municipal (viva) conhecedora, participante e inserida no social numa atuação conjunta em que as 
suas diferenças se respeitem, se fortalecem e trabalhem por gerações futuras sem violação de 
seus direitos de seres humanos que são, e em constante processo de aprendizado e evolução em 
se fazerem pessoas de BEM. 
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METODOLOGIA 

 Planejar a elaboração de um diagnóstico, que apresente um panorama das violações de 
direitos, da qualidade dos atendimentos ofertados e ainda que sinalize caminhos na ampliação 
de direitos. Inicia-se com a utilização dos próprios recursos em abril de 2019, com pesquisas, 
leituras de textos para tomar conhecimento sobre como construir um diagnóstico da situação da 
criança e adolescente. Um guia encontrado na internet serviu de embasamento e orientação para 
estruturar o trabalho e a marcar o caminhar rumo ao diagnóstico, metodologia a ser utilizada, que 
foi constituída na medida em que se adquiria conhecimento e experiência, conforme as seguintes 
etapas: 

 1ª - Formação de uma comissão composta por representantes da Secretaria Municipal da 
Assistência Social - SMAS, e dos equipamentos da Assistência Social, da Secretaria Municipal 
da Saúde – SMS e duas Técnicas da Assistência Social para a elaboração de instrumentos para: 
a) coleta de dados; b) estruturação; c) organização; d) sistematização; e) direcionamento e f) 
realização das pesquisas de campo período que compreendeu ao ano 2016 a 2019; g) 
mapeamento da população infanto-juvenil no município e sua respectiva divisão territorial; h) 
elaboração dos questionários para aplicação das pesquisas com adolescentes, profissionais da 
rede de atendimento e Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente - SGDCA. 
Para dar andamento nesta fase, fez-se contatos por meio de ofícios aos representantes da rede 
municipal de atendimento e SGDCA para obter informações e participação destes no 
diagnóstico. O Trabalho de pesquisa de campo nos setores e com as famílias em domicílios, 
contou-se com a parceria incondicional dos agentes comunitários da saúde. 

2ª – Elaborar planilha destinada a registrar e identificar as violações de direitos pelo 
Conselho Tutelar, que até a presente data não utiliza de nenhum sistema de informação para a 
infância e a adolescência ou similar. 

3ª - Esta 3ª etapa do trabalho aconteceu reunião com conselheiros de direitos e 
conselheiros tutelares para aplicação da auto-avaliação.  

 
4ª - Para apreciação dos sistemas de Justiça e segurança Pública, utilizou-se do 

conhecimento e vivência do CT, conselheiros de direitos, técnicos da Assistência Social e de 
seus equipamentos Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; Centro de Referência 
Especializado da Assistência Social – CREAS; representantes da Educação e outros atores da 
rede. 

O Diagnóstico foi desenvolvendo-se, diante da realidade apresentada, dos indicadores e 
dados foram selecionados a partir de sua relevância. O conteúdo foi sistematizado com objetivo 
de analisar dados e apontamento das condições gerais no atendimento, os principais problemas, 
limites e possibilidades dos serviços que compõem a rede de atendimento. As potencialidades, 
fragilidades, avanços, desafios e demandas; identificação de eventuais sobreposições e os vazios 
institucionais e operacionais dos serviços ofertados, através da relação entre a demanda 
demográfica e socioeconômica da rede municipal de atendimento da infância e adolescência. 
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1 - HISTÓRICO DE GUANHÃES 

No século XVII, vários conquistadores à procura de ouro e pedras preciosas, atingiram o 
Rio das Velhas, onde se estabeleceram com fazendas de gado e culturas em geral. Nenhum 
obstáculo os deteve. Em meados de 1.714 foi criada a Comarca de Vila do Príncipe. O tempo foi 
passando, e as jazidas se esgotando e os mineradores se dispersaram para outras regiões. Do 
Serro, descendo aos Rios Guanhães e Santo Antônio, outros bandeirantes localizaram veios em 
Conceição e no Córrego das Almas, formando novos núcleos de povoação. Em 1.752, João de 
Azevedo Leme, partindo da Vila do Príncipe, (hoje cidade do Serro), encontra ouro nos 
“Descobertos do Graypú”, nas imediações da atual cidade de Guanhães. 

 A região era habitada principalmente pela tribo indígena de nome Guanaãns, que se 
traduz como “aquele que corre”, as margens do rio de igual nome. Os Guanaãns são indígenas de 
origem tapuia e do grupo selvagem dos caingangues de Minas Gerais. E do nome da tribo 
reinante no local os Guanaãns constituiu-se o nome Guanhães que hoje, corresponde ao 
município e a sede de mesmo nome. 

 Em 1810, a atual cidade de Guanhães era conhecida como “São Miguel e Almas do 
Aricanga”. Aricanga é uma espécie de palmeira nativa da região, muito usada pelos índios para a 
fabricação de arcos, bodoques e aros de peneiras. 

Um dos primeiros povoados construídos na região foi o de São Miguel e Almas de 
Guanhães, estabelecido em torno de uma capela erguida em 1811 nos terrenos de Faustino 
Xavier Caldeira, José Coelho da Rocha, Francisco de Souza Ferreira, Antônio de Oliveira Rosa e 
José de Oliveira Rosa. Com o passar dos tempos, outra lavra foi descoberta em São Miguel e 
Almas, à qual deram o nome de “Mexirico”, devidos às intrigas entre seus exploradores.  

O primeiro habitante de São Miguel e Almas, Sr. José Coelho da Rocha, assim como para 
outros moradores, coube a glória da constituição do primitivo núcleo e de seu patrimônio, com a 
doação de terrenos. O povoado virou distrito, vila e cidade, a qual foi progredindo lentamente 
com a riqueza aurífera da terra. E por ser o Rio Guanhães imponente com suas águas e curvas 
nos entornos do novo Arraial que passa a ser São Miguel de Guanhães.  

O Rio Guanhães, o maior caudal que passava nas vizinhanças do novo arraial, lhe deu o 
nome: São Miguel de Guanhães. E no dia 14 de julho do ano de 1.832, foi criada a Paróquia. 

Em 1824, o fazendeiro Capitão Venâncio Gomes Chaves e outros, formaram a empresa 
para a exploração das lavras do Candonga, auxiliados nos trabalhos de mineração por Francisco 
José de Queiroz, até que em 1837, quando São Miguel de Guanhães teve grande 
desenvolvimento com a exploração das lavras pela Companhia Inglesa “The Candonga Gold Co. 
Limited”. Depois das minas do Candonga, a mais importante mineração do município foi a da 
Fazenda das Almas, na propriedade do Capitão Francisco Nunes Coelho. 

Muitos fatos históricos foram vividos e registrados até que Guanhães foi elevado à 
categoria de município no dia 13 de setembro de 1881.  Atualmente o município é composto dos 
distritos da sede, Correntinho, Farias, Sapucaia de Guanhães, Taquaral de Guanhães e celebra o 
seu aniversário no dia 25 de outubro. 
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1.1 - FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

A formação do Município de Guanhães aconteceu de forma gradativa e lenta, conforme 
registros administrativos encontrados. No período entre 1752 a 1832 descrito acima, evidencia 
fatos históricos importantes, que foram acrescidos de outros como o dia 23 de março de 1840, a 
Freguesia de São Miguel e Almas, através da Lei Provincial nº 171, incorporou-se ao município 
de Conceição do Mato Dentro (ex-Conceição do Serro), face ao disposto na Lei nº 1301. 

Desmembrado do município de Conceição do Serro, alcançou à categoria de Vila, sede 
do novo município de São Miguel de Guanhães, pela Lei nº 21.132, de 25 de outubro de 1875 e, 
em 1879 emancipou-se do Serro. 

Segundo documentos no arquivo do Cartório do 2º Ofício de Guanhães, consta o dia 09 
de dezembro de 1879 como sendo o da instalação da Vila do Município de São Miguel de 
Guanhães, o qual passou a denominar-se Guanhães em 13 de setembro de 1881, através da Lei 
Provincial nº 2.766. 

Pelo parágrafo único da mesma Lei, Guanhães ficou constituído das paróquias de São 
Miguel e Almas, Nossa Senhora do Patrocínio e Capelinha de Nossa Senhora das Dores de 
Guanhães, as duas primeiras desmembradas do município de Serro, e a última do de Conceição. 

Em sua primeira organização, Guanhães contava com os distritos de Divino, Gonzaga, 
Nossa Senhora do Patrocínio, Braúnas, Travessão, Jequitibá, Sapucaia, Farias e Correntinho 
(antigo Santo Antônio). 

Pela Lei Estadual nº 843, de 7 de setembro de 1923, foi incorporado ao município de 
Guanhães, o distrito de Porto de Guanhães, oriundo de Conceição, e pela mesma Lei, foram 
desmembrados os distritos de Nossa Senhora do Patrocínio (atual Virginópolis), Divino (atual 
Divinolândia de Minas), Gonzaga, que passaram para o Município de Virginópolis. 

Através do Decreto-Lei 1058, de 31 de dezembro de 1943, que criou o distrito de 
Açucena, perdeu Guanhães os distritos de Travessão (hoje Açucena) e Jequitibá; pela Lei 
Estadual nº 1039, de 12 de dezembro de 1953, Guanhães perdeu o distrito de Braúnas que foi 
elevado à categoria de município e, finalmente, a Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 
1962, foi desmembrado o distrito de Dores de Guanhães, que passou a município. 

Atualmente o município é composto dos distritos da sede, Correntinho, Farias, Sapucaia 
de Guanhães e Taquaral de Guanhães. 
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1.2 - MAPA DE GUANHÃES 
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1.3 - LOCALIZAÇÃO 
 
 O município de Guanhães 
Rio Doce, leste mineiro e sua população estimada em 2018 era de 34.057 habitantes. 
 De acordo com a divisão regional vigente
pertence às Regiões Geográficas
Guanhães. Até então, com a vigência das divisões em
vez estava incluída na mesorregião do Vale do Rio Doce
 O município ocupa uma área de 1.078,1
densidade demográfica 29 habitantes por km
 

Figura 01 

 

1.4 - ATIVIDADES ECONÔMICAS
 

A cidade atende diariamente 
serviços de hotelaria, comércio, trabalho, saúde, educação, bancários e de
pertence ao circuito turístico Trilhas do
loteamentos e residenciais. 

Por situar-se no encontro das rodovias
corredor de acesso a vários municípios, tendo uma população flutuante em seu centro e principal 
avenida em torno de 20 mil pessoas/dia.

A relevância econômica do s
diversidade ofertada a toda a população e vizinhanças. A cidade se destaca como um centro 
regional e que dita o desenvolvimento 
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O município de Guanhães faz parte da Região Sudeste do País, 
e sua população estimada em 2018 era de 34.057 habitantes. 
divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE,

Regiões Geográficas Intermediária de Governador Valadares e Imediata de 
Até então, com a vigência das divisões em microrregiões e mesorregiões

mesorregião do Vale do Rio Doce.  
O município ocupa uma área de 1.078,1 km², IDHM 2010 ficava entre 0,600 e 0,699 e a 

densidade demográfica 29 habitantes por km². 

Figura 01 - Localização de Guanhães em Minas Gerais

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS 

A cidade atende diariamente uns 30 municípios da região por meio da prestação de 
serviços de hotelaria, comércio, trabalho, saúde, educação, bancários e de
pertence ao circuito turístico Trilhas do Rio Doce. Possui mais de 35 bairros e vários novos 

 
se no encontro das rodovias BR-120 e da BR-259, a cidade age como um 

corredor de acesso a vários municípios, tendo uma população flutuante em seu centro e principal 
avenida em torno de 20 mil pessoas/dia. 

A relevância econômica do setor de serviços em Guanhães se manifesta por uma 
diversidade ofertada a toda a população e vizinhanças. A cidade se destaca como um centro 
regional e que dita o desenvolvimento da sua região. 
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gião Sudeste do País, localiza-se no Vale do 
e sua população estimada em 2018 era de 34.057 habitantes.  

desde 2017, instituída pelo IBGE, o município 
Intermediária de Governador Valadares e Imediata de 

microrregiões e mesorregiões, que por sua 

2010 ficava entre 0,600 e 0,699 e a 

Localização de Guanhães em Minas Gerais 

 

30 municípios da região por meio da prestação de 
serviços de hotelaria, comércio, trabalho, saúde, educação, bancários e de logística. Além disso, 

Rio Doce. Possui mais de 35 bairros e vários novos 

259, a cidade age como um 
corredor de acesso a vários municípios, tendo uma população flutuante em seu centro e principal 

etor de serviços em Guanhães se manifesta por uma 
diversidade ofertada a toda a população e vizinhanças. A cidade se destaca como um centro 
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A atividade agropecuária e comercial interna são relevantes, e as condições climáticas e 
topográficas do município possibilitam a produção de milho, feijão e mandioca. Além disso, o 
município se destaca como fornecedor de matéria-prima para a indústria de celulose. 

Com relação à rendimento e trabalho, em 2017 o salário médio mensal era de 1.8 salários 
mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 21,1%. Quanto 
ao rendimento, na comparação com os outros municípios do estado, Guanhães ocupava as 
posições 228 de 853 municípios de Minas Gerais e quanto ao trabalho, ocupava a posição 154 de 
853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 2.999 de 
5.570 e 1.218 de 5.570 municípios do país, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 39.2% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 364 de 853 dentre as cidades do estado e na posição 
2.849 de 5.570 dentre as cidades do Brasil. 

 

             Salário médio mensal dos trabalhadores formais – Guanhães – MG 
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2 - DADOS DA PRIMEIRA DÉCADA DO SÉCULO XXI 

 

     2.1 - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

2010 
Nº % 

POPULAÇÃO Total de pessoas residentes 31.262 100% 

 
SEXO 

Homens residentes 15.201 48,62% 

Mulheres residentes 16.061 51,38% 

Total 31.262 100% 

SITUAÇÃO DE 
DOMICÍLIO 

Pessoas residentes - Área urbana 25.421 81/32% 

Pessoas residentes - Área rural 5.841 18/68% 

Total 31.262 100% 
 
 

COR 

Pessoas residentes - Brancas 9.696 31,02% 

Pessoas residentes - Pretas 2.470 7,90% 

Pessoas residentes - Pardas 18.779 60,06% 

Pessoas residentes - Amarelas 287 0,92% 

Pessoas residentes - Indígenas 30 0,10% 

 
 
 
 
 
 

FAIXAS ETÁRIAS 

Total 31.262 100% 

Pessoas residentes - 0 a 4 anos 1.869 5,98% 

Pessoas residentes - 5 a 9 anos 2.553 8,17% 

Pessoas residentes - 10 a 14 anos 3.173 10,15% 

Pessoas residentes - 15 a 19 anos 3.193 10,21% 

Pessoas residentes - 20 a 24 anos 2.729 8,73% 

Pessoas residentes - 25 a 29 anos 2.558 8,18% 

Pessoas residentes - 30 a 39 anos 4.577 14,64% 

Pessoas residentes - 40 a 49 3.947 12,63% 

Pessoas residentes - 50 a 59 2.952 9,44% 

Pessoas residentes - 60 a 69 1.913 6,12% 

Pessoas residentes - 70 anos ou mais 1.798 5,75% 

Total 31.262 100% 

 
 É importante que o Município tenha domínio sobre os dados que caracterizam a sua 
população infanto-juvenil, utilizando esta informação como um elemento para planejamento de 
políticas públicas para crianças e adolescentes.  
 Ao analisar a planilha acima é possível observar também que em 2010, a população 
apresenta-se em porcentagem 81% urbana, 60% parda e 31% branca, sendo 51,38% feminino e 
48,62% masculino. E podemos observar, quanto a faixa etária, Idosos 11,8%, adultos 53,4%, 
adolescentes 20,5% e crianças 14,4%. 
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2.2 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL 

Frente às características da população podemos avaliar o índice de desenvolvimento 
humano que medimos pela combinação de três dimensões: educação, longevidade e renda.
IDH Municipal varia de (zero) a (um) considerando indicadores de longevidade (Saúde), renda e 
educação. Quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano do município. Quanto 
mais próximo de 01, mais alto é o desenvolvimento do município.

Guanhães ocupava em 2010 a 2282ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 
segundo o IDHM.  O gráfico abaixo sintetiza a situação de Guanhães em relação o IDHM e suas 
dimensões nesse ano, último ano para qual o índice está disponível (este índice é calculado com 
base nos censos demográficos e somente pode ser calculado para municípios a cada dez anos). E 
as informações que seguem é baseada no último censo disponível. 

 
 
 
 

IDHM e seus componentes 

                                                                                        

 

 
 
Em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 

situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 
dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,820, 
seguida de Renda, com índice de 0,683

 
 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

IDHM

0,686

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL 

COMPONENTES  

 
Frente às características da população podemos avaliar o índice de desenvolvimento 

humano que medimos pela combinação de três dimensões: educação, longevidade e renda.
Municipal varia de (zero) a (um) considerando indicadores de longevidade (Saúde), renda e 

educação. Quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano do município. Quanto 
mais próximo de 01, mais alto é o desenvolvimento do município. 

pava em 2010 a 2282ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 
segundo o IDHM.  O gráfico abaixo sintetiza a situação de Guanhães em relação o IDHM e suas 
dimensões nesse ano, último ano para qual o índice está disponível (este índice é calculado com 

ase nos censos demográficos e somente pode ser calculado para municípios a cada dez anos). E 
as informações que seguem é baseada no último censo disponível.  

IDHM e seus componentes - Guanhães – 2010

                                                                                                           Fonte: IMRS - Perfil Municipal Guanhães – 2010 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Guanhães 
na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,820, 
a de Renda, com índice de 0,683 e de Educação, com índice de 0,576.

IDHM IDHM Educação IDHM 

Longevidade

IDHM Renda

0,686 0,576 0,820
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM  E SEUS 

Frente às características da população podemos avaliar o índice de desenvolvimento 
humano que medimos pela combinação de três dimensões: educação, longevidade e renda. O 

Municipal varia de (zero) a (um) considerando indicadores de longevidade (Saúde), renda e 
educação. Quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano do município. Quanto 

pava em 2010 a 2282ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 
segundo o IDHM.  O gráfico abaixo sintetiza a situação de Guanhães em relação o IDHM e suas 
dimensões nesse ano, último ano para qual o índice está disponível (este índice é calculado com 

ase nos censos demográficos e somente pode ser calculado para municípios a cada dez anos). E 

2010 

 

de Guanhães era 0,686, o que 
na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,820, 
e de Educação, com índice de 0,576. 

IDHM Renda

0,683
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IDHM e componentes 2010 

IDHM Educação 0,576 

% de 5 a 6 anos na escola 93,84 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental regular 
seriado ou com fundamental completo 

89,24 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 55,77 

IDHM Longevidade 0,820 

Esperança de vida ao nascer 74,22 

IDHM Renda 0,683 

Renda per capita 560,99 
                                                                                                                                                                            Fonte: PNUD – IPEA e FJP. 

 
Educação               
 
 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 
indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM 
Educação. 
 No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 93,84%, em 2010. No 
mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental é de 89,24%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental 
completo é de 55,77%. 
 
Longevidade 
 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a 
esperança de vida ao nascerem 2010 foi de 74,2.  
 
Renda 
 

A renda per capita média de Guanhães em 2010 foi de R$ 560,99.  A taxa média anual de 
crescimento foi de 5,43%. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per 
capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010). 
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Renda, 
 Pobreza e Desigualdade. 

2010 

Renda per capita 560,99 

% de extremamente pobres 4,33 

% de pobres 18,20 
 
 

Saneamento e habitação 
 

O perfil municipal na dimensão de Saneamento e Habitação aborda, em primeiro lugar, 
as condições gerais de saneamento básico da população. Os serviços de saneamento básico estão 
intimamente relacionados à preservação das condições do meio ambiente, à saúde pública, à 
qualidade de vida, à produtividade individual e ao desenvolvimento econômico. 

O Perfil é complementado com a abordagem do déficit habitacional, que procura 
dimensionar a necessidade da construção de novas moradias para a população que vive no 
município. 

 
Proporção da população atendida com serviço de abastecimento de água  
 

Em 2010 95% da população de Guanhães era atendida com serviço de abastecimento de 
água. No intervalo até 2017 houve uma queda neste atendimento, passando para um percentual 
de 92%. O indicador abaixo com relação ao estado de minas gerais permite mostrar a posição de 
Guanhães em relação ao melhor e ao pior valor. 
 

 

Proporção da população atendida com serviço de esgoto sanitário 

Este indicador mostra a evolução da proporção da população residente em domicílios 
ligados à rede de esgoto. A utilização da rede de esgoto, por si só, não é condição suficiente para 
um meio ambiente equilibrado, mas é o primeiro passo.               

Em 2010 em Guanhães, a proporção da população residente em domicílios particulares 
permanentes que tinha serviço de esgoto sanitário era de 94,73% por rede coletora, este 
percentual em 2017 caiu para 92,58%.  O indicador abaixo mostra a posição de Guanhães em 
relação ao melhor e ao pior valor desse indicador entre os municípios de Minas, em 2017. 
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Proporção da população urbana atendida pelo serviço de coleta direta do lixo domiciliar. 
 

Este indicador permite medir a cobertura populacional de serviços regulares de coleta de 
lixo na área urbana. Vale destacar que a existência da coleta de lixo não é suficiente para 
eliminar riscos à saúde. O destino do lixo coletado, assim como a existência de coleta seletiva e 
reciclagem são pontos fundamentais. A coleta do lixo é a primeira etapa de todo o processo. 

Em 2010 a proporção da população de Guanhães residente em domicílios particulares 
permanentes na zona urbana que contava com serviço de coleta direta de lixo era de 100,00%, já 
em 2017 este percentual passou para 92,58%.  A situação do município frente ao melhor e ao 
pior valor no estado em 2017 pode ser vista no indicador abaixo 

 

Proporção da população residente no município com coleta direta e indireta de lixo. 

 
Considera-se a coleta de lixo adequada quando o lixo é recolhido do próprio domicílio 

(coleta direta), ou de locais definidos em que os moradores o depositam (coleta indireta). Nas 
zonas rurais, devido à maior dispersão dos domicílios, a coleta indireta de resíduos sólidos é a 
mais comum. 

Guanhães em 2017 a proporção da população residente em domicílios particulares 
permanentes que contava com serviço de coleta de lixo era de 92,58%.  O indicador abaixo 
mostra a posição de município em relação ao melhor e ao pior valor dos municípios do estado, 
no ano de 2017. 
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Déficit Habitacional 

 A noção de déficit habitacional e consequentemente a medida da necessidade de 
construção de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação se 
apoia na conjugação de quatro componentes: 

� Domicílios precários: considerados os domicílios improvisados e domicílios rústicos. Os 
domicílios rústicos são aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada 

� Coabitação familiar: domicílios com famílias conviventes secundárias com intenção de 
constituir domicílio exclusivo e as famílias residentes em cômodo 

� Ônus excessivo com aluguel: domicílios urbanos com famílias com renda de até três 
salários mínimos e que compromete 30% ou mais de sua renda com aluguel 

� Adensamento excessivo em domicílios alugados: domicílios alugados com mais de três 
moradores por dormitório 

Segundo estes conceitos, em Guanhães havia um déficit habitacional da ordem de 
11,25% em relação ao total de domicílios particulares permanentes e improvisados existentes no 
município no ano de 2010.  O indicador abaixo apresenta os valores máximo e mínimo entre os 
municípios de Minas Gerais, destacando a posição de Guanhães. 
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Importante destacar: 
 
             Com os dados acima registrados para a primeira década do século XXI é possível 
concluir que a população de Guanhães apresentava a sua face social:  81% urbana, com maioria 
feminina, esperançosas apesar de poucas condições econômicas e predominância do ensino 
fundamental decrescendo conforme cresce o público infanto juvenil – 34,5%. 
 
3 -  DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS 

 
NO SOCIAL 

3.1 - Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
 

 O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família de baixa 
renda, identificando seus membros e suas condições econômicas e sociais. O governo federal 
utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios de programas sociais, como: Tarifa 
Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, 
entre outros. 
 Todos os municípios brasileiros já operam o Cadastro Único. Os dados do Cadastro 
Único também podem ser utilizados para o planejamento das ações e para a seleção de 
beneficiários dos programas sociais geridos pelo município. 
 Existe uma estimativa de 1.481 famílias com renda mensal de até ½ salário mínimo por 
pessoa vivendo no município de Guanhães e todas deveriam estar cadastradas.  
 Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 88,30%, enquanto que a média 
nacional se encontra em 86,08%. A TAC é calculada dividindo o número de famílias 
cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo 
total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado 
por cem. 
  
                 Informações gerais do Cadastro Único referente ao Município  
                                                   – Renda Per capta 
 

INFORMAÇÕES 
ANO 

2016 

ANO 

2017 

ANO 

2018 

ANO 

10/2019 

Total de famílias cadastradas no município. 4.764 4.776 4.686 4.808 

Total Famílias com renda per capta até R$ 
89,00 

730 1.177 1.503 1.226 

Total Famílias com renda per capta até R$ 
89,01 a R$ 89,01 a R$ 178,00 

1.091 954 750 896 

Total de famílias cadastradas com renda per 
capita mensal de R$ 178,01 a  1/2 salário 
mínimo. 

1.796 1.639 1.396 1.481 

Total de famílias cadastradas com renda per 
capita mensal acima de ½ salários mínimos 

- - - 1.133 
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3.2 - Vulnerabilidade Social 
 
 Algumas das principais características que marcam o município é a vulnerabilidade 
social1 são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de subsistência 
inexistentes e a ausência de um ambiente familiar.   

Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa 
de ter condições de usufruir os mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao 
desequilíbrio socioeconômico instaurado. As pessoas que são consideradas vulneráveis sociais 
são aquelas que estão perdendo a sua representatividade na sociedade, e geralmente dependem 
de auxílios de terceiros para garantirem a sua sobrevivência. 

A Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada pelo do IBGE reforça que a pobreza e 
extrema pobreza no Brasil atingem principalmente mulheres negras e sem cônjuges e com 
filhos, e afetam 43,4% de crianças com idade entre zero aos 14 anos. 
        Já em Minas Gerais, 20,9% da população está na linha da pobreza. A síntese é uma análise 
das condições de trabalho e moradia, rendimento, pobreza e educação da população brasileira 
com o objetivo de retratar a realidade social do país a partir de indicadores da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 
 Como a pobreza é um fenômeno multidimensional, também deve se analisar indicadores 
não monetários, como a falta de acesso à educação, à proteção social, à moradia adequada, aos 
serviços de saneamento básico e à comunicação (internet). 
 No município de Guanhães, segundo dados do Ministério da Cidadania, no mês de junho 
de 2019 existiam 1.337 famílias, em condições de extrema pobreza2. 
 

3.3 - Programa Bolsa Família (PBF) 
 
 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que atende famílias em 
situação de extrema pobreza e pobreza, identificadas no Cadastro Único para programas Sociais 
do Governo Federal. 
  Atualmente, são elegíveis ao PBF, as famílias que tenham: cadastros atualizados nos 
últimos 24 meses; e renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 ou renda mensal por pessoa de R$ 
89,01 a R$178,00, desde que possuam crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua 
composição. 
 
3.4 - Gestão dos Benefícios   
 
 No Município de Guanhães, há 1.935 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas 
famílias equivalem, aproximadamente, a 14,64% de indivíduos da população total do município, 
e inclui 723 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. 
 

                                                           
1  Vulnerabilidade social: é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão a 
margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, 
principalmente por fatores socioeconômicos. 
2 Extrema pobreza: pessoas que vivem com renda domiciliar per capita mensal igual ou inferior a um 
quarto de salário mínimo. 
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          No mês de abril de 2019 foram transferidos R$ 331.420,00 às famílias do Programa e o 
benefício médio repassado foi de R$ 171,28 por família. Conforme estudo realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública federal vinculada ao 
Ministério do Planejamento, a cada R$ 1,00 transferido às famílias do programa, o Produto 
Interno Bruto (PIB) municipal tem um acréscimo de R$ 1,78. 
 A cobertura do programa é de 74,11% em relação à estimativa de famílias pobres no 
município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
         O município está abaixo da metade atendimento do programa. O foco da gestão municipal 

deve ser na realização de ações de Busca Ativa para localizar famílias que estão no perfil do 

programa e ainda não foram cadastradas. A gestão também deve atentar para a manutenção da 
atualização dos cadastrados dos beneficiários, para evitar que as famílias que ainda precisam do 
benefício tenham o pagamento interrompido.  
 O pagamento do Bolsa Família é operado pela instituição financeira Caixa Econômica 
Federal (CAIXA), que é responsável pela emissão e entrega dos cartões e pelo atendimento aos 
beneficiários em seus canais de pagamento: agências, correspondentes lotéricos e 
correspondentes CAIXA.  
 Segue tabela com valores repassados às famílias beneficiárias do PBF no município no 
período de novembro de 2018 a outubro de 2019. 
 
 
 

 

 

 

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem compromissos 
para garantir o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e à educação. Esses compromissos 
são conhecidos como condicionalidades: 

� Crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso e 
altura; 

� Gestantes precisam fazer o pré-natal; 
� Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% a 

cada mês; e 

Mês Quantidade famílias Valor 
Outubro de 2019 1.770 R$ 283.645,00 
Setembro de 2019 1.779 R$ 286.426,00 
Agosto de 2019 1.835 R$ 300.285,00 

Julho de 2019 1.840 R$ 303.881,00 

Junho de 2019 1.876 R$ 314.310,00 

Maio de 2019 1.949 R$ 330.572,00 

Abril de 2019 1.935 R$ 331.420,00 

Março de 2019 1.955 R$ 340.817,00 

Fevereiro de 2019 1.934 R$ 344.843,00 

Janeiro de 2019 1.928 R$ 345.741,00 

Dezembro de 2018 2.013 R$ 364.301,00 

Novembro de 2018 2.031 R$ 369.549,00 
        Fonte: Ministério da Cidadania - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 
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� Adolescentes que recebem o 
escolar mínima de 75% das aulas a cada mês.

 
3.5 - Gestão das Condicionalidades e o acesso aos 
Assistência Social. 

                                             

                                Fonte: Ministério a Cidadania, Secretara Nacional de Renda e Cidadania

 
Na Educação 
 
 Segundo a Secretária Nacional d
município de Guanhães, 2.086 
condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último 
bimestre. Dessas, foram acompanhadas 
média nacional é de 93,81%
 O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar 
acima da média nacional. No entanto, é fundamental que a Gestão Municipal do PBF continue 
procurando identificar os beneficiários que estejam sem informação ou com informação 
desatualizada sobre a escola em que estudam (“não localizados”), 
às famílias para que informem nas escolas que suas crianças e jovens
que atualizem o Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda r
ativa de beneficiários que estejam fora da es
adequadamente os motivos que levam os alunos com 
condicionalidades, para que o poder público possa 
atuar no sentido de auxiliar a família a superar 
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dolescentes que recebem o BVJ (Benefício Variável Jovem)
escolar mínima de 75% das aulas a cada mês. 

Gestão das Condicionalidades e o acesso aos Serviços de Educação, da Saúde e

                    Educação, Saúde e Assistência Social 

Fonte: Ministério a Cidadania, Secretara Nacional de Renda e Cidadania

Segundo a Secretária Nacional de Renda e Cidadania, no mês de a
2.086 crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento das 

condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último 
bimestre. Dessas, foram acompanhadas 1.979, uma cobertura de acompanhamento de 

93,81% de acompanhamento na educação. 
O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar 

acima da média nacional. No entanto, é fundamental que a Gestão Municipal do PBF continue 
procurando identificar os beneficiários que estejam sem informação ou com informação 
desatualizada sobre a escola em que estudam (“não localizados”), e realizar
às famílias para que informem nas escolas que suas crianças e jovens são b
que atualizem o Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda r
ativa de beneficiários que estejam fora da escola. Também é importante
adequadamente os motivos que levam os alunos com baixa frequência a descumprirem as 
condicionalidades, para que o poder público possa identificar demandas sociais no território e 
atuar no sentido de auxiliar a família a superar possíveis vulnerabilidades.
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Benefício Variável Jovem),  devem ter frequência 

erviços de Educação, da Saúde e da 

 
Fonte: Ministério a Cidadania, Secretara Nacional de Renda e Cidadania 

e Renda e Cidadania, no mês de abril de 2019, no 
com perfil para acompanhamento das 

condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último 
ompanhamento de 94,87%. A 

O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar muito bom, 
acima da média nacional. No entanto, é fundamental que a Gestão Municipal do PBF continue 
procurando identificar os beneficiários que estejam sem informação ou com informação 

e realizar ações de orientações 
são beneficiários do PBF e 

que atualizem o Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda realizar a busca 
cola. Também é importante identificar e registrar 

baixa frequência a descumprirem as 
identificar demandas sociais no território e 

possíveis vulnerabilidades. 
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Resultado do Acompanhamento Educação 
Total de beneficiários acompanhados pela educação (6 a 15 
anos) 

1.546 03/2019 

Total de beneficiários acompanhados pela educação (16 a 17 
anos) 

302 03/2019 

Total de beneficiários com frequência acima da exigida (6 a 15 
anos - 85%) 

1.269 03/2019 

Total de beneficiários com frequência abaixo da exigida (6 a 15 
anos - 85%) 

277 03/2019 

Total de beneficiários com frequência acima da exigida (16 a 17 
anos - 75%) 

276 03/2019 

Total de beneficiários com frequência abaixo da exigida (16 a 
17 anos - 75%) 

26 03/2019 

Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (6 
a 15 anos) 

110 03/2019 

Total de beneficiários sem informação de frequência escolar (16 
a 17 anos) 

53 03/2019 

 
Na Saúde 
 
 Na área da Saúde, 1.626 beneficiários (as) foram acompanhados (as) no último semestre. 
Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores 
de 7 anos e/ou mulheres gestantes. O município conseguiu acompanhar 1.202 beneficiários (as), 
o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de 73,92%. A média nacional de 
acompanhamento na saúde é de 77,15%. 
 Assim, o município possui um acompanhamento da agenda de saúde boa, mas ainda 
abaixo para a média nacional. É fundamental que o gestor municipal do PBF conheça e se 
articule com o coordenador municipal dos PSF (Programa de Saúde da Família) na Saúde, que é 
o responsável técnico por este monitoramento. Podem ser realizadas ações de orientações às 
famílias para que informem que são beneficiárias do PBF quando forem atendidas na rede de 
saúde e para que atualizem o Cadastro Único quando mudarem de endereço; e planejar ações 
periódicas de busca ativa de famílias não acompanhadas pela saúde. Também é importante se 
organizar para registrar mensalmente as informações sobre as gestantes identificadas, as quais 
são elegíveis ao BVG - Benefício Variável Vinculado à Gestante.  
            As informações de descumprimento das condicionalidades de saúde e de situação 
nutricional devem servir de base para a articulação intersetorial entre educação, assistência 
social e saúde, para que atuem de forma integrada na superação de eventuais vulnerabilidades 
enfrentadas pelas famílias e na identificação de demandas sociais no território. 
 
Resultado do Acompanhamento Saúde 
Total de crianças acompanhadas 678 12/2018 
Total de crianças com vacinação em dia 678 12/2018 
Total de crianças com dados nutricionais  673 12/2018 
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3.6 - Atendimento/Acompanhamento pela Assistência Social das famílias que  
        descumprem as condicionalidades. 
 
 

 As famílias que descumprem as condicionalidades podem sofrer efeitos gradativos, que 
variam desde uma advertência, passando pelo bloqueio e suspensão do benefício podendo 
chegar ao cancelamento em casos específicos. Esses efeitos são considerados sinalizadores de 
possíveis vulnerabilidades que as famílias estejam vivenciando, pois demonstram que elas não 
estão acessando seus direitos sociais básicos à saúde e à educação. Nestes casos, é necessário 
que o poder público atue no sentindo de auxiliar essas famílias a superar a situação de 
vulnerabilidade e a voltar a acessar esses serviços, retornando a cumprir as condicionalidades. 
Por isso, as famílias em descumprimento de condicionalidades, em especial aquelas que estão 
em fase de suspensão, são prioritárias no Atendimento/ Acompanhamento pela assistência social 
no município. 
 O município em novembro de 2018 apresentou 22 famílias em fase de suspensão no 
período acompanhado e nenhuma família apresentou registro de Atendimento/Acompanhamento 
pela assistência social no SICON - Sistema Condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

O registro no SICON não substitui os registros que devem ser realizados no prontuário 
da família e no plano de acompanhamento traçado pela equipe técnica nos CRAS e CREAS. 
Todavia, possibilita a utilização da Interrupção Temporária dos Efeitos do Descumprimento, 
ferramenta que permite que a família continue recebendo o benefício do PBF, enquanto está 
sendo atendida/acompanhada pelos profissionais da assistência social, evitando que sua situação 
de vulnerabilidade seja agravada. 
 

Total de Efeitos por descumprimento de condicionalidades (BVJ - Beneficio 
Variável Jovem (16 e 17 anos) 
 Quant.  Mês /Ref. 
Total de advertências 18 05/2019 
Total de bloqueios 04 05/2019 
Total de suspensões  03 05/2019 
Total de cancelamento  00 05/2019 
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4 – AVALIAÇÃO E AUTO AVALIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA E DO CONSELHO 
TUTELAR – CT 
 

Na avaliação do controle social, inicia a construção do panorama de violações de direitos 
infanto juvenil que é objeto desta pesquisa. 
 Sendo assim o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Conselho 
Tutelar são órgãos fundamentais para a gestão e o funcionamento da política de proteção integral 
à criança e ao adolescente. Eles têm atribuições próprias, são autônomos e independentes, mas 
devem funcionar de modo integrado. Motivo que justifica ser os primeiros a responderem a auto 
avaliação da situação atual dos conselhos e assim será identificado suas forças e fragilidades, a 
realidade vivida por eles.  
 A partir das informações apresentadas, foi atribuído um valor para cada indicador, 
conforme segue escala: 
 
0 = Inexistente / Totalmente desestruturado 
1 = Insatisfatório / Pouco estruturado 
2 = Relativamente satisfatório / Razoavelmente estruturado 
3 = Bastante satisfatório / Plenamente estruturado 

4.1 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

 O CMDCA de Guanhães foi fundado em 21 de dezembro de 2001 pela Lei 1.956, que 
dispõe sobre a política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. A 
lei nº: 2.346 de 25 de setembro de 2009 é a lei vigente que estabelece novos parâmetros relativos 
à política municipal dos direitos da criança e adolescente e dá outras providências: 

 
“Formular políticas públicas municipais voltadas à plena 
efetivação dos direitos da criança e do adolescente nos mais 
diversos setores da administração, por meio de Planos de 
Ações Plurianuais e Anuais Municipais de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente, definindo prioridades e controlando 
as ações de execução no município3”. 

 

Para iniciar o desenvolvimento do diagnóstico, foi aplicado uma avaliação das condições 
e postura do CMDCA, como instância de avaliação e controle social. Conhecer a forma de 
atuação do Conselho de Direitos é essencial para corrigir possíveis problemas encontrados. E 
fortalecê-los na dedicação, no entrosamento e na interação entre seus membros e causas são 
fundamentais para que sua atuação seja eficaz. E naturalmente na relação com outros como o 
Conselho Tutelar e o Poder Público, quando na administração de problemas surgidos diariamente 
em suas atividades laborativas. 
 A auto-avaliação é necessária não somente para conhecer as limitações do CMDCA e 
trabalhar na construção da solução, como também exercer a empatia em relação aos demais 
atores envolvidos na proteção de crianças e adolescentes. Como evidenciar as dificuldades antes 

                                                           
3
 Lei 2.346 de 25 de setembro de 2009 – Art. 13 – Inciso II 
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ocultas, favorecerá a compreensão de todos e o bom desempenho de todos os elementos 
envolvidos na causa. 
 
O CMDCA é composto por 20 (vinte) membros sendo estes: 

Representantes Governamentais 
Titulares Representação Suplentes 
Ricardo Coelho Santana S.M Assistência Social Fernanda Campos Pinto 
Aparecida Marta Oliveira e Silva S. M. Educação Valéria Aparecida Alves Paula 
Luzia Cândido Siqueira S. M. Saúde Cristiane Pereira 
Edna Flávia Patrocínio S. M. Administração Fabrício Pereira dos Reis Silva 
Kelly Cristina Mourão de Aguiar S M.Faz. Planejamento  Edésio Duarte 

 
Representantes Não Governamentais 

Titulares Representação Suplentes 
Arminda Jesus Batista Creche Maria Betânia 
Janete Ferreira Pimentel Apae Andiara Bernardino da Silva 
Juliene de Oliveira Lage Igreja Marciléia Fernandes Ferreira 
Vaneide Soares de Souza Pastoral da Criança Ma. Helena Gama Neto 
José Moacir Ramos Assoc. de Moradores Fábio Aparecido Silva 

 
A seguir, para realização da auto-avaliação com CMDCA aplicado em 03/06/2019, 6 

(seis) dos conselheiros participaram do processo e foram: Aparecida Marta de Oliveira e Silva; 
Edna Flávia Patrocínio; Arminda de Jesus Batista; Janete Ferreira Pimentel; Juliene de Oliveira 
Lage; Vaneide Soares de Souza.Vale a pena destacar que só foi possível acontecer, a partir de 
uma reunião extraordinária convocada para discussão de outra pauta. Foi realizada a avaliação 
conjuntamente, numa distribuição de pontos. De 0 (zero) a 3 (três), as notas. 

 
Notas Indicadores 

1 - um Adequação do tempo destinado pelos conselheiros para execução 

das tarefas e participação nas reuniões de trabalho e ou comissões 

eventualmente no CMDCA. 

1 - um Comunicação atualizada ao Conselho Tutelar, Ministério Público e 

Poder Judiciário sobre a existência e o registro das entidades não 

governamentais e de seus programas de atendimento e dos 

programas de atendimento governamentais. 

1 - um Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e os órgãos 

de segurança no município. 

1 - um Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e Ministério 

Público. 

1 - um Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e o Poder 

Judiciário. 
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2 - dois Adequação e atualização da lei municipal que criou CMDCA 

também Regimento Interno. 

2 - dois Os conselheiros da sociedade civil são legítimos e escolhidos 

democraticamente. 

2 - dois Representatividade dos conselheiros da sociedade civil em relação 

à diversidade de organizações, entidades e associações existentes 

no município. 

2 - dois Representatividade dos conselheiros governamentais em relação às 
políticas básicas setorial (assistência, educação, saúde e outras). 

2 - dois Os conselheiros têm conhecimento do Estatuto e das leis, normas e 
principais resoluções (federal, estadual e municipal) que regulam o 
funcionamento do conselho. 

2 - dois Existência e adequação das normas e procedimentos para o 
registro das entidades não governamentais e dos programas de 
atendimento das entidades governamentais e não governamentais. 

2 - dois Existência de registro atualizado e qualificado das entidades 
n/governamentais e dos programas de atendimento das entidades 
governamentais e não governamentais. 

2 - dois Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e o CT. 

2 - dois Existência de relações colaborativas entre o CMDCA e os gestores 
das políticas setoriais (assistência, educação, saúde, etc.). 

 
 

3 - três Adequação do processo vigente no município para escolha dos 
membros do Conselho Tutelar. 

3 - três Poder de comunicação e influência dos conselheiros 
governamentais junto aos órgãos gestores de suas respectivas 
áreas de políticas setoriais. 

3 - três Disponibilidade de (ou possibilidade de requisitar quando 
necessário) pessoal técnico para assessoria ou apoio às atividades 
do CMDCA. 

3 - três Distribuição equivalente e coerente das tarefas e responsabilidades 
inerentes ao funcionamento do Conselho entre os conselheiros. 

 
4.2 - Resultado da Análise da Auto Avaliação do CMDCA      
 

Na Auto Avaliação do CMDCA, foram observadas as potencialidades e fragilidades 
encontradas no conselho conforme demonstrado na pesquisa. 

Na maioria dos indicadores, foi possível identificar as potencialidades do Conselho ao 
apontar como: satisfatórios, estruturados e até plenamente estruturados. 
 As fragilidades foram identificadas nas relações colaborativas entre o CMDCA com o 
Ministério Público; o Poder Judiciário e os órgãos de Segurança pública no município. Os 
indicadores foram apontados como insatisfatório e pouco estruturado, que dificultam o bom 
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funcionamento do conselho, comprometendo a interação entre os atores sociais e com os 
processos de trabalho para potencializar e fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

4.3 - Conselho Tutelar – CT 

 O Conselho Tutelar – CT do Município de Guanhães, foi criado em 21 de dezembro de 
2001, pela Lei nº: 1.956, que define como atribuição do Conselho Tutelar: atender as crianças e 
adolescentes sempre que houver ameaça e violação dos direitos reconhecidos no Estatuto da 
Criança e Adolescente – ECA, por ação ou omissão da sociedade ou Estado, por falta, omissão 
ou abuso dos pais ou responsável e em razão de sua conduta. O CT é composto por 05 (cinco) 
conselheiros que atendem o município de Guanhães.  
 Três dos cinco conselheiros participaram do processo da auto-avaliação: José Márcio 
Nunes Damasceno; Elisangela R. dos Anjos Lacerda e Josiane de Miranda A. Santos, sendo 
impossível a participação de todos,devido à disponibilidade de tempo. Sendo assim, numa 
distribuição 0 (zero) a 3 (três), a avaliação apontou as seguintes notas: 
 

Notas Indicadores 

0 - zero Capacitação para reconhecer e registrar as violações de direitos 

que atingem as crianças e adolescentes. 

0 – zero Eficiência no CT de um cadastro atualizado dos programas 

mantidos por órgãos governamentais e não governamentais de 

atendimento, que possibilite o encaminhamento das medidas 

protetivas por ele aplicadas. 

0 - zero Existência de registros circunstanciados dos casos atendidos em 

sistema informatizado (SIPIA ou similar) nos últimos 12 meses. 

 

1 - um Adequação e atualização da lei municipal que criou CT também 

Regimento Interno; e do processo vigente no município para 

escolha dos membros do CT. 

1 - um Sobre conhecimento do ECA e das leis, normas e principais 

resoluções (federal, estadual e municipal), que regulam o exercício 

das atribuições dos conselheiros e o funcionamento do conselho. 

1 - um Eficiência dos procedimentos empregados pelo conselho para 

fiscalização das entidades governamentais e não governamentais 

de atendimento. 

1 - um Nas relações colaborativas entre o CT e o Poder Judiciário. 



  
 

 

 

  

34 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

 

2 - dois Disponibilidade de, ou possibilidade de requisitar quando ne-  

cessário assessoria técnica (Jurídica, Psicológica, Social, etc.) 

2 - dois Procedimentos de encaminhamento e representação ao Ministério 
Público – MP e à autoridade jurídica, em face de ocorrências de 
violação dos direitos das crianças e adolescentes. 

2 - dois Nas relações colaborativas entre o CT e o CMDCA; órgãos de 
segurança e Ministério Público. 

2 - dois Existência de registros e de controle da execução das medidas 
protetivas aplicadas pelo conselho a crianças, adolescentes, pais ou 
responsáveis, nos últimos 12 meses 

 
3 - três O Conselho tem normas, estrutura e funcionamento organizado 

para atender a população durante as 24 horas de todos os dias da 
semana. 

3 - três Distribuição equivalente e coerente das tarefas e responsabilidades 
inerentes ao funcionamento do conselho entre os conselheiros. 

3 - três Existência de mecanismo de compartilhamento de experiências 
entre os Conselheiros e deliberação colegiada sobre os casos 
atendidos. 

3 - três O Conselho tem registros circunstanciados dos casos de ameaças e 
violações de direitos atendidos nos últimos 12 meses.  

3 - três Existência de registros de encaminhamentos e representações ao 
Ministério Público à autoridade Jurídica. 

 
 

4.4 - Resultado da Análise do Conselho Tutelar 

Na Auto Avaliação realizada com os conselheiros tutelares, os indicadores confirmam as 
potencialidades e fragilidades encontradas no órgão sendo: 03 (três) dos indicadores 
correspondem inexistente e totalmente desestruturado; 04 (quatro) correspondem insatisfatório e 
pouco estruturado; 04 (quatro) correspondem relativamente satisfatório e razoavelmente 
estruturado e 05 (cinco) correspondem bastante satisfatório e plenamente estruturado, como 
mostra a tabela acima.  

 
Potencialidades: 

 

Em relação aos pontos fortes da avaliação destacam-se: 1) a “existência de registros 
circunstanciados dos casos de ameaças e violações de direitos atendidos nos últimos 12 meses”; 
2) “existência de mecanismo de compartilhamento de experiências entre os conselheiros e 
deliberação colegiada sobre os casos atendidos”; 3) “existência de registros de 
encaminhamentos e representações ao Ministério Público à autoridade Jurídica”; e 4) “o 
Conselho tem normas, estrutura e funcionamento organizado para atender a população durante 
as 24 horas de todos os dias da semana” são indicadores comuns considerados na pesquisa. 
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Fragilidades: 

 

Quanto aos indicadores encontrados no CT que apontam as maiores fragilidades, estão 
relacionadas: 1) “a inexistência de registros circunstanciados dos casos atendidos em Sistema 
informatizado (SIPIA ou similar) nos últimos 12 meses” (não foi instalado o sistema no 
município); 2) “ineficiência no CT de um cadastro atualizado dos programas mantidos por 
órgãos governamentais e não governamentais para atender, conhecer e registrar as violações de 
direitos que atingem as crianças e adolescentes”; 3) “ineficiente os procedimentos empregados 
pelo conselho para fiscalização das entidades governamentais e não governamentais de 
atendimento”; 4)“falta conhecimento, mais aprofundado do ECA e das leis, normas e principais 
resoluções (Federal, Estadual e Municipal) que regulam o exercício das atribuições dos 
conselheiros e o funcionamento do conselho” e 5) “falta interação e boa relação colaborativas 
entre o CT e o Poder Judiciário e CT e o CMDCA”. 

Os dados apontados revelam uma grande fragilidade do conselho, com diferentes 
características, primando pelas relações humanas e o conhecimento dos atores envolvidos e que 
uma vez resolvida ou minimizada, favoreceria o trâmite que possibilita o encaminhamento das 
medidas protetivas aplicadas pelo conselheiro tutelar. 

 
 
4.5 - Análise do questionário individual dos Conselheiros Tutelares 
 
 No total de cinco conselheiros tutelares de Guanhães, dois trabalham entre 1 e 2 anos no 
órgão e 03 conselheiros estão na função há mais de 3 anos. Nenhum deles foram capacitados 
para trabalharem de acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

O CT faz interface direta com órgãos que atuam na Política de atendimento da criança e 
adolescente, e no que diz respeito ao diálogo, colaboração e facilidade com relação ao seu 
trabalho, desses órgãos o CREAS foi à resposta unânime dos conselheiros.   

Em relação ao que deveria melhorar para que se cumprisse o ECA, a resposta de 02 (dois) 
conselheiros é: 1) ser mais assistido pela rede de proteção e atendimento, ser mais 
reconhecidos, valorizados. 2) Quanto as capacitações também foram apontadas por 03 (três) dos 
conselheiros como relevante ao bom desempenho da função. 

Das ocorrências atendidas pelo CT, de acordo com a visão dos conselheiros, há grande 
necessidade de ampliar investimentos em programas de prevenção e tratamento contra 
demandas de usuários com álcool e drogas e contra evasão escolar. 

 
4.6 - Propostas dos Conselhos - CMDCA e CT para se Fortalecerem. 

 
O CMDCA considera de acordo com sua visão o seguinte: 
 
Pontos positivos:  

• Comprometimento dos conselheiros com o cronograma das reuniões. 

• Relacionamentos entre eles. 

• Bom envolvimento com as demandas apresentadas. 
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• Deliberações que são efetivadas, executadas. 

Fragilidades: 

• Excesso de atividades e responsabilidades assumidas pelos integrantes do conselho 

• A não elaboração do Plano de Ação Anual 

• Articulação e intervenção do CMDCA junto à sociedade 

• Falta de pontualidade para as reuniões 

• Falta de consciência de alguns gestores imediato sobre a importância de ter um 
conselheiro atuante e participativo que representa o setor em que trabalha 

• Capacitação. 

Indicaram 03 (três) ações que devem ser realizadas para superar as fragilidades 

Ações: 

� Trabalho de conscientização social da importância de ser conselheiro 
� Busca de parcerias 
� Maior número de conselheiros. 

            É importante destacar que o ECA estabelece em seus artigos 90 e 91, normas para o 
registro de entidades e programas no CMDCA. O artigo 90, §1º determina que as entidades 
governamentais e não governamentais inscrevam seus programas, especificando os regimes de 
atendimento no CMDCA, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que 
fará comunicação ao CT e à autoridade judiciária. O artigo 91 condiciona o funcionamento das 
entidades não governamentais a inscrição e registro no CMDCA e estabelece algumas 
condições para esse registro e seu prazo máximo de validade. 

Portanto, para realizar o mapeamento da rede de atendimento na esfera da proteção à 
criança e o adolescente, as consultas (pesquisas) foram realizadas nos registros do CMDCA e em 
outros Departamentos do Município. Dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, como uma das entidades executoras, e também organizadora da rede apresenta-se 
conforme tabela abaixo. 

 
Mapeamento dos programas de proteção social existentes no município 

Nº: Instituição 
Executora 

Tipo de  
Instituição 

Básica ou 
Especial  

Regime de 
atendimento 

Ofertado 
 

01 Instituição 
“Sagrada Família” 

Gov. Serviço de proteção 
especial 

Acolhimento Institucional 

02 CREAS Gov. Serviço Social de 
Proteção Especial 

1 - PAEFI –  
Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias 
e Indivíduos. 
 
2 – Medida 
Sócioeducativaem meio 
aberto. 



  
 

 

 

  

37 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

03 CRAS  Gov. Serviço Social de 
Proteção Básica 

1 – PAIF – Proteção e 
Atendimento Integral a 
Família. 
 
2 – SCFV - Serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
Vínculos. 
 
3- Equipe Volante (atua 
na Zona Rural) 
 

04 APAE N/ Gov. Básica Reabilitação 
socioeducacional 

05 CRECHE- CEI N/ Gov. Básica Educação Infantil 
 

07 CRECHE – CMEI  Gov. Básica Educação Infantil 
 

  
 
5 - OS SISTEMAS DE JUSTIÇA E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. 
 
 Em uma reunião organizada pela presidente do CMDCA, foi feita a apreciação dos Sistemas 
de Justiça e Segurança Pública do Município através da identificação da existência ou não de 
determinadas condições operacionais nesses sistemas, que possibilitam uma atuação mais 
integrada e qualificada. Depois de uma análise pessoal dos participantes, foi atribuído valores 
para cada item de acordo com a seguinte escala: 
 

0 Condição inexistente ou não operativa no município/sem previsão de 
implantação 

1 Condição parcialmente presente implantada ou operativa no 
município/implantação prevista 

2 Condição plenamente presente, implantada ou operativa no 
município 

  
  
5.1 - Apreciação do Sistema de Justiça  

 
 

Condições de operação do Sistema 
 

Apreciação  
de (0/1/2) 
Coletiva 

1 - O Sistema de Justiça do município dispõe de Vara 
da Infância e Juventude. 

 
02 

2 - O Sistema de Justiça do município dispõe de 
Promotoria da Infância e Juventude. 

 
02 

3 - O Sistema de Justiça do município dispõe de 
Defensoria Pública especializada para as questões 
das crianças e dos adolescentes. 

 
00 
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4 - O Sistema de Justiça do município dispõe de 
equipe interdisciplinar para subsidiar o Poder 
Judiciário em suas decisões relacionadas às crianças 
e aos adolescentes. 

 
 

00 
 

5 - O Sistema de Justiça do município dispõe de Vara 
Criminal, especializada no processamento e 
julgamento de crimes praticados contra criança e 
adolescentes. 

 
00 

6 - O CMDCA dispõe de informações sistematizadas 
do Sistema de Justiça, acerca das demandas judiciais 
envolvendo crianças e adolescentes do município. 

 
00 

7 – Na conclusão de um processo, é levado ao 
conhecimento da rede ou órgão que está envolvido. 

 
00 

 
Média 

 
0,57 

 
 

5.2 - Apreciação do Sistema de Segurança 
 

 
Condições de operação do Sistema 

 

Apreciação  
de (0/1/2) 
Coletiva 

1 - O município dispõe de Polícia Militar com atendimento 
especializado ou diferenciado as questões das crianças e 
adolescentes (tanto para os vitimados como para os 
adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional). 

 
 

00 
 

2 - O município dispõe de Delegacia de Polícia com 
especialização tanto na apuração de ato infracional 
atribuído a adolescente, quanto na apuração de crimes 
praticados contra crianças e adolescentes. 

 
 

00 

3 - O município (ou a Delegacia de Polícia) dispõe de 
espaço apropriado para acautelamento, antes da sentença 
de adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional. 

 
00 

4 - O município dispõe de integração operacional 
(Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 
Pública e Assistência Social) para o atendimento do 
adolescente a quem se atribua de ato infracional. 

 
 

01 

5 - O município dispõe de integração operacional (Poder 
Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar 
e órgãos encarregados da execução das políticas sociais 
básicas e de assistência social) para agilização do 
atendimento de crianças e adolescentes inseridos em 
programas de acolhimento institucional ou familiar, com 
vista à sua rápida reintegração à família de origem ou 
colocação em família substituta mediante guarda, tutela ou 
adoção. 

 
 
 
 
 

01 

 6 - O CMDCA dispõe de informações sistematizadas da 
Segurança Pública acerca das ocorrências policiais 
envolvendo crianças e adolescentes do município. 

 
00 

 
Média 

0,33 
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5.3 - Análise dos dados quanto aos Sistemas de Justiça e Segurança Pública 
 

Ao realizar a apreciação sobre os Sistemas de Justiça e Segurança o foco foi nas 
condições que esses sistemas dispõem para atuar na garantia dos direitos das crianças e 
adolescentes. 

No entanto, o Sistema de Justiça atua em Guanhães no âmbito da infância e adolescência 
através de três órgãos: Defensoria, Ministério Público (Promotoria) e Vara da Infância e 
Adolescência. E ao termino da avaliação ficou evidenciado que os órgãos têm bom 
relacionamento entre si e garantem um bom funcionamento do sistema. Mas, nem todos dispõem 
de uma equipe interdisciplinar para subsidiar em suas decisões relacionadas às crianças e aos 
adolescentes do município. 
 A avaliação mostra que o CMDCA também não dispõe de informações sistematizadas do 
Sistema de Justiça, acerca das demandas judiciais envolvendo crianças e adolescentes, o qual 
facilitaria muito a rede atuar tendo o compartilhamento das informações. 
 
Sistema de Justiça 
 
 Para o Sistema de Justiça foram apresentadas como forças e potencialidades: 1) 
acessibilidade; 2) acolhimento, levando em consideração a opinião técnica; 3) olhar diferenciado 
do programa de acolhimento e medida socioeducativa. 
 Quanto às fragilidades apontadas foram: 1) ausência de integração maior com o sistema 
de garantia de direitos; 2) sobre a rotatividade de juízes e promotores que acaba influenciando no 
trabalho de processo que já é de seu domínio; 3) bem como a ausência da sistematização dos 
dados para fins de conhecimento da rede, principalmente do CMDCA.  
 
Sistema de Segurança Pública 
 
 Com relação à atuação do sistema de segurança em Guanhães, no que diz respeito à 
criança e ao adolescente, a apreciação realizada para identificar a existência ou não de 
determinadas condições operacionais, assinalou o seguinte: a) a Polícia Civil atualmente não 
consta uma delegacia especializada nas questões da criança e do adolescente e nem tão pouco 
de polícia militar especializada ou diferenciado as questões tanto para os vitimados como para 
os adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional. b) a delegacia não dispõe também 
de espaço apropriado para acautelamento do adolescente antes da sentença, não sendo possível 
saber quais são as medidas tomadas. 
 A avaliação mostra também que c) O CMDCA não dispõe de informações sistematizadas 
da Segurança Pública acerca das ocorrências policiais, envolvendo crianças e adolescentes do 
município. Identificado como condição inexistente e sem previsão de implantação. 

Fica então, identificadas as fragilidades e que podem ser assim destacadas: 1) na atuação 
do dia a dia, parece desconhecer a legislação, ignorando-a; 2) falta de humanização, 
sensibilidade; 3) rotatividade grande dos profissionais dentro da delegacia e preconceito com 
adolescentes, principalmente por parte de policiais. 
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 No quesito a integração operacional com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 
Assistência Social, Conselho Tutelar, para o atendimento do adolescente a quem se atribua de 
ato infracional e outros órgãos encarregados da execução das políticas sociais básicas, para 
agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento 
institucional ou familiar, com vista à sua rápida reintegração à família de origem ou colocação 
em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção, o indicador apontou condição 
parcialmente presente. Mas não foi identificado nenhuma potencialidade do Sistema de 
Segurança pública. 
 
6 – DOS RECURSOS FUNDAMENTAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS:  
                           PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE. 
 
 Partindo da necessidade de se ter um Sistema de Garantia de Direitos, foi descrito em 
Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA sob o 
nº: 113. Na referida resolução, ficam definidas as funções e ações dos atores que compõem este 
sistema, que na verdade, representa a união daqueles obrigados por lei a proteger e garantir os 
direitos de crianças e adolescentes. 

Para alcançar seus objetivos, “o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da 
Sociedade Civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos 
de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual e Municipal4”. 

Sobre o fortalecimento do SGD, estrutura-se a partir da definição de três eixos 
estratégicos. Cada eixo propõe uma lógica de articulação, atores e recursos a serem mobilizados 
para que seja possível uma gestão integrada dos direitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 - Artigo 1º da Resolução do CONANDA 
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6.1- Estrutura atual dos Recursos do Município de Guanhães. 
 

Dentre os principais órgãos, o município de Guanhães dispõe de 01 (um) Conselho 
Tutelar em funcionamento, além de uma rede de serviços na cidade, distritos e povoados: 10 
(dez) unidades básicas de saúde; 10 (dez) escolas municipais; 05 (cinco) escolas estaduais; 02 
(duas) escolas particulares; 01 (um) Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; 01 
(um) Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS; 02 (duas) creches; 01 
(uma) APAE, entre outros equipamentos que compõem a rede de serviços da saúde, educação e 
assistência social. 

Dentro do sistema de garantia de direitos, Polícia Militar e Civil marca presença em sua 
atuação, flexível para significativa melhora no que tange a ampliação de atendimento, como 
sugere-se uma maior integração com a rede de serviços. 
 Na política pública de direitos da criança e adolescente, há o envolvimento também de 
atores como: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Sociedade, na 
composição do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, cujo competência é atuar conjuntamente 
para o fortalecimento dos   promoção, defesa e controle efetivo dos direitos da criança e do 
adolescente.  
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7 - VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS REGISTRADOS  

     NO CONSELHO TUTELAR   

 
A base de dados para a construção aproximada da realidade de violações de direitos da 

criança e adolescente no município de Guanhães partiu da porta de entrada das demandas 
registradas pelo Conselho Tutelar, compreendendo o período de 2016 até março de 2019. 
 Os Direitos Fundamentais que constam na Lei nº: 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA garantem à criança e ao adolescente o direito à Vida e à 
Saúde; à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade; à Convivência Familiar e Comunitária; à 
Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; e o direito à Profissionalização e à Proteção no 
Trabalho. Qualquer impedimento ou negativa em algum dos direitos supracitados caracteriza 
violação de direito constituído ou ameaça e necessita de intervenção dos órgãos competentes de 
proteção e de garantia desses direitos. 
 O Conselho Tutelar é um órgão que compõe o Sistema de Garantia de Direitos, segundo 
o artigo nº: 131 do ECA, ele é permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em lei. 
 Então, inicia-se a apresentação dos dados sobre as violações reconhecidas no âmbito do 
SGD, sublinhando-se os fatores mais relevantes. 
 Em uma análise de dados coletados, demonstrou o seguinte perfil de violações dos 
direitos fundamentais no âmbito municipal. 
 

 

Distribuição dos registros do Conselho Tutelar de Guanhães entre faixa etária e 
sexo, no período de janeiro 2016 até março de 2019. 

 
FAIXA ETÁRIA                         MASCULINO                 FEMININO              TOTAL                     

ANO 2016 
Crianças de 0 a 3 anos 24 18 42 

Crianças de 4 a 6 anos 22 34 56 

Crianças de 7 a 9 anos 26 18 44 

Crianças de 10 a 11 anos 34 16 50 

Adolescentes de 12 a 14 anos 52 37 89 

Adolescentes de 15 a 17 anos 55 38 93 

TOTAL  213 161 374 

ANO 2017 

Crianças de 0 a 3 anos 18 13 31 

Crianças de 4 a 6 anos 23 13 36 

Crianças de 7 a 9 anos 21 12 33 

Crianças de 10 a 11 anos 20 06 26 

Adolescentes de 12 a 14 anos 27 22 49 

Adolescentes de 15 a 17 anos 47 42 89 

TOTAL  156 108 264 

ANO 2018 
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Crianças de 0 a 3 anos 22 23 45 

Crianças de 4 a 6 anos 33 25 58 

Crianças de 7 a 9 anos 31 15 46 

Crianças de 10 a 11 anos 24 12 36 

Adolescentes de 12 a 14 anos 35 37 72 

Adolescentes de 15 a 17 anos 44 35 79 

TOTAL  189 147 336 

ANO 2019  
Crianças de 0 a 3 anos 27 15 42 

Crianças de 4 a 6 anos 17 17 34 

Crianças de 7 a 9 anos 21 16 37 

Crianças de 10 a 11 anos 16 9 25 

Adolescentes de 12 a 14 anos 34 23 57 

Adolescentes de 15 a 17 anos 22 22 44 

TOTAL  137 102 239 

TOTAL GERAL DOS ANOS 695 518 1213 

 
 Na tabela de distribuição de registros por faixa etária e sexo, chama atenção da idade que 
compreende de 0 a 11 anos, o número maior dos direitos violados prevalece na faixa etária de 4 a 
6 anos de idade nos três anos consecutivos 2016 – 2017 e 2018. 

   É possível observar que nesta tabela apresenta um número alto de registros que se refere à 
idade tão pequena da faixa de 0 a 3 anos de idade.  
   Outra observação sobre a violação dos Direitos Básicos vem crescendo nos últimos anos 
ou a qualidade das ações dos órgãos de proteção tem melhorado seus meios de identificação ou de 
registro dos fatos com mais eficiência. 
 
7.1 – Violações de Direitos por Eixo conforme registro do CT. 
 

As violações registradas pelo Conselho Tutelar, considerando os cinco eixos: Vida e 
Saúde; Liberdade, Respeito e Dignidade; Convivência Familiar e Comunitária; Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer; Profissionalização e Proteção no Trabalho. 

 

Registro do Conselho Tutelar no período que compreende 
entre 2016 a março 2019. 

Direitos Fundamentais Distribuição % 
Vida e Saúde 153 13,23 
Liberdade, Respeito e Dignidade 103 08,91 
Convivência Familiar e Comunitária 447 38,67 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer 453 39,19 
Profissionalização e Proteção no Trabalho 000 00,00 
Total 1156 100% 

Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 

 
Considerando os direitos fundamentais da criança e adolescente que se encontram tanto 

na Constituição Federal de 1988, quanto no ECA, os constituintes e legisladores, mostram-se a 
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preocupação de tratar as crianças e adolescentes como próprios protagonistas desses direitos. 
Sujeitos de direitos. Que equivale dizer que eles (constituintes e legisladores) assumiram um 
compromisso institucional, que demanda ações estratégicas e intersetoriais que promovam 
mudanças de valores, de idéias, e de condutas em favor da criança e do adolescente. Numa ação 
que envolva toda a sociedade quanto à conscientização e materialização das normas 
constitucionais que alicerçam a sociedade que se faz dos núcleos familiares e Estado. 
  Reforça-se aqui a necessidade e o grande objetivo de criar Plano de Ação para proteger 
as crianças e adolescentes. Necessidade confirmada conforme mostra os números nos registros 
do Conselho Tutelar. 
 
Eixo I  - Vida e Saúde 
 

Do direito à Vida e Saúde, a partir do ECA em seu artigo 7º determina que, “a criança e 
o adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência”. A violação desse direito pode ocasionar danos permanentes, 
comprometendo o desenvolvimento pleno e sadio desse indivíduo em condições peculiares, que 
devem ser consideradas. 

  Número de violações neste item: 
 
 

Distribuição das violações de direitos registrados pelo CT por Eixo 
Eixo I - Vida e Saúde 

Direito 
Fundamental  

Violações M % F. % Total % 

 

 

Vida e Saúde 

Agressividade 12 54,54 06 66,66 18 58,07 

Drogas 06 27,27 02 22,22 08 25,81 

Gravidez 00 00,00 01 11,11 01 03,22 

Sequestro 01 04,54 00 00,00 01 03,22 

Tentativa homicídio 01 04,54 00 00,00 01 03,22 

Marcação consulta/exames 02 09,09 00 00,00 02 06,46 

SUBTOTAL - 
2016 

 22  09  31 100 % 

 

 

Vida e Saúde 

Agressividade 13 76,47 08 40,00 21 56,76 

Drogas 02 11,76 04 20,00 06 16,22 

Uso de álcool 01 05,88 04 20,00 05 13,51 

Auto mutilação 00 00,00 04 20,00 04 10,81 

Marcação consulta 01 05,88 00 00,00 01 02,70 

SUBTOTAL - 
2017 

 17  20  37 100 % 

 

 

Vida e Saúde 

Agressividade 13 50,00 09 34,62 22 42,30 

Depressão 06 23,08 03 11,54 09 17,31 

Drogas 05 19,23 03 11,54 08 15,38 

Marcação consulta/exames 00 00,00 02 07,69 02 03,85 
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Gravidez precoce 00 00,00 02 07,69 02 03,85 

Uso de álcool 02 07,69 04 15,38 06 11,54 

Auto mutilação 00 00,00 03 11,54 03 05,77 

SUBTOTAL - 
2018 

 26  26  52 100% 

 

 

Vida e Saúde 

Agressividade 06 31,58 02 14,28 08 24,24 

Depressão 01 05,26 02 14,28 03 09,09 

Drogas 10 52,63 04 28,57 14 42,43 

Tentativa homicídio 01 05,26 00 00,00 01 03,03 

Uso de álcool 01 05,26 04 28,57 05 15,15 

Auto mutilação 00 00,00 02 14,28 02 06,06 

SUBTOTAL - 
2019 

 19  14  33 100 % 

TOTAL: Vida e Saúde 84  69  153  
              Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 

 
Eixo II – Liberdade, Respeito e Dignidade. 
 

Do direito reverenciado no capítulo II  do ECA – Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à 
Dignidade, no artigo 15 especifica que, “a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos 
de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. 
 O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, incluídos no artigo 16 da mesma 
lei: “I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as 
restrições legais; II – opinião e expressão; III – crença e culto religioso; IV – brincar, praticar 
esportes e divertir-se; V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; VI – 
participar da vida política, na forma da lei; VII – buscar refúgio, auxilio e orientação”. 
 No artigo 17, o direito ao respeito, “consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”. 
 No artigo 18 aponta que, “é dever de todos velar pela dignidade da criança e ao 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor”. 
 As violações registradas pelo Conselho Tutelar nesse segmento foram as seguintes: 
 

Eixo II - Liberdade, Respeito e Dignidade 

Direito 
Fundamental  

Violações M. % F. % Total % 

 

    Liberdade, 

Respeito, 

       Dignidade 

Abuso sexual 01 07,14 05 35,71 06 21,44 

Ameaça 04 28,57 03 21,44 07 25,00 

Ato infracional 04 28,57 01 07,14 05 17,86 

Bullying 02 14,28 02 14,29 04 14,28 

Crime cibernético 03 21,44 01 07,14 04 14,28 

Assédio sexual 00 00,00 01 07,14 01 03,57 
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Difamação 00 00,00 01 07,14 01 03,57 

SUBTOTAL - 
2016 

 14  14  28 100 % 

 

       Liberdade, 

Respeito, 

       Dignidade 

Abuso sexual 03 23,08 06 37,50 09 31,04 

Ameaça 04 30,77 03 18,75 07 24,14 

Ato infracional 03 23,08 02 12,50 05 17,24 

Bullying 02 15,38 02 12,50 04 13,78 

Crime cibernético 00 00,00 02 12,50 02 06,90 

Espancamento 01 07,69 00 00,00 01 03,45 

Estupro 00 00,00 01 06,25 01 03,45 

SUBTOTAL - 
2017 

 13  16  29 100% 

 

       Liberdade, 

Respeito, 

       Dignidade 

Abuso sexual 04 30,76 05 29,42 09 30,00 

Ameaça 03 23,08 03 17,66 06 20,00 

Ato infracional 03 23,08 02 11,76 05 16,67 

Crime cibernético 00 00,00 02 11,76 02 06,67 

Cárcere privado 00 00,00 01 05,88 01 03,32 

Vulnerabilidade social 03 23,08 02 11,76 05 16,67 

Perturbação de sossego 00 00,00 02 11,76 02 06,67 

SUBTOTAL - 
2018 

 13  17  30 100 % 

 

       Liberdade, 

Respeito, 

       Dignidade 

Abuso sexual 04 66,67 08 80,00 12 75,00 

Assédio sexual 00 00,00 01 10,00 01 06,25 

Ato infracional 02 33,33 00 00,00 02 12,50 

Cárcere privado 00 00,00 01 10,00 01 06,25 

SUBTOTAL - 
2019 

 06  10  16 100 % 

TOTAL: Liberdade, Respeito e Dignidade 46  57  103  
                                                                                               Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 
 
 
Eixo III – Convivência Familiar e Comunitária. 

 
O direito à convivência familiar e comunitária, contemplado no capítulo III do ECA, no 

artigo 19, define que: 
 

“Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas 
dependentes de substâncias entorpecentes”. (P.8). 
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                                      Eixo III – Convivência Familiar e Comunitária 

Direito 
Fundamental  

Violações M. % F. % Total % 

 

    Convivência  

        Familiar 

e 

    Comunitária 

Desajuste familiar 20 32,26 44 49,44 64 42,38 

Negligência 21 33,87 23 25,84 44 29,14 

Abandono 09 14,52 13 14,61 22 14,57 

Maus tratos 10 16,13 06 06,74 16 10,60 

Conflito familiar 01 01,61 02 02,25 03 01,99 

Alienação parental 01 01,61 01 01,12 02 01,32 

SUBTOTAL - 
2016 

 62  89  151 100 % 

     Convivência  

        Familiar 

e 

    Comunitária 

Desajuste familiar 16 37,21 15 39,47 31 38,27 

Negligência 16 37,21 11 28,95 27 33,33 

Abandono 07 16,28 07 18,42 14 17,28 

Maus tratos 03 06,98 05 13,16 08 09,88 

Alienação parental 01 02,32 00 00,00 01 01,24 

SUBTOTAL - 
2017 

 43  38  81 100 % 

 

    Convivência  

        Familiar 

e 

    Comunitária 

Desajuste familiar 15 23,81 17 24,28 32 24,06 

Negligência 23 36,51 28 40,00 51 38,35 

Abandono 10 15,87 08 11,43 18 13,53 

Maus tratos 09 14,28 11 15,71 20 15,04 

Conflito familiar 00 00,00 03 04,28 03 02,26 

Alienação parental 01 01,59 02 02,86 03 02,26 

Castigo físico 03 04,76 01 01,43 04 03,00 

Vaga na Apae 02 03,17 00 00,00 02 01,50 

SUBTOTAL - 
2018 

 63  70  133 100 % 

 

    Convivência  

        Familiar 

e 

    Comunitária 

Desajuste familiar 17 34,00 12 37,50 29 35,37 

Negligência 23 46,00 14 43,76 37 45,12 

Abandono 02 04,00 03 09,37 05 06,10 

Maus tratos 06 12,00 03 09,37 09 10,97 

Conflito familiar 01 02,00 00 00,00 01 01,22 

Alienação parental 01 02,00 00 00,00 01 01,22 

SUBTOTAL - 
2019 

 50  32  82 100 % 

TOTAL: Convivência familiar e 
comunitária 

218  229  447  

                                                                                                    Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 
 
Eixo IV – Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 
O capítulo IV do ECA, fala do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Em seu 

artigo 53 trata do direito à educação, distribuindo os objetivos da ação educativa, colocando em 
primeiro lugar ao pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, em segundo lugar o 
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preparo para o exercício da cidadania e em terceiro a qualificação para o trabalho. O artigo 58 
contempla o respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios da criança e do 
adolescente, garantindo a eles a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. E em seu 
artigo 59, define que é atribuição dos municípios, com apoio dos estados e da União, estimular e 
facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 
voltadas para a infância e a juventude. 
 

          Eixo IV – Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Direito 
Fundamental  

Violações M % F % Total % 

 

Educação 

Evasão 111 75,70 41 84,78 152 77,96 

Indisciplina 33 22,80 7 15,22 40 20,97 

Dificuldade de aprendizado 02 1,50 00 00 02 1,07 

SUBTOTAL – 2016 146  48  194 100% 

 

Educação 

Evasão 49 71,01 24 77,42 73 73 

Indisciplina 20 28,99 07 22,58 27 27 

SUBTOTAL - 2017 69  31  100 100% 

 

Educação 

Evasão 46 61,33 14 56,00 60 60,00 

Indisciplina 23 30,67 07 28,00 30 30,00 

Dificuldade de aprendizado 01 01,33 00 00,00 01 01,00 

Vaga na creche 03 04,00 04 16,00 07 07,00 

Vaga na Apae 02 02,67 00 00,00 02 02,00 

SUBTOTAL - 2018 75  25  100 100% 

 

Educação 

Evasão 20 57,14 11 45,83 31 52,54 

Indisciplina 15 42,86 11 45,83 26 44,07 

Vaga na creche 00 00,00 02 08,34 02 03,39 

SUBTOTAL - 2019 35  24  59 100% 

TOTAL: Educação, Cultura, Esporte e Lazer 325  128  453  
                             Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 

Observa-se que das violações descritas de maior ocorrência, e com incidência do gênero 
masculino, são os casos de evasão escolar correspondendo a 69.76 % do total das violações 
ocorridas nesta área. 
 
Eixo V– Profissionalização e Proteção no Trabalho 

 
 Dos direitos fundamentais, por último, o quinto, após a emenda constitucional nº: 20, a 
nova redação do inciso XXXIII do artigo 7º da CF, determina: 

 
“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos”. (Redação modificada pela EC nº: 20, 
de 15 de dezembro de 1998). 
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Nas informações do Conselho Tutelar, no Eixo fundamental de Profissionalização e 
Proteção no Trabalho, não ocorreu nenhuma violação. Mas também não foi identificado 
nenhuma atividade profissionalizante. 
 

Eixo V– Profissionalização e Proteção no Trabalho 

Direito 
Fundamental  

Violações Masc. % Fem. % Total % 

Profissionalização 

e proteção no  

trabalho 

 00  00  00  

                                                                             Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães 
 

7.2 - Analise dos Direitos Fundamentais Violados 

Ao analisar os registros do Conselho Tutelar, identificou-se que ocorreram violações nos 
eixos fundamentais de Vida e Saúde; Liberdade, Respeito e Dignidade; Convivência Familiar e 
Comunitária; Educação, Cultura, Esporte e Lazer com exceção da Profissionalização e Proteção 
no Trabalho. Estas estão distribuídas conforme as tabelas acima. 

No eixo I - Vida e Saúde, observa-se uma forte queda dos anos anteriores para esse ano 
nas violações de agressividade e automutilação. Ao contrário do que aponta os casos de uso 
abuso de álcool e outras drogas em alta. Identificou-se também nos registrados do CT casos 
crescentes de depressão, o que se destaca e uma índice maior para crianças em relação aos 
números para adolescentes que é menor.  

É um contexto preocupante quando trata de uma população em fase de desenvolvimento e 
formação biopsicossocial marcada pelo sofrimento psicoemocional e social.  Situação que 
compromete acentuadamente as suas relações com a vida, com o outro, com o seu meio social, 
consigo mesmo, com o seu corpo, com suas escolhas, com sua qualidade de vida como sujeito de 
direitos e gregário. 

No eixo II - Liberdade, Respeito e Dignidade, das violações descritas nele, foram 
apresentados como estáveis entre o período de 2016 a 2019. Mas devem-se considerar os demais 
itens deste eixo. Serão considerados para analise, no momento, aqueles com maior porcentagem, 
não que os demais não sejam importantes. Quanto aos itens: ameaça, ato infracional, bullying e o 
crime cibernético ouve uma leve queda segundo os dados registrados. Mas quanto à violação de 
direitos nos itens: abuso sexual e assédio sexual houve alta em 2019 acentuada em relação aos 
anos anteriores. Importante lembrar que os dados de 2019, correspondem ao primeiro semestre 
do ano. 

No eixo III - Convivência familiar e comunitária, foram notadas situações de negligência 
(159), desajuste familiar (156), abandono, maus tratos e conflito familiar de genitores em relação 
às crianças e aos adolescentes, podendo gerar alienação parental, predominando 
proporcionalmente, casos de acolhimento institucional.  Está aqui, um dos desafios das políticas 
pública de direitos – o Núcleo familiar. Construir com ele a consciência do que é ser Família? 
Quais são as responsabilidades desta para com seus membros. 

No eixo IV - A Educação, em 2018 e 2019 conforme registros do CT apresentaram maior 
violação de direitos em relação a vagas na Creche e APAE. Considerando os dados apurados 
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(gráfico acima) a Evasão Escolar (316) e 
Indisciplina (123). Fatos que remetem a necessidade de se investir na Política Básica de 
Educação com interseção na política de proteção social básica em razão da neglig
desajuste familiar. 

Ao ser constatada a situação de violação do “Direito a Dignidade, Respeito e L
foram agregadas situações como
cárcere privado. Fatos que 
e à educação. Por isso, suas incidências
incluindo serviços na educação e 
 
7.3 - Visualização da Violação de Direitos dentro da Rede Municipal.
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 Ao analisar os gráficos acima pode se observar
valores humanos tem a “face” da Evasão escolar, do desajuste familiar, da negligência, da 
indisciplina e do abuso a dar
vida. Pode-se dizer que há
direito de suas crianças e seus adolescentes, que necessitam de cuidados, orientações, exemplos 
para seguir e educação para formação de suas personalidades
tem vivenciado os desajustes familiares, as negligências, indisciplinas, os abusos e 
descompromisso com a sua socialização e escolaridade.
 

7. 4 – Casos de Violação de Direitos Registrados e Apurados pelo CT por 
 

Distribuição dos casos de crianças e adolescentes com violações de
direitos apurados pelo CT, segundo o local de moradia,

 
LOCAL DE 
MORADIA 

NÚMERO

Alvorada 62

Centro 41

Aod Pereira 34

Almas 32

N/ Senhora Aparecida 30

Nova União 24

Santa Tereza 23

5
12

8
1 1
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                                                                                    Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães

Ao analisar os gráficos acima pode se observar que anos de 2016 a 2019
tem a “face” da Evasão escolar, do desajuste familiar, da negligência, da 

indisciplina e do abuso a dar sustentação às consequências de seus comportamentos ao longo da 
á uma retirada inconsciente ou por imaturidade 

suas crianças e seus adolescentes, que necessitam de cuidados, orientações, exemplos 
ara seguir e educação para formação de suas personalidades. Seres humanos em formação que

tem vivenciado os desajustes familiares, as negligências, indisciplinas, os abusos e 
descompromisso com a sua socialização e escolaridade. 

 
de Direitos Registrados e Apurados pelo CT por 

 
Distribuição dos casos de crianças e adolescentes com violações de

direitos apurados pelo CT, segundo o local de moradia,
no período de 2018 a março 2019. 

CASOS  
DISTRITOS E ZR 

 
NÚMERO % NÚMERO

62 16,02 Correntinho 

41 10,59 Farias 

34 8,78 Sapucaia 

32 8,27 Taquaral 

30 7,75 SUBTOTAL                              

24 6,20 Zona Rural 

23 5,94 SUBTOTAL                                

1 2 2 1 1 3

29

14

31
26

9

37

Direitos violados
2019

52 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

 
elho Tutelar do Município de Guanhães 

que anos de 2016 a 2019 a fragilidade dos 
tem a “face” da Evasão escolar, do desajuste familiar, da negligência, da 

consequências de seus comportamentos ao longo da 
por imaturidade dos responsáveis pelo 

suas crianças e seus adolescentes, que necessitam de cuidados, orientações, exemplos 
. Seres humanos em formação que 

tem vivenciado os desajustes familiares, as negligências, indisciplinas, os abusos e 

de Direitos Registrados e Apurados pelo CT por Bairro 

Distribuição dos casos de crianças e adolescentes com violações de 
direitos apurados pelo CT, segundo o local de moradia, 

CASOS 
NÚMERO % 

17 54,85 

06 19,35 

04 12,90 

04 12,90 

                              31 100% 

60  

                                60 100% 

37

1 5
2
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Amazonas 16 4,13  
 

TOTAL GERAL 

 

 

478 

 
Pito 15 3,87 

Vilage 14 3,62 

João Miranda 13 3,36 

Bela Vista 11 2,84    

Milô 10 2,58    

Vista Alegre 09 2,32    

Novo Cruzeiro 08 2,07    

Alto Cruzeiro 07 1,81    

Bom Sucesso 07 1,81    

Expansão 06 1,55    

Vermelho 06 1,55    

Cidade Nova 05 1,29    

Nações 04 1,03    

Guarani 03 0,77    

Agroder 02 0,52    

Boa Esperança 02 0,52    

Canaã 01 0,26    

Jardins II 01 0,26    

Madeira 01 0,26    

SUBTOTAL 387 100%    
                                                                                 Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães 

 
Considerando os atendimentos prestados pelo Conselho Tutelar, conforme planilha 

acima; alguns territórios se destacam em termos de volume de demanda apresentada em ordem 
decrescente: Alvorada, Centro, Aod Pereira, Almas, Nossa Senhora Aparecida, Nova União, 
Santa Tereza, etc. O bairro Alvorada foi o que mais teve registros nesse período, com violação 
de direitos em 16,02 % do total de registros nos bairros da Zona Urbana. É importante destacar 
que os dados são até o primeiro trimestre de 2019. Dados que chamaram a Atenção foi o número 
de casos de violação nesse período que soma em 04 (quatro) distritos e Zona Rural é um 
percentual de 19,04 % em que destaca Correntinho, do total geral de 478 casos. 
 
 
7.4.1 - Agentes Violadores e ocorrências apuradas pelo CT. 
 

Diante deste contexto é preciso reportar ao que diz no 4º artigo do ECA, “é dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos que dizem respeito à criança e ao adolescente”. Então, em 
se tratando de agente violador, observa-se que os principais violadores são aqueles que deveriam 
defender, proteger as crianças e adolescentes. Conforme os dados apurados nos registros do 
conselho tutelar. 
 
Veja a planilha com as informações em ordem decrescente de ocorrência.  
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Classificação e ocorrência do agente violador dos Direitos Fundamentais, 
registrados pelo Conselho Tutelar no período 2016 a março de 2019. 

 

Grupo Agente Violador Ocorrências 
 
 
 
 

FAMILIA 

Mãe 238 
Pai e Mãe 174 
Pai 50 
Outro 35 
Padrasto 17 
Tios 9 
Avós 8 
Irmãos 6 
Madrasta 5 

TOTAL 542 
                    Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães 

                                       

Grupo Agente Violador Ocorrências 
 

ESTADO 
Poder Público    7 

Escola 4 
TOTAL 11 

                               Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães 

 

 

 
Grupo 

 
Agente Violador 

 
Ocorrências 

 
  SOCIEDADE 

Colega 17 
Vizinho 8 
Empresa 0 

TOTAL 25 
              Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães 

 

Grupo Agente Violador Ocorrências 
 

CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE  

Adolescentes de 15 a 17  204 
Adolescentes de 12 a 14 99 
Crianças de 7 a 11 anos 38 
Crianças de 0 a 6 anos 5 

TOTAL 346 
                                                Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães 
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7.4.2 - Análise dos Dados Sobre os Agentes Violadores 
 

As violações reconhecidas no âmbito do CT revelam uma proporção significativa de 
violadores nas relações familiares (542), seguida de violadores do mesmo grupo, o adolescente a 
própria criança (346). 
 Eles representam um detalhamento maior das violações relativas às relações 
intrafamiliares, destacando-se 1º genitora (238) e 2º genitor (50) como principais agentes da 
violação. Maior incidência (174), que chega com mais freqüência ao CT são os conflitos 
familiares, principalmente a relação entre pais e filhos, típica violência intrafamiliar.
 Sobressai-se, ainda, a tipificação da própria conduta para expressar situações em que a 
própria criança ou adolescente se colocam em risco, 3º lugar. 
 O CT mediante a ocorrência de violações, aplica excepcionalmente, medidas de caráter 
interventivo, por meio de agentes públicos na vida das crianças e adolescentes, cujo direitos 
foram violados. Esta medida tem a finalidade de reparar danos aos afetados considerando seus 
limites e regras previstos no artigo 100 do ECA.5 

 
7.5 - Violações de direitos apurados pelo CT 
 

Violações de direitos, segundo evolução mensal em 2016 
Evolução 
mensal 

Nº: de 
casos 

Porcentagem 

 

Janeiro 19 5,38 

Fevereiro 45 12,75 

Março 43 12,18 

Abril 52 14,73 

Maio 26 7,36 

Junho 38 10,76 

Julho 20 5,67 

Agosto 25 7,08 

Setembro 23 6,52 

Outubro 22 6,23 

Novembro 32 9,07 

Dezembro 8 2,27 

Total Geral 353 100 % 

                                                                                                 Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 Art. 100 – Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, referindo-se aquelas que 

visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
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Violações de direitos, segundo evolução mensal em 2017 

Evolução 
mensal 

Nº: de 
casos 

Porcentagem 

 Janeiro 11 4,31 

Fevereiro 15 5,88 

Março 26 10,20 

Abril 19 7,45 

Maio 24 9,41 

Junho 17 6,67 

Julho 24 9,41 

Agosto 35 13,73 

Setembro 29 11,37 

Outubro 17 6,67 

Novembro 18 7,06 

Dezembro 20 7,84 

Total Geral 255 100 % 

                                                                                             Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 

 
 
Violações de direitos, segundo evolução mensal em 2018 
 

Evolução 
mensal 

Nº: de 
casos 

Porcentagem 

 Janeiro 17 5,45 

Fevereiro 27 8,65 

Março 40 12,82 

Abril 31 9,94 

Maio 21 6,73 

Junho 37 11,86 

Julho 32 10,26 

Agosto 28 8,97 

Setembro 19 6,09 

Outubro 14 4,49 

Novembro 34 10,89 

Dezembro 12 3,85 

Total Geral 312 100 % 

                                                                                     Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 
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Violações de direitos, segundo evolução mensal em 2019 
Evolução 
mensal 

Nº: 
de 

casos 

Porcentagem 

 

Janeiro 57 25,44 

Fevereiro 82 36,61 

Março 85 37,95 

TOTAL 
GERAL 

224 100% 

                                                                                        Fonte: Conselho Tutelar do Município de Guanhães. 

 

7.5.1 - Analise dos Dados das Violações de Direitos. 
 

 Comparando aos anos anteriores da pesquisa, chamou atenção ao grande aumento do número de 
violações do ano de 2019, considerando o número registros nos três primeiros meses do ano.  
 
 
7.6 - Quantitativo dos Casos de Violações de Direitos por Região. 
 

Casos de crianças e adolescentes com violações de direitos 
Apurados pelo CT     

 
Região Nº: de casos Porcentagem  

% 
Guanhães  280 79,32 

Distrito 46 13,04 

Povoados   27 7,64 

TOTAL GERAL    2016 353 100 % 

2017 
Guanhães  176 69,04 

Distrito 48 18,82 

Povoados   31 12,14 

TOTAL GERAL   2017 255 100 % 

2018 
Guanhães  267 85,58 

Distrito 27 8,65 

Povoados   18 5,77 

TOTAL GERAL   2018 312 100 % 

2019 
Guanhães  175 78,12 

Distrito 25 11,16 

Povoados   24 10,72 

TOTAL GERAL  2019 224 100 % 
 Dados que reforçam a crescente vulnerabilidade na prevenção, proteção e promoção dos 
Direitos fundamentais da infância e da adolescência em sua localidade de residência. 
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8 – ATOS INFRACIONAIS REGISTRADOS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA. 
 
8.1 - Polícia Militar 
 

O texto jurídico do ECA aponta determinadas ações de crianças e adolescentes que ferem o 
ordenamento, e por isso denominados atos infracionais. A Polícia Militar apresentou 
quantitativos de registros de casos no período de 2016 a 06 maio de 2019, um total de 604 
(seiscentos e quatro) casos cometidos por adolescentes de 12 a 17 anos, nos quais 451 
(quatrocentos e cinqüenta e um) são meninos e 149 (cento e quarenta e nove) são meninas e não 
informado (N/I) são 04 (quatro).  

 
A média de casos mensais neste período foi o seguinte:  

• Ano 2016 foi de 14,42 caso/mês/ano, sendo 10,75 masculinos, o que equivale a74,55% 

dos casos e 3,67 femininos, correspondendo a 25,45%. 

• Ano 2017 foi de 18,33 caso/mês/ano, sendo 13,42 masculinos, que equivale a 73,21% 

dos casos; 4,75 femininos, correspondendo a 25,91% dos casos e 0,16 não informados 

correspondendo a 0,88%. 

• Ano 2018 foi de 13,33 caso/mês/ano, sendo 10 masculinos, o que equivale a 75,02% dos 

casos; 3,17 femininos, correspondendo a 23,78% dos casos e 0,16 não informados, 

correspondendo a 1,20%. 

• Ano 2019 foi de 12,75 caso/mês/ano, sendo 10,25 masculinos, o que equivale a 80,39% 

dos casos; 2,5 femininos, correspondendo a 19,61%.  

A Polícia Militar de Minas Gerais, através do 25ª Cia. Independente de Guanhães apresentou 
os registros de ocorrências de atos infracionais do período de 2016 a 2019, com a distribuição de 
casos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos apontados como autores, segundo sua evolução 
mensal, faixa etária, sexo e tipos de atos infracionais. 

 
Nos registros da Polícia Militar sobre os atos infracionais cometidos por 

adolescentes, foram observadas segundo a tipificação que segue: 
Tipificação Atos Infracionais Total 

 

 

 

Crimes contra o Patrimônio 

Roubo 15 

Furto 122 

Receptação 10 

Apropriação indébita de coisa alheia móvel/coisa achada 02 

Adulterar sinal ident. Veículo/clonagem 05 

Dano contra o patrimônio 13 

Outras informações contra o patrimônio 06 

Violação de domicílio 05 

Altera limite/usurpa água/esbulho possessório 04 

Veículo localizado/recuperado 01 
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Subtotal: Crimes contra o Patrimônio 183 

 

 

 

 

Crimes contra a Pessoa 

Ameaça 91 

Maus tratos 01 

Desacato 09 

Disparo de arma de fogo 01 

Conduzir veículo sob influência de efeito de álcool 02 

Comercio ilegal de arma de fogo/acessório/munição 01 

Direção perigosa de veículo/embarcar na via/ 08 

Dirige veículo/permissão CNH/cassada perigo/dano 01 

Estelionato 03 

Extorsão 01 

Homicídio 05 

Lesão corporal 42 

Outras infrações com a pessoa 18 

Perturbação de tranqüilidade 17 

Porte ilegal de arma fogo/acessório/munição 05 

Rixa 01 

Vias de fato/agressão 83 

Atrito verbal 06 

Apropria/desvia bem/provento de pensão/rend.idoso 02 

Falsidade ideológica 01 

Falso testemunho ou falsa pericia 01 

Subtotal: Crimes contra a Pessoa 299 

 

Crimes contra os Costumes 

Estupro 09 

Outras infrações contra dignidade sexual e a família 02 

Subtotal: Crimes contra os Costumes 11 

 

Crimes contra a Honra 

Injúria 02 

Calúnia 07 

Difamação 07 

Subtotal: Crimes contra a Honra 16 

 

Crimes contra a Saúde Pública 

Tráfico ilícito de drogas 27 

Uso e consumo de drogas 24 

Cultivar sem autorização e determinação legal, plantas que 

se constituem em matéria prima para preparação de 

drogas 

01 

Subtotal: Crimes contra a Saúde Pública 52 

 

Outros 

Comunicação de pessoa extraviada ou desaparecida 01 

Corrupção de menores para prática de crimes 02 

Cumprimento de busca e apreensão de objetos, pessoal 03 

Desobediência 05 

Exercício arbitrário das próprias razões 01 

Outras infrações ambientais contra a flora 02 

Resistência 01 

Outras ações defesas social 28 

Subtotal: Outros 43 

TOTAL GERAL 604 
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8.1.1 - Analise dos Atos Infracionais Cometidos, segundo a Tipificação. 
 

Ao visualizar os dados fornecidos pela Polícia Militar nos últimos anos que foram registrados 
é possível dizer de uma média de 112 ocorrências/ano de ato infracional executados em sua 
maioria por meninos e prevalecendo o Crime contra a pessoa (299). 

 
“Um sujeito que se fez ferido, realiza ferimentos. 

                                                                   É a relação que conhece”.  

 
8.1.2 - Registros de atos infracionais cometidos segundo bairro de ocorrência 

 
Atos infracionais registrados pela Polícia Militar, de acordo com 
bairro de ocorrência no período de janeiro a dezembro de 2016. 

Bairros de Ocorrência Total Bairros de Ocorrência Total 
Agroder 02 Nações 10 
Almas 05 Nova União 05 
Alto Cruzeiro 02 Novo Cruzeiro 01 
Alvorada 08 Nunes Coelho 01 
Amazonas 02 Santa Tereza 01 
Aod Pereira 04 Vermelho 02 
Bela Vista 07 Vicente Guabiroba 06 
Boa Esperança 04 Vilage 04 
Centro 28 Vista Alegre 02 
Cidade Nova 07 Subtotal urbano 128 
Expansão 03 Correntinho 05 
Guarany 06 Cruzeiro do Aricanga 02 
Jardins 02 Taquaral 01 
João Miranda 03 Zona Rural 03 
Madeiras 05 Subtotal distritos/ZR 11 
Milô 02 Não informado 34 
N/Senhora de Lourdes 02 Subtotal N/informado 34 
N/Senhora Aparecida 04 TOTAL 173 

                                                                 Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais - Guanhães 
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Bairros de Ocorrência

Agroder 

Alberto Caldeira

Almas 

Alvorada 

Amazonas 

Aod Pereira 

Bela Vista 

Boa Esperança

Bom Sucesso 

Centro 

Cidade Nova 

Colina Verde II

Esperança 

Funcionários 

Guarany 

Horto 

Jardins 

João Miranda 

Madeiras 

Matadouro 

N/Senhora Aparecida

N/Shra de Lourdes
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Período de janeiro a dezembro de 2017
Bairros de Ocorrência Total Bairros de Ocorrência

1 Nações 

Alberto Caldeira 1 Nova União 

9 Nunes Coelho 

17 Palmas 

1 Santa Tereza 

1 Vermelho 

5 Vicente Guabiroba 

Boa Esperança 8 Village 

 1 Vista Alegre 

48 Subtotal urbano 

3 Correntinho 

Colina Verde II 1 Farias 

1 Sapucaia 

1 Taquaral 

7 Zona Rural 

1 Subtotal distritos/ZR

1 Não informado 

 5 Subtotal N/informado

7 TOTAL 

1   

N/Senhora Aparecida 8   

N/Shra de Lourdes 3   

Bairros de ocorrência
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o de janeiro a dezembro de 2017 
Bairros de Ocorrência Total 

7 

8 

3 

1 

5 

1 

1 

9 

3 

  

4 

3 

4 

2 

10 

Subtotal distritos/ZR 23 

28 

Subtotal N/informado 28 

220 

  

  

  

 



  
 

 

 

 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

                              Período de janeiro a dezembro de 2018.

Bairros de Ocorrência

Agroder 

Almas 

Alvorada 

Amazonas 

Aod Pereira 

Bela Vista 

Boa Esperança 

Centro 

Cidade Nova 

Funcionários 

Guarany 

Jardins 

Madeiras 

Mangueiras II 

N/Senhora de Fátima

N/Shra de Lourdes

Nações 
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Período de janeiro a dezembro de 2018. 

Bairros de Ocorrência Total Bairros de 
Ocorrência 

1 Nova União 

6 Nunes Coelho 

8 Pito 

12 Santa Tereza 

2 Vermelho 

2 Vicente Guabiroba 

3 Village 

39 Subtotal urbano 

7 Correntinho 

2 Sapucaia 

9 Taquaral 

3 Zona Rural 

2 Subtotal distritos/ZR 

1 Não informado 

N/Senhora de Fátima 2 Inválido 
N/Shra de Lourdes 3 Subtotal 

N/inf/Inválido 
9 TOTAL 

63 
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Total 
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Acima estão planilhas anual seguidas de gráficos que favorecem a visualização dos dados 

e possibilidades de análise segundo o interesse do pesquisador. Neste trabalho tem o foco maior 
na incidência dos fatos. 
                            Período de janeiro a 

Bairros de Ocorrência

Almas 

Alvorada 

Alto Cruzeiro 

Amazonas 

Bela Vista 

Boa Esperança 

Centro 

Cidade Nova 

Colina Verde 

Cruzeiro do Aricanga

Guarany 

Lagoa Deck 

Madeiras 

Matadouro 

 

 Entre o período pesquisado
atos infracionais ocorreu no centro.
equivalentes a 11,75 % não foi informado o bairro, fazendo toda a diferença.
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Acima estão planilhas anual seguidas de gráficos que favorecem a visualização dos dados 
e possibilidades de análise segundo o interesse do pesquisador. Neste trabalho tem o foco maior 

Período de janeiro a de maio de 2019. 

Bairros de Ocorrência Total Bairros de Ocorrência

1 N/Senhora de Fátima 

2 Nova União 

2 Santa Tereza 

2 Vicente Guabiroba 

2 Village 

3 Subtotal urbano 

9 Farias 

1 Taquaral 

1 Zona Rural 

Cruzeiro do Aricanga 4 Subtotal distritos/ZR 

2 Inválido 

1 Subtotal N/inf/Inválido

1 TOTAL 

1 

 

período pesquisado de 2016 a 06 de maio 2019 o maior número de incidência de 
acionais ocorreu no centro. Vale a pena dizer que do total de ocorrências, 71 casos, 

não foi informado o bairro, fazendo toda a diferença.

Centro N/Senhora de 

Fátima

Cruzeiro do 

Aricanga

Boa Esperança

Bairros de ocorrência

64 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

Acima estão planilhas anual seguidas de gráficos que favorecem a visualização dos dados 
e possibilidades de análise segundo o interesse do pesquisador. Neste trabalho tem o foco maior 

Bairros de Ocorrência Total 

5 

2 

2 

2 

1 

44 

1 

2 

1 

 4 

3 

Subtotal N/inf/Inválido 3 

51 

 

 

o maior número de incidência de 
Vale a pena dizer que do total de ocorrências, 71 casos, 

não foi informado o bairro, fazendo toda a diferença. 

Inválido
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8.1.3 - Outras ocorrências de ato infracional 

 
Os gráficos abaixo demonstram a distribuição mensal e anual do número de autores, 

coautores e suspeitos de infrações consumadas e tentadas, conforme dados obtidos pela Polícia 
Militar de Guanhães - MG. 
 
Infrações consumadas e tentadas 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Variação 

Anual 

2016 06 10 08 25 13 20 09 22 17 17 12 14 173 - 

2017 36 17 24 06 23 17 19 15 13 19 17 14 220 -21,36 

2018 18 26 11 13 16 11 11 13 18 13 05 05 160 37,50 

2019 11 10 12 15 03        51 213,72 

 
Dos 604 registros de infrações entre 2016 a maio de 2019; 24,83 % dos adolescentes não tiveram 
a idade informada. 
 
Infrações consumadas 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Variação 

Anual 

2016 06 10 08 25 12 20 09 21 17 15 09 13 165 - 

2017 32 17 24 05 23 15 19 15 11 19 17 14 211 -21,80 

2018 15 25 11 13 16 11 11 13 18 12 05 05 155 36,12 

2019 11 10 12 14 03        50 210 

 
Dos 581 registros de infrações consumadas; 25,13 % dos autores não tiveram a idade informada. 
 
Infrações tentadas 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Variação 

Anual 

2016 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 08 - 

2017 4 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 09 -11,11 

2018 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 05 80 

2019 0 0 0 1 0        01 400 

 
Dos 23 registros de infrações consideradas tentadas; 17,39 % casos a idade dos 

adolescentes não foram informados.  
A variação do ano de 2019 sempre maior, devido os registros ser só de cinco meses.  
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8.1.4 – Distribuição anual de infrações  
 
A tabela abaixo aponta a distribuição anual de infrações cometidas por crianças 

e adolescentes no período de 2016 a 06 maio de 2019. 

Tipo de Infração 2016 2017 2018 2019 Total 
Apropriação indébita de coisa  
alheia móvel 

00 01 00 00 01 

Apropriação de coisa havida por 
erro (coisa achada) 

00 00 00 01 01 

Comercio ilegal de arma de 
fogo/acessório/munição 

00 01 00 00 01 

Comunicação de pessoa 
extraviada ou desaparecida 

00 00 00 01 01 

Dirige veic. /permissão/cnh/ 
cassada perigo/dano 

00 00 01 00 01 

Disparo de arma de fogo/ 
acionam de munição 

00 01 00 00 01 

Exercício arbitrário das próprias 
razões 

00 00 01 00 01 

Extorsão 01 00 00 00 01 

Falsidade ideológica 00 00 01 00 01 

Falso testemunho ou falsa 
pericia 

01 00 00 00 01 

Maus tratos 01 00 00 00 01 

Resistência         00 00 01 00 01 

Rixa 01 00 00 00 01 
Semear, cultivar ou fazer a colheita, 
sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou 
regulamentar, de plantas que se 
constituam em matéria-prima para 
a preparação de drogas. 

 
01 

 
00 

 
00 

 
00 

01 

Veículo localizado/recuperado 00 00 00 01 01 

Apropria/desv/bem/provento/ 
pensão/rend.idoso 

01 00 00 01 02 

Conduzir veiculo sob influencia 
de efeito de alcool/substancia 
psicoativa que determine 
dependência 

00 02 00 00 02 

Corrupção de menores para  
prática de crime 

01 01 00 00 02 

Injuria 00 01 01 00 02 

Outras infrações ambientais 
contra a flora 

00 00 02 00 02 

Outras infrações contra 00 00 01 01 02 
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dignidade sexual e a família 
Porte ilegal arma de 
fogo/acessório/munição de uso 
permitido 

00 02 00 00 02 

Associação para o tráfico de 
drogas 

00 01 02 00 03 

Cumprimento de busca e  
apreensão de objetos, pes .. 

00 02 01 00 03 

Estelionato 02 01 00 00 03 

Porte ilegal de arma branca 03 00 00 00 03 
Altera limite/usurpa 
agua/esbulho possessório 

00 03 01 00 04 

Adult. sinalident. veículo 
automotor clonagem  veiculo 

03 02 00 00 05 

Desobediência 00 02 02 01 05 

Homicídio 03 01 01 00 05 

Violação de domicílio 02 03 00 00 05 

Atrito verbal 00 02 03 01 06 

Outras infrações contra o 
patrimônio 

00 03 02 01 06 

Calúnia 02 02 03 00 07 

Difamação 04 02 01 00 07 

Direção perigosa de veículo/ 
embarcac na via/agua publ 

04 02 02 00 08 

Desacato 08 00 01 00 09 

Estupro 05 02 01 01 09 

Receptação 02 05 02 01 10 

Dano 02 04 06 01 13 

Roubo 01 11 02 01 15 

Perturbação da tranquilidade 03 12 02 00 17 

Outras infrações c/a pessoa 08 06 04 00 18 

Tráfico ilícito de drogas 06 10 05 03 24 

Uso e consumo de drogas 05 05 12 02 24 

Outras ações defesa social 05 11 09 03 28 

Lesão corporal 12 17 09 04 42 

Vias de fato/agressão 23 28 25 07 83 

Ameaça 23 34 24 10 91 

Furto 40 40 32 10 122 

Total 173 220 160 51 604 
                                                                                   Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais - Guanhães 

 
Em relação aos 604 casos sistematizados e disponibilizados pela polícia militar, conforme 

tabela acima mesmo com informações incompletas como idade, local de ocorrência dos fatos, é 
possível identificar a incidência significativa de casos de menor potencial e crescente a cada ano. 
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No gráfico abaixo, estão

 

 
No gráfico acima, é possível observar que o ato infracional de maior 

seguido de ameaça, agressão, lesão corporal e “outras ações defesa social” (infração não 
definida). Dado que é preocupante, quando visualiza que os 
trimestre e alto. Conclui-se que há um crescimento significativo, ou uma melhora 
fatos pelos órgãos envolvidos.
 
Considerando apenas o ato infracional 

122

2016

40
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estão a totalidade dos atos infracionais mais r

é possível observar que o ato infracional de maior 
de ameaça, agressão, lesão corporal e “outras ações defesa social” (infração não 

definida). Dado que é preocupante, quando visualiza que os registros 
se que há um crescimento significativo, ou uma melhora 

fatos pelos órgãos envolvidos. 

ato infracional - Furto 

91
83

42

28 24

Infrações cometidas

2016 2017 2018 2019

40 40
32

FURTO
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recorrentes no município. 

 

é possível observar que o ato infracional de maior incidência é o furto, 
de ameaça, agressão, lesão corporal e “outras ações defesa social” (infração não 

 de 2019 são do primeiro 
se que há um crescimento significativo, ou uma melhora no registro dos 
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 Entre o período de janeiro 2016 a 06 de maio 2019 o total de atos infracionais cometidos 
por adolescentes foram 604 casos, de maior incidência o ato de furto com 122 registros. No que 
se refere ao sexo dos adolescentes, distribuem esses casos desta forma: masculino se destaca com 
74,67%; feminino com 24,67 % e não informado (N/I) com 0,66 %.  Importante destacar que os 
dados de 2019 são apenas dos cinco primeiros meses do ano.  
 
8.2 - Registros de violências contra crianças e adolescentes vitimizados. 

 
No mesmo período foram registrados pela Polícia Militar as violações sofridas por 

crianças e adolescentes vítimas de crimes. 

  
 Casos de adolescentes vítimas de violação nos registros da Polícia Militar.  

Período de Janeiro de 2016 a Abril de 2019. 

 
 
 
FAIXAS 
ETÁRIAS 

 
CASOS 

 
 
MASCULINO     

 
FEMININO 

 
          TOTAL 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 

 
N 

 
% 
 
 

Até 11 anos 67 32,84 57 22,44 124 27,07 
 

12 a 14 anos 47 23,04 75 29,53 122 26,64 
 

15 a 17 anos 90 44,12 122 48,03 212 46,29 
 

 
Total 

 
204 

 
100% 

 
254 

 
100% 

 
458 

 
100% 

 

 É importante observar vários pontos com estes dados acima. 1) Maior presença de 
vítimas de violação está na faixa de 15 a 17 anos; 2) Do sexo feminino e na medida em que 
aumenta a idade, aumenta também a violência contra elas.  
 Observe a planilha em forma de gráfico abaixo: 
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Os dados oferecem muitas indagações.
crescente em especial o feminino, vem ou está sendo alicerçada nas famílias, na desinformação, 
na sociedade, nas crenças limitantes do ser humano?
 

Distribuição anual de crimes contra

Violações sofridas - Vítimas
Abandono de incapaz 
Acidente de trânsito com 
Ameaça 
Atrito verbal 
Auto extermínio (suicídio)
Calúnia 
Constrangimento com criança para 
prática ato libidinoso 
Cumprimento de prisão 
Dano 
Difamação 
Estupro de vulnerável 
Exercício arbitrário das próprias razões
Foragido da justiça 
Furto  
Homicídio 
Importunação ofensiva ao pudor
Injúria 
Lesão Corporal 
Maus tratos 
Omissão de cautela na guarda/conduz 
de animal 
Omissão socorro acidente de trânsito
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Os dados oferecem muitas indagações. A violação em que a adolescência é vítima 
crescente em especial o feminino, vem ou está sendo alicerçada nas famílias, na desinformação, 
na sociedade, nas crenças limitantes do ser humano? 

Distribuição anual de crimes contra as crianças e adolescentes.

Vítimas 2016 2017 2018
00 03 04 

Acidente de trânsito com vítima 02 10 10 
42 28 17 
00 00 01 

Auto extermínio (suicídio) 02 03 01 
01 03 02 

Constrangimento com criança para  
00 

 
00 

 
01 

 00 01 00 
00 01 00 
00 04 03 
09 09 10 

Exercício arbitrário das próprias razões 00 00 01 
00 01 00 
01 10 10 
02 01 00 

Importunação ofensiva ao pudor 00 02 01 
00 02 00 
18 23 25 
02 01 00 

Omissão de cautela na guarda/conduz  
00 

 
00 

 
02 

Omissão socorro acidente de trânsito 00 00 00 

Até 11 anos

57

12 a 14 anos

75

15 a 17 anos 

122

Feminino
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A violação em que a adolescência é vítima 
crescente em especial o feminino, vem ou está sendo alicerçada nas famílias, na desinformação, 

anças e adolescentes. 

 2019 Total 
 00 07 
 04 26 
 9 96 
 00 01 
 00 06 
 00 06 

 
 

00 
 

01 
 00 01 
 01 02 
 01 08 
 08 36 
 00 01 
 00 01 
 01 22 
 01 04 
 01 04 
 00 02 
 04 70 
 01 04 

 
 

00 
 

02 
 01 01 
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Outras ações defesa social 08 04 07 00 19 
Outras denuncia reclamação solicitação 
defesa social 

 
00 

 
01 

 
00 

 
01 

 
02 

Outras infrações contra o patrimônio 00 01 00 00 01 
Outras infrações contra dignidade 
sexual e a família 

 
03 

 
00 

 
01 

 
00 

 
04 

Outras infrações contra a pessoa 06 04 00 01 11 
Outros atendimentos, denúncia fato 
segurança 

 
00 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

Perturbação do trabalho ou sossego 
alheio 

 
00 

 
00 

 
00 

 
01 

 
01 

Posse/porte ilegal arma fogo/munic. 00 00 01 00 01 
Receptação 00 02 00 00 02 
Roubo 00 06 03 01 10 
Subtração de incapazes 00 01 00 00 01 
Tráfico ilícito de drogas 00 00 00 01 01 
Transporte aeromédico 00 00 01 00 01 
Tortura 00 02 00 00 02 
Vias de fato / agressão 37 31 21 05 94 
Violação de domicílio 00 03 01 00 04 
Vítima de suicídio (tentativa) 00 00 01 00 01 
Vítima c/dedo estrangulado por anel 00 00 00 01 01 
Total 133 157 124 44 458 

Fonte: Polícia Militar 
 
 A Polícia Militar de Guanhães – MG registrou um total de 458 casos de crimes contra 
crianças e adolescentes no período, que compreende o ano de 2016 a 06 de maio de 2019. Há 
uma grande chance de crescimento dos casos no ano de 2019, pois tem dados dos seus quatro 
primeiros meses. E nestes dados é identificado a ameaça, seguido de agressão e está de lesão 
corpo com predominância do feminino. 
  
9 – MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
                Atos infracionais cometidos e violências sofridas registrados 
                  pelo Ministério Público no período de 2016 a abril 2019 

Ato infracional Total M F 
Abandono em geral 16 12 4 

Abuso de criança por adolescente 1 0 1 

Abuso sexual 2 0 2 

Abuso sexual praticado por adolescente 1 1 0 

Adolescente grávida e uso drogas 1 0 1 

Adolescente c/ faca na escola 1 1 0 

Afastado da família por negligência 1 0 1 

Agredidos pelo padrasto 1 0 1 

Agressão ao pai 1 1 0 

Agressão ao professor 1 1 0 
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Agressão aos familiares 1 0 1 

Agressão em geral 18 12 6 

Ameaça de outros 1 1 0 

Alienação parental 6 3 3 

Ato infracional diversos 11 5 6 

Briga dentro da escola 1 1 0 

Coação e mentiras 1 0 1 

Comportamento opositor/agressão/drogas 6 3 3 

Cr/ abrigadas expostas a brigas 1 1 0 

Demanda vaga em creche  6 4 2 

Denuncia de abuso sexual 2 0 2 

Em risco de violência 3 0 3 

Em risco de vulnerabilidade social 24 13 11 

Evasão Escolar 22 16 6 

Furto/roubo e drogas 5 5 0 

Grávida em uso de drogas 1 0 1 

Indisciplina 1 1 0 

Intoxicação medicamento - Neglig. Materna 2 2 0 

Investigação de paternidade 1 1 0 

Maus tratos pela família 4 2 2 

Negligência 30 17 13 

Omissão de cuidados  1 1 0 

Pensão alimentícia 1 0 1 

Proposta bar ofertando bebidas 1 1 0 

Rompimento de vínculo com Família 1 0 1 

Solicitação Emancipação 1 1 0 

Solicitação profissional de apoio 2 2 0 

Solicitação de tratamento 1 0 1 

Tentativa de aliciar adolescente 1 0 1 

Tentativa de aliciar pai 1 0 1 

Tentativa de suicídio 1 0 1 

Uso abusivo de álcool e drogas 8 5 3 

Uso da Internet jogos fatais 1 1 0 

Vaga escolar APAE 1 1 0 

Violência em geral   

Vítima de violação em geral 23 3 20 

TOTAL 217 118 99 

 
O Ministério Público forneceu os dados que possui conforme planilha acima. Muito dos 

registros sem classificação para fins do diagnóstico, mas mostrou que os atendimentos prestados 
pela Promotoria no âmbito da infância e adolescência são variados. Que são o risco de 
vulnerabilidade social, vítimas de violação em geral, evasão escolar, agressão e a negligência 
que lidera com 30 ocorrências no período.  
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Registro das Decisões da Autoridade do Ministério Público diante de 
Adolescentes apontados como autores de atos infracionais, 

de janeiro de 2016 a abril de 2019.  
 

TIPO DE DECISÃO                     
CASOS 

Nº: % 
Ação de suspensão poder familiar 01 0,44 
Ação judicial 02 0,88 
Ação judicial/Guarda 01 0,44 
Ação policial 03 1,31 
Acolhimento Institucional 10 4,38 
Andamento/processo 02 0,88 
Andamento/tratamento 01 0,44 
Ajuizada ação 36 15,79 
Ajuizada ação/ Dep. Especial 04 1,75 
Ajuizada ação e procedimento policial 16 7,11 
Ajuizado ação / investigação 01 0,44 
Ajuizado ação e inquérito civil 01 0,44 
Ajuizado ação e procedimento administrativo 17 7,46 
Apuração dos fatos 01 0,44 
Apuração dos fatos e ajuizada ação 01 0,44 
Apurar denúncia de ameaça 01 0,44 
Arquivamento e Arquivamento segue para tratamento 32 14,03 
Busca e apreensão 01 0,44 
Cobrar pensão alimentícia 01 0,44 
Colher informações 01 0,44 
Conselho Tutelar - acompanhar 04 1,75 
Encaminhamento ao Conselho Tutelar 06 2,63 
Encaminhamento ao CREAS 01 0,44 
Encaminhamento para CRAS 01 0,44 
Encerramento e procedimento administrativo 05 2,19 
Entrega aos pais via termo de compromisso 01 0,44 
Inquérito civil e averiguação dos fatos 11 4,82 
Inst. Ação prof. de apoio 01 0,44 
Instauração inquérito civil 05 2,19 
Instauração procedimento administrativo 01 0,44 
Internação 01 0,44 
Medida de proteção 02 0,88 
Procedimento ação policial 07 3,07 
Procedimento administrativo 04 1,75 
Processo investigação criminal 01 0,44 
Registro dos fatos 31 13,60 
Registros dos fatos e arquivamento 01 0,44 
Remeteu ao órgão para tratamento 01 0,44 
Repres.  Medida Protetiva 04 1,75 
Requerimento e apuração do ato infracional 01 0,44 
Requerimento inquérito policial 05 2,19 
Transferência de guarda 01 0,44 
TOTAL 228 100% 
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 Dos 228 casos registrados pelo Ministério Público suas decisões em ordem decrescente 
foram: 1ª foi o ajuizar ação; 2º arquivamento; 3º registro dos fatos; 4º Procedimento 
administrativo; 5º Procedimento policial; 6º averiguação dos fatos; 7º Acolhimento 
Institucional. 
 
10 - APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - ONG 

Histórico: 

As raízes históricas e culturais do fenômeno "deficiência" sempre foram marcadas por 
forte rejeição, discriminação e preconceito. E, diante da ineficiência do Estado em promover 
políticas públicas sociais que garantam a inclusão dessas pessoas, surgem famílias empenhadas 
em quebrar paradigmas e buscar soluções alternativas para que seus filhos com deficiência 
intelectual ou múltipla alcancem condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de 
direitos como qualquer outro cidadão.  
 Nesse contexto, surgiram as primeiras associações de familiares e amigos que se 
mostraram capazes de lançar um olhar mais propositivo sobre as pessoas com este tipo de 
deficiência. Convivendo com um Estado despercebido das necessidades de seus integrantes, 
tinham a missão de educar, prestar atendimento médico, suprir suas necessidades básicas de 
sobrevivência e lutar por seus direitos, na perspectiva da inclusão social. 
 Essa mobilização teve que contar com o apoio de vários profissionais que, acreditando na 
luta dessas famílias, empreenderam estudos e pesquisas, buscaram informações em entidades 
congêneres no exterior, trocando experiências com pessoas de outras nacionalidades que também 
sofriam a imposição de um sistema capitalista que tendia a aniquilar as pessoas "descapacitadas". 
 Foi então que, no Brasil, essa mobilização social começou a prestar serviços de educação, 
saúde e assistência social a quem deles necessitassem, em locais que foram denominados como 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), constituindo uma rede de promoção e 
defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que hoje conta com mais de 
350 mil pessoas com estes tipos de deficiência, organizadas em 2.178 unidades presentes em 
todo o território nacional. 
 Toda essa mobilização em torno da pessoa com deficiência, impulsionada pela 
Declaração dos Direitos Humanos, que culminou na criação das APAES e, com a expansão desta 
iniciativa Brasil afora, convencionou-se a tratá-la como o "Movimento Apaeano". 
 O Movimento Apaeano é uma grande rede, constituída por pais, amigos, pessoas com 
deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras - públicas e privadas - para a 
promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social. 
 Em Guanhães, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foi fundada em 
Assembleia realizada no dia 18 de junho de 1993, passou a regular-se por Estatuto, pelo 
Regimento Interno e pela Civil em vigor, com sede à Rua Santa Efigênia Nº. 286 Centro. 
Encontra-se registrada no Conselho Municipal de Assistência Social; possui o Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS e os títulos de Utilidade Pública nas três 
esferas de governo. Também está no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, entre 
outros. 
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 É uma entidade preponderante de defesa dos direitos do ser humano, de atendimento, de 
garantia, de habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência e que desenvolve suas ações 
junto de outras políticas como: Educação, Saúde e Emprego Apoiado. O Público alvo são 
Pessoas com Deficiência Intelectual Múltipla e Famílias. Para promover a inclusão na vida 
comunitária, é por meio de recursos e procedimentos das áreas da assistência social, saúde, 
educação, trabalho e outros, com vistas à redução das incapacidades, desenvolvimento das 
potencialidades e habilidades para o trabalho; trabalhar para adquirir sua autonomia, 
independência, segurança, acesso aos direitos e a participação plena e efetiva na sociedade. 
 
10.1 - APAE - Guanhães na atualidade 
 
  Atualmente, a APAE Guanhães atende 153 usuários e seus familiares de segunda a sexta 
feira de sete às dezoitos horas.  Recebe recursos financeiros e humanos do Governo Estadual e 
Municipal, mesmo assim os recursos não são suficientes para o funcionamento regular.  A 
instituição conta com trabalho voluntário e recebe também contribuições de associados e 
terceiros, feitas através de doações na conta de água, carnês e conta bancaria. Conta também com 
parcerias como o Poder Público para execução de programas, como a elaboração de projetos para 
captação de recursos e com a promoção de eventos esporádicos.  
 A Entidade oferece atendimentos Assistenciais, Educacionais, Clinico e Emprego 
apoiado a 77 (setenta e sete) Crianças e Adolescentes, sendo 15 da Zona Rural e 62 da Zona 
Urbana de Guanhães com as seguintes deficiências: 38 com deficiência Intelectual, 27 Intelectual 
e Múltipla e 12 com Autismo. 
 Quanto à estrutura Física da APAE até a data da pesquisa, as instalações sanitárias não 
eram adaptadas para os cadeirantes. Conforme informações, depois que conseguiu comprar o 
prédio, aos poucos estão sendo feitas reformas e adaptações necessárias como acessibilidade 
para deficientes e outros. Tem alvará da vigilância sanitária e laudo do corpo de bombeiro.  
 Os Profissionais que fazem parte do quadro de funcionários da Instituição são: uma 
Coordenadora, duas Secretárias, um Motorista, uma Assistente Social, um Pedagogo, 
Professores, dois Fisioterapeutas, uma Psicóloga, um Terapeuta Ocupacional, uma Técnica de 
Enfermagem e seis no Auxiliar de Serviços Gerais. Estes profissionais são treinados, fizeram ou 
fazem algum tipo de formação especifica em educação especial. Pessoas capazes de reconhecer 
indícios de abusos e violências contra Crianças e Adolescentes, inclusive, já fizeram notificações 
de ocorrências de violências sofridas pelos usuários da APAE. 
 Quanto às famílias, muitas quando chegam à instituição já vão para avaliação dizendo 
qual o profissional que fez o encaminhamento do filho (a) para atendimento na APAE. Após as 
avaliações da equipe técnica é feito um trabalho de conscientização e esclarecimentos, assim a 
família passa a aceitar e entender melhor a situação da Criança. Outras famílias levam mais 
tempo para assimilar a situação, algumas não aceitam e desistem da vaga, depois de algum 
tempo retornam, e têm também os que vão espontaneamente. 
 A APAE organiza eventos para que haja maior integração entre as famílias, e dialoga 
com elas assuntos como: inclusão, direitos, o papel da família em ajudar as Crianças e 
Adolescentes em suas deficiências, tanto na vida social como estudantil. Quanto o perfil 
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socioeconômico das famílias, tem todos os perfis, mas a maioria é de baixa renda recebem BPC 
(Benefício de prestação continuada). 
 A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho deve ser entendida como 
acesso digno ao mundo do trabalho, caracterizado pelo exercício de atividade laboral remunerada 
e não apenas o cumprimento da lei de Cotas (Lei nº 8.213, de 24/07/1991), que determina um 
percentual mínimo de colaboradores PcD’s (Pessoas com Deficiências) em empresas. Essa lei é 
importantíssima para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A APAE - Guanhães já 
conseguiu a inclusão de 11 (onze) alunos no mercado de trabalhos, geralmente os que têm uma 
deficiência com menor comprometimento. Outra forma de inclusão dos alunos na comunidade 
corre por ocasião das festas e eventos promovidos pela APAE. 
  Segundo a APAE, tem sido possível a inclusão das Crianças e Adolescentes no esporte, 
cultura e lazer, através do CRAS; nas Oficinas, jogos de futebol e outra atividade proporcionada 
pela própria família.  
 Para que se cumpra efetivamente o Estatuto da Criança e Adolescente é preciso melhorar 
na APAE quanto à infra-estrutura, recursos humanos, capacitação profissional e articulação mais 
efetiva com a rede. 
 
11 – REDE DA SAÚDE MUNICIPAL 
 
11.1 - Sistema Único de Saúde/ SUS  

 
A população do município de Guanhães tem acesso a acompanhamento domiciliar por 

meio do programa de saúde da família (PSF) e conta com 10 unidades de saúde, destas 05 
unidades participaram da pesquisa realizada entre o dia 18/07 e 01/08/2019. Num primeiro 
momento com as enfermeiras, dando continuidade com as famílias de referência e ou por 
amostragem. Para tornar a amostra representativa, foram definidos 05 setores estratégicos: PSF 
do Centro – PSF VII B (Agroder) – PSF do Vermelho – PSF do Pito – PSF do Santa Tereza. 
 

11.2 - Pesquisa realizada com Famílias usuárias dos PSF’s 

A pesquisa iniciou com o questionário sendo aplicado às famílias atendidas na rede SUS 
foi aplicado pelos agentes da saúde. Sobre os itens identificados obtiveram-se os dados abaixo 
relacionados: 1) foi considerado regular e bom o atendimento e tem facilidade em agendar 
consultas de rotina com clínico geral; 2) quanto ao tempo de espera; há variação de 30 minutos a 
até de 4 horas de espera. Justificativa das famílias para o fato; o médico chegar atrasado à 
unidade. 3) quanto ao agendamento para exames e consultas especializadas, foi unânime a 
insatisfação com a demora e insuficiência para a demanda dos usuários do sistema, que ficam na 
fila de espera até um ano. Perguntado a estas famílias o que poderia ser feito para melhorar ou 
solucionar o problema. 4) foi apontado quatro respostas: a) melhorar a organização no trabalho 
da saúde; b) priorizar as demandas de consultas especializadas e exames; c) considerar os 
casos mais urgentes; d) A falta, a demora ou mesmo descaso na comunicação com o usuário e 
entre os setores (a secretaria da saúde e PSF). Na questão medicamentos encontrados na 
farmácia municipal. 5) A resposta foi unânime que sempre faltam os medicamentos Quanto aos 
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atendimentos domiciliares para usuários (criança e adolescente) acompanhados pela rede em 
razão de suas particularidades como dificuldade de locomoção e demandante de atendimentos 
especializados foi relatado que: 6) O intervalo dos atendimentos a cada 15 dias, torna o 
tratamento ainda mais longo e acredita-se que está sendo violado o direito ao tratamento de 
saúde com qualidade e piora ao ter que o responsável ir em busca de medicamentos, consultas e 
outras necessidade e que as vezes necessita acionar o Ministério Público.  

Apontou-se nos dados coletados, que mais de 05 crianças e ou adolescentes fazem algum 
tipo de tratamento por um longo período na rede. 
 

11.3 - Pesquisa realizada nos Programas de Saúde das Famílias - Atenção Básica. 

Em relação à composição das equipes de trabalho dos PSF’s que fizeram parte da 
pesquisa, participaram 82 funcionários que abrange 34 bairros e 9 Zona Rural. Vale ressaltar os 
atendimentos das famílias da Zona Rural são feitos na própria unidade de referência como 
também tem o dia da semana para atendimento na localidade familiar.  

No que diz respeito às crianças e adolescentes atendidos pelo serviço de saúde, a média 
mensal nessas unidades, são de 325 atendimentos. O PSF do Centro esclarece que o atendimento 
para esse público é pequeno, feito só o de rotina como, por exemplo, vacinação e justifica que a 
maioria da população tem plano de saúde. 

Dos atendimentos realizados por mês às crianças e os adolescentes, as doenças mais 
apresentadas são as relacionadas como: 

1.  Fisiológicas (gripe – renal – respiratória – cardíaco – deficiência física e deficiência 
congênita),  

2. Psicológicas (ansiedade – TDAH – depressão), 
3.  Lesões dermatológicas e baixo peso também apontadas como outras. 
4. Principais problemas crônicos de saúde apontados foram: bronquites, asma, alergia e 

infecção respiratória aguda. 
 
Essa população está sendo atendida em sua totalidade conforme informou 03 unidades 

das 05, que participaram da pesquisa. Foi identificado a existência de programas específicos que 
assistem crianças e adolescentes, sendo ele: Saúde na Escola; Saúde Bucal; Puericultura, 
situação apontada em 50% das unidades entrevistadas. 

Na busca para conhecer o que influencia negativamente a qualidade dos atendimentos das 
demandas nos PSF’s, os entrevistados responderam que 1) a falta de medicamento; 2) falta de 
material; 3)a insuficiência de vagas para exames e consultas especializadas em tempo hábil; 4) 
demora no atendimento; 5) médicos que não cumprem o horário são os maiores problemas 
enfrentados nos atendimentos das unidades. Situações já apontadas na pesquisa pelas famílias. 
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11.3.1 - Registrando as Potencialidades e Fragilidades dos PSF’s: 
 

Potencialidades 

 

� Agenda reservada para atendimentos a criança; 
� Profissionais treinados a identificar as fragilidades da população; 
� Saúde bucal; 
� Demanda de pediatria com espera mínima de mais ou menos 15 dias; 
� Imunização; 
� Puericultura; 
� Saúde na escola; 

 
Fragilidades 

� Demora na marcação de exames e especialidades médicas 
� Falta de medicamento; 
� Estratégias que atraiam adolescentes; 
� Baixa procura da população da área da unidade, pois a maioria dispõe de planos de 

saúde; 
� Falta de médico na unidade; 
� Baixa oferta de serviço prestado aos adolescentes em idade escolar, dentro da unidade de 

saúde; 
� Falta de capacitação profissional; 
� Programas específicos para criança e adolescente; 
� Falta de recursos humanos para atender a demanda; 
� Material de trabalho. 

11.4 - Pesquisa realizada na Secretaria Municipal de Saúde - Gestão 

 Neste setor utilizou a mesma metodologia de trabalho, utilizando o questionário de 
maneira diferente - via online, reenviado dia 18 de outubro e recebido dia 28 de novembro 2019, 
para coleta de informações.  De acordo com as respostas da Secretaria Municipal de Saúde, 
foram identificadas as seguintes questões: 
 

1. Os serviços e ações ofertados pela saúde são disponíveis a população de Guanhães em 
todos os bairros e distritos do município. 

2. Em conformidade com a tabela que segue, foram contabilizados o número de crianças e 
adolescentes atendidos atualmente nas unidades de saúde, mas não sobre a capacidade de 
atendimento. 
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Local / serviço Nº de crianças Nº de adolescentes Capacidade de 

Atendimento 

ESF Alvorada 
635 310 Não existe 

informação no 

momento 

UBS Sapucaia 
117 65 Não existe 

informação no 

momento 

ESF Gafurina 
287 192 Não existe 

informação no 

momento 

ESF Santa Tereza 
665 410 Não existe 

informação no 

momento 

ESF VIIB 
321 377 Não existe 

informação no 

momento 

ESF Centro 
301 176 Não existe 

informação no 

momento 

ESF Regional VI 
464 314 Não existe 

informação no 

momento 

ESF Correntinho 
196 139 Não existe 

informação no 

momento 

ESF VIIA 
465 315 Não existe 

informação no 

momento 

ESF Pito 
460 255 Não existe 

informação no 

momento 

TOTAL 
 

3.911 
 

2.553 
 
6.464 

 
3. O atendimento é maior do que a capacidade dos PSF’s e mesmo assim, foi assinalado a 

existência de muitas crianças e adolescentes na lista de espera para atendimento.  
4. Sobre crianças e adolescentes atualmente atendidos no serviço com maior evidência de 

ter sofrido violação de seus direitos, a SMS observou não possuir ainda um sistema de 
informações que indique esse atendimento por faixa etária. 

5. As violações de direitos que mais são identificadas pelo programa são indícios de: 
 1.) violência física; 
 2.) indícios de violência psicológica e  

3.) indícios de violência sexual e ou fato real.  
E para resolver os problemas identificados, as estratégias adotadas pelo programa são:  
  1) aciona o CT;  
             2) conversa com os responsáveis;  
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3) realiza as orientações básicas e preventivas de cuidados e 
  4) direciona para ser cuidado, assistido e protegido dentro do fluxo de  
                            atendimento da rede municipal. 

6. As ações desenvolvidas juntamente com a criança e o adolescente vítimas, por terem seus 
direitos violados são:  

1) consultas médicas;  
2) medicamentos;  
3) orientação e apoio psicossocial;  
4) consultas com especialidades médicas; 

 5) exames clínicos e acompanhamento psicoterápico. 
 

Importante: O público infanto juvenil em Guanhães corresponde a 18,5% da população de 
35.000 habitantes (crianças 11,2% e adolescentes 7,3%).  

 
Na avaliação do programa e ou serviço prestado ao público infanto juvenil, foram 

assinalados os indicadores conforme tabela abaixo: 
 

Itens a avaliar Mto. 
Bom 

Bom  Regular Ruim Mto. 
Ruim 

Existência de um plano de trabalho 
ou projeto pedagógico que oriente a 
equipe. 

  
X 

   

Métodos e estratégias de 
atendimento aos usuários. 

  
X 

   

Número de funcionários em face ao 
nº de atendidos. 

  
X 

   

Capacitação e desempenho da 
equipe de atendimento. 

  
X 

   

Instalações e equipamentos 
disponíveis para o atendimento. 

   
X 

  

Atuação junto às famílias das 
crianças e adolescentes atendidos. 

  
X 

   

Existência de mecanismos para 
envolver a comunidade para 
fortalecer o trabalho. 

   
X 

  

Capacidade de gerar benefícios e 
resultados esperados para os 
usuários. 

  
X 
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11.4.1 – Breve análise dos dados apresentados. 

A Secretaria M. de Saúde informou não possuir ainda nenhum sistema de informações ou 
outra ferramenta que identifique e registre violação de direitos a clientela atendida, o local de 
moradia (Bairro) com maior ocorrência em que a criança e o adolescente são vítimas. 

Ao visualizar os itens de avaliação dos programas e serviços foram considerados em sua 
maioria bons. E precisando melhor, pois é tido como regular pela secretaria o desafio de 
envolver a comunidade para fortalecer o trabalho e os equipamentos para atendimentos. 

Ao ser informado das queixas das famílias acompanhadas nas unidades de saúde, 
reconheceu e diz estar trabalhando para melhorar a qualidade da assistência em saúde ao usuário. 
 
12 – REDE DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 
 
 A rede de Educação escolar é bem abrangente em todo o município de Guanhães A rede 
educacional se apresenta como rede Pública Municipal, rede Pública Estadual; Rede Particular e 
Filantrópica. O público infanto juvenil se distribuição entre as categorias escolares, em que o 
poder econômico das famílias, em sua maioria determina o local de aprendizagem acadêmica de 
seus filhos. Mas o grande fluxo de crianças e adolescente são assíduos no setor Público 
Municipal e ou Público Estadual. 
 Este é o universo educacional do município de Guanhães. Em especial o setor público 
escolar foi escolhido para aplicar os questionários da pesquisa em busca por conhecer como se 
dá as relações no aprender, no ensinar com estes seres humanos em formação pessoal e social.  
 
12.1 - Pesquisa de campo realizada com Diretores das escolas pesquisadas 

Nos questionários aplicados com os gestores da rede pública de ensino, em uma 
amostragem de 36,36% das escolas localizadas no perímetro urbano, 02 são de Escolas Públicas 
Municipais e 02 de Escolas Estaduais.  
 Nessas escolas são atendidos um total 2.720 alunos, incluindo 24 alunos com deficiência 
física/neurológica/intelectual e transtornos psiquiátricos. O número de vagas nas escolas atende à 
demanda. Existe acessibilidade para portadores de deficiência física. Nas escolas estaduais, há 
atendimentos adequados e profissionais capacitados para trabalhar com alunos de necessidades 
especiais, o que não acontece nas escolas municipais. 

Aos diretores foram perguntados sobre vários itens: 1) a Participação dos pais na rotina 
dos filhos. Responderam que os pais participam sempre do cotidiano dos filhos na escola, mas 
tem aqueles que raramente participam. 2) quanto ao perfil socioeconômico das famílias de 
alunos das escolas públicas, responderam que recebem até 02 salários mínimos. Para as 
atividades escolares complementares: 3) Atividades extras: são ofertados o esporte, dança, 
capoeira e xadrez e em todas escolas acontecem aula de reforço. 

Outros Temas pesquisados com os Diretores Escolares. 

� Violência doméstica – Exploração ou Abuso Sexual e Conflito familiar pela escola. 
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 No que diz respeito à violência doméstica e exploração ou abuso sexual com alunos das 
escolas. Duas escolas apontaram que existem: 1) alunos que sofreu ou sofre essas violências. 
Quanto ao Conflito familiar: 2) todas as escolas responderam que existe o conflito familiar.  Em 
uma das escolas além das violações citadas acima. Foi apontado: 3) gravidez na adolescência e 
4) alunos em situação de trabalho infantil. Somente uma escola confirmou a existência de 
atividades permanentes para discussão sobre sexualidade e acompanhamento efetivo dos alunos 
por parte do orientador escolar. E todas as escolas afirmaram existir 5) orientações aos alunos 
sobre riscos virtuais. 
 

� Drogas 

 No assunto uso de Drogas; apenas duas escolas assinalaram que nelas ocorre o uso de 
drogas. E apenas uma escola afirma ter atividades permanentes para discussão sobre drogas. 
 Diante dos fatos apurados nas escolas é muito evidente a necessidade de ampliar os 
investimentos em programas de: 1) prevenção contra violência doméstica; 2) maus tratos; 3) 
abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes; 4) a necessidade de intensificar campanhas 
de informação e sensibilização sobre drogas e sexualidade. 5) Em relação à importância de 
ampliar oportunidades de esporte, cultura e lazer para crianças e adolescentes, todas as escolas 
foram unânimes em reconhecer importância e o impacto positivo para o público. 

� Evasão escolar  

 Na opinião dos Diretores escolares os principais fatores que levam evasão escolar são: 

• Fatores sociais como: uso de drogas; trabalho precoce; violência doméstica; 

• Falta de apoio dos pais e familiares; 

• A falta de motivação e interesse; 

• A dificuldade de conciliar o trabalho e a escola; 

• Renda insuficiente para manter a família e estudos (uniformes, materiais escolares, entre 
outros); 

• Baixo rendimento escolar; 

• Gravidez na adolescência; 

• Problemas com bullying; 

• Falta de meio de transporte. 

    Sobre o número e percentual de evasão registrado nas escolas. Foi informado por seus 
diretores assim: 02 casos em dois anos em uma escola; em outra escola apontou uma 
porcentagem de 10% de evasão no 8º e 9º ano do ensino fundamental e 18% no 1º e 2º ano e 
20% no 3º ano. E para as demais não foi informado.  

No quesito o que a escola faz para evitar a evasão.  Respostas apuradas: 

• Avisa aos pais; 
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• Realiza ações de conscientização para os alunos e familiares como, contato 
individualizado, encaminhamento ao conselho tutelar, rodas de conversa, palestras 
motivacionais; 

• Comunica a família; 

• Comunica os órgãos competentes.  

Destaque importante:  

Nenhuma escola apontou sobre a qualidade pedagógica e ou 
relacionamento humano Professor/aluno/família ou vice-versa 
como um nó crítico que pode favorecer a evasão escolar. 

Neste item as escolas apontaram as principais potencialidades e fragilidades relacionadas 
abaixo: 

Potencialidades:  

• Atendimento de reforço escolar durante o período escolar; 

• Reuniões contínuas de acompanhamento com a família; 

• Monitoramento constante do aluno durante o período escolar; 

• Material didático: livros, etc; 

• As novas orientações e implementações do Currículo Referência de Minas Gerais; 

• Valorização e reconhecimento dos alunos; 

• Melhoria na disciplina; 

• Parceria com a família; 

• Merenda diferenciada e farta. 

Fragilidades: 

• Fragilidade familiar; 

• Falta de capacitação; 

• Cursos ou formação através do EAD fraco; 

• Remuneração em geral; 

• “Direitos”, parece que só o aluno e sua família é ou são amparados por lei; 

• Faltam profissionais como: psicólogos e psiquiatras para atender as demandas das 

escolas; 

• Faltam investimentos na infraestrutura das escolas; 

• Falta que todas as famílias se aproximem das escolas. 
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12.2 - Pesquisa de campo realizada junto as crianças e adolescentes nas escolas

Esta pesquisa foi realizada com alunos das escolas: 
Escola Estadual “Fazenda São 
Coelho”, diretamente com os alunos na faixa etária de 09 a 17 anos de idade, sendo aplicados os 
questionários para 6% das crianças e adolescentes.  
 Antes de responderem ao questionário, eles 
preenchida e assinada pelo responsável, concordando a
pesquisa. 

Os questionários foram aplicados por funcionário (professores) usando o espaço da 
escola.  
 
Lazer 

Veja como ficaram
(adolescentes) disseram que a
é brincar; 28 assistir televisão
amigos; 10 responderam que é jogar vídeo games e 04 responde

Outro grande desafio fica exposto aqui com os dados acima. 
pouquíssimas opções de lazer
parques, teatros, rua de lazer, 
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Pesquisa de campo realizada junto as crianças e adolescentes nas escolas

Esta pesquisa foi realizada com alunos das escolas: Escola Estadual “
Fazenda São Sebastião”; Escolas Municipais “Pio Nunes

, diretamente com os alunos na faixa etária de 09 a 17 anos de idade, sendo aplicados os 
questionários para 6% das crianças e adolescentes.   

Antes de responderem ao questionário, eles levaram para casa uma autorização que foi 
preenchida e assinada pelo responsável, concordando a autorizando os filhos a

Os questionários foram aplicados por funcionário (professores) usando o espaço da 

ficaram as respostas dos alunos em ordem de maior interesse. 65 alunos 
(adolescentes) disseram que a principal atividade de lazer é o celular. 33 

28 assistir televisão; 13 acessar a internet; 13 também responderam que é 
10 responderam que é jogar vídeo games e 04 responderam que gostam de ouvir música.

Outro grande desafio fica exposto aqui com os dados acima. 
de lazer, especialmente para as Crianças e Adolescentes

parques, teatros, rua de lazer, cinemas, etc. 
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Pesquisa de campo realizada junto as crianças e adolescentes nas escolas 

Escola Estadual “Odilon Behrens”; 
Pio Nunes Coelho” e “Gustavo 

, diretamente com os alunos na faixa etária de 09 a 17 anos de idade, sendo aplicados os 

levaram para casa uma autorização que foi 
autorizando os filhos a participarem da 

Os questionários foram aplicados por funcionário (professores) usando o espaço da 

 

as respostas dos alunos em ordem de maior interesse. 65 alunos 
33 alunos informaram que 

13 também responderam que é sair com 
ram que gostam de ouvir música. 

Outro grande desafio fica exposto aqui com os dados acima. Guanhães dispõe de 
, especialmente para as Crianças e Adolescentes. Não se tem 

60 70

Sair com 

amigos
Video Game

13 10



  
 

 

 

 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Esportes 

Os alunos quando foram
declararam que jogam futebol;
responderam que praticam outros esportes;
e 03 jogam capoeira. 

Estes jovens já estão investindo positivamente em sua qualidade de vida, pois criar o 
hábito de uma vida ativa na infância e na adolescência poderá red
doenças cardiovasculares na idade adulta.
saudáveis, desenvolve a coordenação, estimula a convivência em grupo, combate a obesidade 
infantil, ensina a respeitar regras, prepa
diminui o risco de doenças mentais dentre outros benefícios.

 
Cultura 

0 10

Futebol

Volei

Jiu Jitsu

Basquete

Capoeira

Não pratica

Outro

Futebol Volei

Nº: 95 6

0

Música

Dança

Teatro

Artesanato

Não pratica

Outra

Música

Nº: 23
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Os alunos quando foram perguntados sobre a prática de esportes;
declararam que jogam futebol; 45 dos entrevistados não praticam nenhum esporte; 

que praticam outros esportes; 06 jogam vôlei; 05 estão no Jiu

Estes jovens já estão investindo positivamente em sua qualidade de vida, pois criar o 
hábito de uma vida ativa na infância e na adolescência poderá reduzir a incidência de obesidade e 
doenças cardiovasculares na idade adulta.  É na prática esportiva que se
saudáveis, desenvolve a coordenação, estimula a convivência em grupo, combate a obesidade 
infantil, ensina a respeitar regras, prepara crianças e adolescentes para lidar com frustrações, 
diminui o risco de doenças mentais dentre outros benefícios.  

20 30 40 50 60 70

Volei Jiu Jitsu Basquete Capoeira Não pratica

6 5 5 3

Atividades Esportivas

20 40 60 80 100

Dança Teatro Artesanato Não pratica

19 3 1 115

Atividades Cultural
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dos sobre a prática de esportes; 95 dos entrevistados 
ão praticam nenhum esporte; 12 

05 estão no Jiu-Jítsu; 05 no basquete 

Estes jovens já estão investindo positivamente em sua qualidade de vida, pois criar o 
uzir a incidência de obesidade e 

que se incorpora hábitos 
saudáveis, desenvolve a coordenação, estimula a convivência em grupo, combate a obesidade 

ra crianças e adolescentes para lidar com frustrações, 
    

 

80 90 100

Não pratica Outro
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Em relação à prática de atividades culturais,

pesquisa, outros registraram não ter
baixo investimento ou a continuidade em realizar atividades culturais no município. Ver mostra 
no gráfico acima. 
 
Bullying 

 

Todos sabem que, até pouco tempo, o que hoje 
como briguinhas de criança, implicâncias b
em um colega. Enfim, o bullying sempre existiu, mas pouco era siste
famílias tinham menos informação para lidar 
levados a sério pelas famílias, que junto às escolas procurava
   

No entanto, hoje sabe
a estados de saúde com depre
quando perguntado aos alunos sobre Bullying eles responderam assim: 
responderam que não sofreram;
amigos;1,14 % em espaço público, 0,57% na internet, dos próprios professores e em ambiente 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não sofreu

Amigos
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à prática de atividades culturais, pouquíssimos alunos manifestaram na 
isa, outros registraram não ter essa prática, situação que pode ter encontrado apoio pelo 

baixo investimento ou a continuidade em realizar atividades culturais no município. Ver mostra 

que, até pouco tempo, o que hoje se reconhece 
como briguinhas de criança, implicâncias bobas e até brincadeiras normais

o bullying sempre existiu, mas pouco era sistematizado e estudado.  A
famílias tinham menos informação para lidar com esse problema e apenas os mais graves eram 
levados a sério pelas famílias, que junto às escolas procuravam intervir de alguma forma

No entanto, hoje sabe-se que os danos causados pelo bullying podem ser 
depressão, distúrbios comportamentais, baixa autoestima

quando perguntado aos alunos sobre Bullying eles responderam assim: 
sofreram; 23,30% sofreram na escola; 7,38

aço público, 0,57% na internet, dos próprios professores e em ambiente 

66,47%

23,30%

0,57%

0,57% 7,38% 1,14% 0,57%

Bullying
Não sofreu Escola Internet Família

Amigos Espaço Público Professor
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pouquíssimos alunos manifestaram na 
situação que pode ter encontrado apoio pelo 

baixo investimento ou a continuidade em realizar atividades culturais no município. Ver mostra 

 

 como bullying era visto 
obas e até brincadeiras normais como colocar apelido 

matizado e estudado.  As 
com esse problema e apenas os mais graves eram 

intervir de alguma forma. 

que os danos causados pelo bullying podem ser intensos e levar 
ssão, distúrbios comportamentais, baixa autoestima e até suicídio. E 

quando perguntado aos alunos sobre Bullying eles responderam assim: 66,47% dos alunos 
7,38%sofreram através dos 

aço público, 0,57% na internet, dos próprios professores e em ambiente 

Família
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Abuso Sexual 
 

Estudos mostram que informações sobre o corpo humano e a sexualidade podem tornar 
crianças e adolescentes menos vulneráveis à violência sexual.
para que eles procurem ajuda em situações de risco. 
com crianças e adolescentes 
já que o abuso ou a exploração sexu
liberdade para falar com os pais, educadores ou responsáveis abertamente possuem maior 
proteção contra eventuais perigos.

Durante a pesquisa foi apurado que: 
1,85%responderam sofrer 
0,61% sofreram através de exibicionismo e 
amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não sofreu
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Estudos mostram que informações sobre o corpo humano e a sexualidade podem tornar 
crianças e adolescentes menos vulneráveis à violência sexual. Além disso, fornecem habilidades 
para que eles procurem ajuda em situações de risco. O que reforça a importância da conversa 

crianças e adolescentes sobre o tema, e deve acontecer desde os primeiros anos da criança, 
já que o abuso ou a exploração sexual pode acontecer em todas faixas etárias. Aqueles que
liberdade para falar com os pais, educadores ou responsáveis abertamente possuem maior 

oteção contra eventuais perigos. 
Durante a pesquisa foi apurado que: 96,32% falaram não ter sofrido

 verbal; 0,61% indicaram ter sofrido através de ambiente
0,61% sofreram através de exibicionismo e o mesmo índice (0,61%) aponta ter sofrido abuso por 

96,32%

1,85%
0,61% 0,61%

0,61%

Abuso Sexual

Não sofreu Verbal Virtual Exibicionismo Amigo
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Estudos mostram que informações sobre o corpo humano e a sexualidade podem tornar 
Além disso, fornecem habilidades 

que reforça a importância da conversa 
deve acontecer desde os primeiros anos da criança, 

ontecer em todas faixas etárias. Aqueles que têm 
liberdade para falar com os pais, educadores ou responsáveis abertamente possuem maior 

falaram não ter sofrido abuso sexual; 
ter sofrido através de ambiente virtual; 

aponta ter sofrido abuso por 

Amigo
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Sexo 

 Ao nascer a criança é identificada pelo seu 
momento inicia-se a receber uma grande investida de 
que a sociedade espera desta menina ou menino. E assim vai “moldando” os papéi
feminino e do masculino 
desenvolve; do ciclo de suas vidas e de suas vivências subjetivas como homens e mulheres. 

Na execução da pesquisa foi registrado a participação de
sendo que, 95 são do sexo feminino e 68 do sexo masculino.

 
12.3 - Educação Infantil 

No Brasil, em cidades grandes ou pequenas, em capitais ou no interior, o dilema é o 
mesmo: a concorrência por uma vaga na Creche é 
no início do ano letivo, ou mesmo no
  No entanto, existe um esforço recente para ampliar a oferta de atendimento de 
crianças de 0 a 3 anos de idade. De 2013 a 2017, as matr
19,65%, chegando a 3,4 milhões, de acordo com o
muito para cumprir a meta
mínimo metades das crianças de 0 a 3 anos deveriam estar matriculadas nessa etapa de 
ensino. A taxa atual é de pouco mais de 35%.
  Como a demanda das famílias por creches, é maior
Prefeituras, órgão responsável por atender
governos tem sido recorrer a instituições privadas com as quais celebram convênios atr
das secretarias de Educação
por vagas. 
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Ao nascer a criança é identificada pelo seu o sexo anatômico/ bio
a receber uma grande investida de mensagens positivas e negativas

espera desta menina ou menino. E assim vai “moldando” os papéi
dentro das características específicas da sociedade de 

; do ciclo de suas vidas e de suas vivências subjetivas como homens e mulheres. 
Na execução da pesquisa foi registrado a participação de 163 

95 são do sexo feminino e 68 do sexo masculino. 

 - Creches  
No Brasil, em cidades grandes ou pequenas, em capitais ou no interior, o dilema é o 

mesmo: a concorrência por uma vaga na Creche é acirrada. Basta acompanhar o noticiário 
no início do ano letivo, ou mesmo no decorrer dele, para ouvir sobre o assunto.

No entanto, existe um esforço recente para ampliar a oferta de atendimento de 
crianças de 0 a 3 anos de idade. De 2013 a 2017, as matrículas nessa etapa cresceram 
19,65%, chegando a 3,4 milhões, de acordo com o Observatório do

meta 1 do Plano Nacional de Educação (PNE)
mínimo metades das crianças de 0 a 3 anos deveriam estar matriculadas nessa etapa de 
ensino. A taxa atual é de pouco mais de 35%. 

Como a demanda das famílias por creches, é maior do que as vagas oferecidas pelas 
responsável por atender a demanda da Educação Infantil;

correr a instituições privadas com as quais celebram convênios atr
as secretarias de Educação (16,7% do total de matrículas) e assim minimizam a demanda 

10 20 30 40 50

1 2 3

52 18 19

37 8 19

Sexo 
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o sexo anatômico/ bio-fisiológico e desse 
positivas e negativas sobre o 

espera desta menina ou menino. E assim vai “moldando” os papéis sociais do 
dentro das características específicas da sociedade de onde nasce e 

; do ciclo de suas vidas e de suas vivências subjetivas como homens e mulheres.  
 crianças e adolescentes, 

No Brasil, em cidades grandes ou pequenas, em capitais ou no interior, o dilema é o 
acirrada. Basta acompanhar o noticiário 

decorrer dele, para ouvir sobre o assunto. 
No entanto, existe um esforço recente para ampliar a oferta de atendimento de 

ículas nessa etapa cresceram 
do PNE. Mas ainda falta 

(PNE) - o texto diz que no 
mínimo metades das crianças de 0 a 3 anos deveriam estar matriculadas nessa etapa de 

as vagas oferecidas pelas 
a demanda da Educação Infantil; a saída dos 

correr a instituições privadas com as quais celebram convênios através 
(16,7% do total de matrículas) e assim minimizam a demanda 

50 60

4
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12.3.1 - Histórico do CEI - Centro de Educação Infantil “Lar dos Pequeninos” 
 
  Em Guanhães, a realidade não é diferente; primeira creche a se constituir foi o 
Centro de Educação Infantil “Lar dos Pequeninos” – CEI que iniciou suas atividades de 
atendimento infantil dos quatro meses aos seis anos e nove meses de modo rudimentar em 
09/02/1981, nas instalações do Instituto Secular das Cooperadoras da Família, sito à Rua 
Santa Efigênia, 330 – Guanhães/MG, onde funcionou até junho de 1994. Na época surgiu 
com a nomenclatura de Creche e Pré-Escola “Lar dos Pequeninos”, atendendo crianças de 
zero a seis anos e onze meses. 
Em 21/07/1989 obteve autorização do MEC para lecionar aulas para as turmas da Pré-
Escola.  
 A fundação da Instituição surgiu após um levantamento feito por alguns membros da 
comunidade (principalmente pelos membros do Cursilho e das Cooperadoras da Família), 
que sinalizou a necessidade de um local onde as crianças, filhas de famílias mais carentes, 
tivessem um lugar seguro para permanecerem enquanto suas mães iam trabalhar para 
proverem a subsistência da família e concomitantemente as crianças pudessem desenvolver 
seu potencial intelectual, psicomotor, afetivo, social, ético e cultural de forma integrada e 
harmoniosa, a fim de se tornarem cidadãos conscientes, críticos e participativos na vida 
sócio-política. 
 Atualmente o CEI atende o total de sua capacidade de atendimento de 160 crianças dos 
quatro meses aos três anos e onze meses de idade, tendo como foco principal o desenvolvimento 
educacional de acordo com a LDB 9.394/96, os Referenciais Curriculares para a Educação 
Infantil (RCNEIs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
 A Instituição conta com a colaboração de vários parceiros:  

� Secretaria Municipal da Educação que cede todos os funcionários para o bom 

desenvolvimento dos serviços prestados e merenda escolar e os produtos de limpeza;  

� Prefeitura Municipal de Guanhães paga as contas de água e luz; 

� CRAS/CAPS para atendimento especializado, principalmente no que se refere ao 

atendimento psicológico e social;  

� Um otorrinolaringologista da cidade para casos especiais;  

� Pequenas doações da comunidade, campanhas socioculturais e solidárias com a 

participação da comunidade guanhanense. 

 
Lista de Espera no Centro de Educação Infantil Lar dos Pequeninos – CEI 

IDADE QUANTIDADE  
04 aos 08 meses  20 bebês  

09 meses até 01 ano e 08 meses 75 bebês  
Crianças com outras faixas etárias 04 crianças 

Total 99 crianças 

O quadro acima mostra uma lista de espera. São crianças que as famílias não 
fizeram cadastro em tempo hábil, na Secretaria Municipal da Educação. 
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12.3.2 - Histórico do CMEI - Centro Municipal de Educação Infantil. 
 

Guanhães conta também com a instituição CMEI - Centro Municipal de Educação 
Infantil do Pré-infância integrante da Rede Municipal de Ensino, localizada à Avenida 
vinte e um de abril nº 165 Bairro Santa Tereza, foi inaugurado no dia 02 de março de 2012 
e o segundo endereço: Av. Horácio Soares, 187 – Bairro Vicente Guabiroba em maio de 
2019. 

A instituição recebeu o nome de uma criança falecida aos 08 oito anos de idade, 
Guilherme Nunes Caldeira Petrucelli, em um trágico acidente de trânsito, em outubro de 
2007. A Instituição oferece a modalidade de ensino Educação Infantil de 0 (zero) a 04 
(quatro) anos,em horário integral.Possui espaços internos e externos que atendem as 
diferentes funções desta unidade de educação infantil, apresenta as condições adequadas de 
localização, acesso, segurança, salubridade, iluminação, saneamento e higiene, com 
espaços destinados exclusivamente ao uso das crianças e dos funcionários. 
 A entrevista com as creches do município de Guanhães, foi realizada através da aplicação 
de questionários enviado por email para os responsáveis das 02 creches, sendo uma 
governamental e outra não governamental. 
 
12.3.3 – Situação das Creches  
 
Equipe técnica 
 

Conforme os dados coletados em relação à composição da equipe técnica 
informaram ter Pedagoga, Professores, Secretária, Serviços Gerais, Auxiliar de Creche, 
Servente e Vigia. O CMEI além destes tem também a Coordenadora. 

 
Recursos financeiros 
 

Quando questionados sobre a origem de verbas recebidas, as duas instituições 
informaram que têm convênios. O CMEI com os Governos Municipal e Estadual. Já a 
entidade Lar dos Pequeninos, é mantida por ONG, tem acordo de cooperação com o 
Município de Guanhães, Ministério Público e Ministério do Trabalho de Governador 
Valadares. 

As duas creches afirmaram que estes recursos não são suficientes para manter o 
funcionamento regular delas. O Centro Infantil Lar dos Pequeninos acrescentou que se 
programam de acordo com as verbas recebidas. 
 
Tipo de Estabelecimento 

No que diz respeito ao estabelecimento, o do Centro Municipal de Educação Infantil 
Guilherme Nunes Petrucelli é próprio e o Centro Infantil Lar dos Pequeninos informou que 
o estabelecimento é cedido.  
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Número de crianças atendidas
 

Estrutura Física   
 A estrutura física 
banheiros para educadores, banheiro
refeitório. O Lar dos Pequeninos

12.3.4 - Violação de Direitos

No quadro abaixo apresentação

Centro Infantil Lar dos Pequeninos

Negligência 
Hábitos alimentares muito ruins
Estrutura familiar 
 
 

 Em resposta a este item acima os centros de educação Infantil apontam a já 
existência de violação dos pequenos e registram fatos comuns como negligencia e 
desnutrição. 

a) Condição física e intelectual das crianças

 As crianças atendidas apresentam condição física e intelectual sem
deficiência física, mas tem aquelas com 
de sua faixa etária. E a qu
seu equilíbrio psicoemocional.
reduzido.  

 A pesquisa identificou
não estão preparados para atender as crianças que possuem algum

Nº: de crianças atendidas
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Número de crianças atendidas conforme mostra o gráfico.  

       
estrutura física é o que é comum nas duas: secretaria, sala de educadores, 

banheiros para educadores, banheiros para os alunos, despensa, parque infantil,
Pequeninos acrescentou lavanderia, almoxarifado e copa.

lação de Direitos na primeira infância. 

apresentação dos casos de violações de direitos  

Centro Infantil Lar dos Pequeninos Centro Municipal de Educação 
Infantil Guilherme Nunes Petrucelli
Violência Sexual 

muito ruins Violência domestica 
Maus tratos 
Negligência 
Desnutrição 

Em resposta a este item acima os centros de educação Infantil apontam a já 
existência de violação dos pequenos e registram fatos comuns como negligencia e 

Condição física e intelectual das crianças  

As crianças atendidas apresentam condição física e intelectual sem
mas tem aquelas com grau de desenvolvimento intelectual muito 

etária. E a que vem de um núcleo familiar desestrutura
seu equilíbrio psicoemocional. Tem também deficiência física/neurológica em n

pesquisa identificou que os profissionais que trabalham nas creches de Guanhães 
para atender as crianças que possuem alguma deficiência. 

160

150

Nº: de crianças atendidas
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secretaria, sala de educadores, 

para os alunos, despensa, parque infantil, cozinha e 
lavanderia, almoxarifado e copa. 

Centro Municipal de Educação 
Infantil Guilherme Nunes Petrucelli 

Em resposta a este item acima os centros de educação Infantil apontam a já 
existência de violação dos pequenos e registram fatos comuns como negligencia e 

As crianças atendidas apresentam condição física e intelectual sem nenhum tipo de 
desenvolvimento intelectual muito abaixo 

desestruturado, que compromete o 
Tem também deficiência física/neurológica em número 

que os profissionais que trabalham nas creches de Guanhães 
deficiência.  

CEI

CMEI
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b) Participação dos pais ou responsáveis 

 A participação dos pais ou responsáveis na rotina escolar das crianças, foi 
respondido que alguns participam quando são solicitados, outros participam 
contrariados,outros raramente e alguns não participam de jeito nenhum.   
 Tem crianças cujos membros das famílias faz uso de drogas e outras que tem alguns 
dos responsáveis preso. São “nós” que reforçam a existência da falta de estrutura familiar. 

 

12.4 – As Potencialidades, Fragilidades e Propostas para a Educação. 

Ao termino da avaliação, as creches apontaram suas potencialidades e suas fragilidades e a 
estas suas propostas para melhorar.         

Potencialidades: 

� Uma das Instituições respondeu que é o trabalho da rede que muito tem contribuído 
para melhorar o atendimento à Criança em creche, já que há a possibilidade de um 
acompanhamento sistêmico das famílias e isso é fundamental; 

� O empenho, o compromisso, arte e criatividade de toda a equipe que compõe o 
quadro de servidores da creche. 

Fragilidades:  

� Falta capacitação periódica para os servidores municipais da área da educação. 
� Faltam visitas periódicas da Secretária de Educação comum tempo razoável de 

permanência na instituição, para entender melhor a dinâmica do atendimento em 
creche e observar potencialidade e fragilidades. 

 

15%

36%

19%
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1%

4%

3%
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Bairros de abrangência das crianças atendidas no CEI 

Centro 

Alvorada

Vilage

Aod Pereira
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Nossa Sra Aparecida

Cruzeiro

Almas

Agroder
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Propostas / Novas ações:  

� Atendimento psicológico e social, mesmo que seja em tempo parcial, ou em parceria 
com outros equipamentos municipais, mas que houvesse um profissional específico 
para esse trabalho, iria contribuir muito para melhorar a qualidade do atendimento 
em creche/ escola. 

� Se as creches vierem a atender só em tempo parcial, muitas famílias serão prejudicadas, 
porque a maioria quase absoluta trabalha em tempo integral e não tem com quem deixar 
os filhos e muito menos pagar para que alguém possa cuidar deles. 

13 - REDE MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER      
 
 Através de contato pessoal com Senhor secretário da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento, que responde também pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, foi 
enviado por email questionário sobre os programas ou serviços governamentais destinado ao 
público infanto juvenil, com objetivo de auxiliar na pesquisa para o diagnóstico. 
 A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Guanhães encontra-se no espaço 
do Poliesportivo, local em que gerencia os programas da sua competência destinados as crianças 
e adolescentes do município. A prática esportiva é gratuita e oferece: vôlei, handebol, futsal, 
futebol de campo e basquete e destes realiza competições, torneios... 

Atualmente, tem alguns bairros contemplados com ações e atividades do esporte e lazer e 
cultura são: 

 
� Agroder 
� João Miranda 
� Centro 
� Nossa Senhora Aparecida 
� Bairro Alvorada está sendo preparado o espaço para ser contemplado. 

 
Em destaque: 

O JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais, ferramenta pedagógica que valoriza a 
prática esportiva escolar e a construção da cidadania dos jovens alunos-atletas do Estado de 
Minas Gerais de forma educativa e democrática. É o esporte como instrumento da educação 
global dos alunos. Visa o aumento do vínculo aluno-atleta com a escola, contribuindo na 
diminuição da evasão escolar, além de possibilitar a identificação de novos talentos esportivos.6 
 O JEMG atua como canal de integração, sociabilidade e aprendizado dos alunos 
envolvidos nos jogos. Auxilia na formação de cidadãos mais críticos e conscientes, estimulando 
o pleno exercício da cidadania. 
 No acontecer à pesquisa foi apurado que as atividades são realizadas durante o ano, todos 
os dias e inclusive aos finais de semana. Os critérios para a criança e adolescente participar do 
programa é: estar estudando, ter bom comportamento e está dentro da faixa etária que é de 11 
anos a 14 anos e de 15 a 17 anos de idade. 

                                                           
6Site: jogos escolares, esportes.mg.gov.br 
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 Atualmente, tanto o número de crianças quanto o número de adolescentes inseridos no 
programa, é compatível ao número da capacidade de atendimentos, (conforme apresentação 
abaixo). Mas não excluiu a lista de espera. Indicio de que é preciso ampliar a oferta de atividade. 
 

Público atendido Nº: de participantes Nº: de capacidade 
Crianças 95 95 
Adolescentes 184 184 

 
  
         No quadro abaixo está a avaliação dos serviços no âmbito da cultura, esporte e lazer. 

Para avaliar utilize as 

letras para identificar a 

avaliação do item. 

Mto. 

Bom 

Bom  Regular Ruim Mto 

Ruim 

Existe um plano de trabalho 

ou projeto pedagógico que 

oriente a equipe. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

 B    

Métodos e estratégias de 

atendimento aos usuários. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

 B    

Número de funcionários em 

face ao nº de atendidos. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

   R  

Capacitação e desempenho da 

equipe de atendimento. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

   R  

Instalações e equipamentos 

disponíveis para atendimento. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

 B    

Atuação junto às famílias das 

crianças e adolescentes 

atendidos. 

E – Esporte / L – Lazer / 

C - Cultura 

   R  

Existência de mecanismo para 

envolver a comunidade para 

fortalecer o trabalho. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

   R  

Capacidade de gerar 

benefícios e resultados 

esperados para os usuários. 

E – Esporte / L – Lazer /  

C - Cultura 

 B    

 Os dados (na tabela acima) apontam que o desafio maior está na qualificação técnica, nas 
relações e envolvimentos humanos (pessoal, familiar, comunidade). 
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Na visão da equipe do esporte, lazer e cultura observou que há maior recorrência de 
violação de direitos da criança e adolescente acontece na família, vizinhança e sociedade. 
 
13 .1 - Análise geral na área da Cultura, Esporte e Lazer 
 
 O apanhado, dos fatos foram registrados e com eles é possível realizar a avaliação da 
Cultura, Esporte e Lazer ofertados à população em desenvolvimento de Guanhães. O plano de 
trabalho que orienta a equipe; os métodos de atendimento aos usuários; instalação e 
equipamentos disponíveis é bom. Com relação ao número de funcionários; capacitação e 
desempenho da equipe; atuação junto às famílias das crianças e adolescentes e existência de 
mecanismo para envolver a comunidade para fortalecer o trabalho, essas afirmativas foram 
avaliadas ruim.  
 Percebe-se um vazio de atendimento nessa área, a oferta é muito pouca.  Ainda faltam 
ofertas de lazer principalmente nos bairros, especialmente aqueles mais vulneráveis, onde é 
comum as crianças e adolescentes ficarem nas ruas e/ou em suas residências. Crianças e 
adolescentes ociosos pode eclodir em um vazio existencial, resultando a uma série de 
consequências. 
 Uma ação preventiva que pode ser citada é a adesão do “Mais Educação”. As escolas 
que participam do Mais Educação recebem apoio técnico e financeiro do ministério para 
desenvolver atividades culturais e esportivas no contraturno das aulas. 
 Vale ressaltar grande deficiência nas escolas municipais que até a data da pesquisa, não 
oferece nenhum serviço, nenhum programa para esse público.  
 Consideração desta secretaria que reforça situação anteriores já registradas nesta pesquisa 
é a Ausência da família no que tange a incentivar o jovem a praticar esportes e procurar as 
atividades que o setor desenvolve. O esporte tem perdido muito alunos para as festinhas, jogos, 
celulares e internet.  
 
   
14 – REDE MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – REDE SUAS 
 
 A Assistência Social é uma política pública de direitos; existe para quem dela necessitar. 
“É política que busca dizer da humanidade, enquanto pessoas de direitos, passíveis a 
vulnerabilidades no exercício de viver com sua autonomia em sociedade”. Ela está organizada 
pela Lei Nº: 12.435 de 06 de julho de 2011, sob a forma de Sistema Descentralizado e 
Participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS, presente em todo o 
Brasil. Tem o objetivo de garantir a Proteção Social aos cidadãos, como indivíduo, ás famílias e 
à comunidade no enfrentamento de suas vulnerabilidades, por meio de serviços, benefícios, 
programas e projetos. 
 O SUAS – Sistema Único de Assistência Social é um modelo de gestão participativa, 
descentralizadora, que organiza os serviços de assistência social no Brasil, como articula 
recursos dos três níveis de governo: Municípios, Estados e a União, para a execução e o 
financiamento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

O SUAS organiza as ações da assistência social em níveis de Proteção Social 
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1. Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da 
oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social. Tem como finalidade promover o desenvolvimento de 
potencialidades e autonomia de seu público, como o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. Ações realizadas pelas equipes do CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social. E importante destacar o CADÚnico – Programa do 
Governo Federal para distribuição direta de renda às famílias que atendam os pré-
requisitos do programa, que tem inúmeras categoria de benefícios (BPC, Bolsa Família...) 
 

2. Proteção Social Especial, destinada as famílias e indivíduos que já se encontram em 
situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-
tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. Realiza ações de natureza protetiva e 
serviços diretamente ligados ao SGD. Responsável por ofertar serviços especializados de 
forma continuada, gratuita e ainda fortalecer a articulação os serviços com a rede de 
assistência social e demais políticas públicas. Este equipamento é o CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social. Atende a Proteção Social Especial de 
Média Complexidade. 
 

3. Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como objetivo ofertar proteção 
aquele teve os seus direitos violados e ou está em risco de vulnerabilidades social e 
necessitada cuidados até não corra mais risco. O equipamento correspondente é a 
Instituição de acolhimento para 20 crianças e adolescentes. 
 

Equipamentos de Assistência Social governamental, participantes da pesquisa. 
Assistência Social Equipamentos Quantidade 
Proteção Social Básica CRAS 01 
Proteção Social Especial- 
Média Complexidade 

 
CREAS 

 
01 

Proteção Social Especial – 
Alta Complexidade 

 
Instituição Acolhedora 

 
01 

 
Importante: 
 
 Em Guanhães a rede da Assistência Social – SUAS tem o fluxograma de toda a rede 
SUAS constituído e funcionando conjuntamente com os outros pontos da Rede Municipal. 
Dentre este tem o fluxograma da criança e do adolescente diante o seu cotidiano, como para a 
vítima de abuso sexual e do adolescente em conflito com a Lei. 
 
14.1 - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
 

No que se refere à Proteção Social Básica, o município de Guanhães dispõe de um 
CRAS, desde 2007, atualmente, localizado na Praça Néria Coelho Guimarães, 36 Centro. Este 
equipamento é a porta de entrada para todas as ações em prol do direito pessoal e coletivo/social 



  
 

 

 

  

97 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

ao ser humano. Está sobe a competência do governo municipal, que ciente sua responsabilidade 
promove para que a gestão do equipamento trabalhe no executar com continuidade as ações da 
política pública destinada ao social, dos programas, serviços e benefícios como preconiza a Lei 
Federal nº: 12.435/2011 – SUAS. 

O CRAS é um espaço de coletividade, de singularidade, de convergência de diferentes 
ações; que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais 
nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e da autonomia, do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de 
cidadania. Que é promover no indivíduo e no grupo social o exercer de sua autonomia. 

O CRAS tem equipes capacitadas (técnicos e monitores/ oficineiros) para atender aos 
usuários através de seus serviços. 

 
1. PAIF – Programa de Acompanhamento Integral a Família 

 01 Psicólogo e 01 Assistente Social. 
 

2. SCFV– Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 
 01 Psicopedagogo e 01 Assistente Social. 
 

             Equipe Volante – 01 Psicólogo e 01 Assistente Social. 
 
    PBF – Programa Bolsa Família 

– 01 Assistente Social. 
 Até o dia da pesquisa, esse equipamento informou um total de 3.500 famílias cadastradas, 
mas atendidas da Zona Urbana é 413 famílias de extrema pobreza e Zona Rural 192 famílias. 

Dentre os serviços oferecidos pelo CRAS, no que se refere ao atendimento a crianças e 
adolescentes, podemos distribuí-los da seguinte forma: 
  

Serviço Acompanhados Capacidade 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 330 350 
Equipe Volante 168 190 
PAIF 240 44 famílias 
 
 O PAIF indicou 240 acompanhamentos para crianças e ou adolescentes das famílias 
acompanhadas pelo serviço. E os 3 (três) serviços indicaram que o número de crianças e 
adolescentes acompanhadas atualmente é de aproximadamente igual à capacidade de 
atendimento. 
 
14.1.1 - Violações de Direitos Identificadas pelas equipes do CRAS. 
  

• Irregularidades na garantia da alimentação/desnutrição; 

• Consumo ou dependência de substâncias psicoativas; 

• Violência física e psicológica; 

• Violência sexual; 

• Aliciamento para atividades ilícitas ou impróprias; 
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• Adolescentes autores de ato infracional; 

• Negligência; 

• Convívio com dependentes químicos ou álcool; 

• Envolvimento na mendicância; 

• Envolvimento com exploração sexual; 

• Envolvimento com tráfico de drogas 
 

O CRAS apontou 82,85% dos bairros de sua área de abrangência com atendimentos 
através dos serviços. Os bairros: Alvorada, Almas, Aod Pereira e Pito, foram conceituados 
grandes a intensidade de atendimentos. 

Os tipos de atendimentos oferecidos pelo serviço governamental, estão: orientação e 
apoio sócio familiar;combate ao abuso e exploração sexual; apoio a pessoas com 
deficiência;acolhimento de criança e ou adolescente. 

 
14.2 – Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 
 
 Na continuidade da estrutura do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, há o 
serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo que o equipamento 
disponível para este serviço é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 
CREAS.  

O CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem 
como papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social 
especializado no SUAS as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos, conforme defini a Lei nº 12.435/2011. 

Em Guanhães, segundo coordenador do CREAS por meio de questionários respondidos, 
existem os seguintes serviços: 

� Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI. 
� Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 
 

Fundado em agosto de 2013, sua equipe técnica é composta por 2 psicólogos e 2 assistente 
social. Tendo criança, adolescente, mulheres e idosos como público atendido. 

Atualmente o CREAS atende 14 adolescentes, com capacidade de atender 20. Em relação à 
MSE o número de adolescentes está abaixo, levando em conta a baixa reincidência. A pesquisa 
mostra que o atendimento abrange toda a faixa etária entre 0 (zero) a 17 (dezessete) anos. A faixa 
etária predominante em relação aos últimos quatro anos é entre 15 a 17 anos, sendo 90% 
meninos e 10% meninas. Destacam-se furto e tráfico os atos infracionais cometidos pelos 
adolescentes do CREAS, mas, em se tratando de quantitativo não foi informado, sendo 
impossível uma visualização melhor em gráfico.  

 
14.2.1 - Violações de Direitos sofridos e ações de enfrentamento. 
 

• Violência física e psicológica; 

• Violência sexual; 
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• Adolescentes autores de ato infracional;

• Negligência e Abandono.
 

O perfil socioeconômico desses adolescentes é de família de classe mais baixa. 
maioria está fora da rede escolar. Por parte do CREAS é possível a incl
sistema educacional, que na maioria dos casos é atendendo ordem judicial que exige o retorno a 
escola. 

 Em parceria com a sociedade civil, o CREAS oferece 
últimos quatro anos, 08 
infelizmente nenhum deles 
 Em se tratando de aspectos gerais, cada adolescente possui seu Plano Individual de 
Atendimento – PIA, que é preench

É oferecido palestras, encontros e oficinas para os ad
realizado 3 vezes no ano encontros para fortalecimento dos vínculos Familiares
 Conforme dados do CREAS, 
cumpriram medida de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e 
Medida de Liberdade Assistida
de 9 (nove) adolescentes que tiveram su

  
Considerando o total de crianças e adolescentes atendidos atualmente pelo equipamento, 

indicados no gráfico abaixo a estimativa do percentual de usuários que já sofreram as violações 
de direitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de adolescentes

Nº. de adolescentes com medidas cumpridas 
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Adolescentes autores de ato infracional; 

Negligência e Abandono. 

O perfil socioeconômico desses adolescentes é de família de classe mais baixa. 
maioria está fora da rede escolar. Por parte do CREAS é possível a incl

que na maioria dos casos é atendendo ordem judicial que exige o retorno a 

Em parceria com a sociedade civil, o CREAS oferece cursos profissionalizantes e nos 
 adolescentes realizaram curso na ACIG

infelizmente nenhum deles se encontra inserido no mercado formal de traba
Em se tratando de aspectos gerais, cada adolescente possui seu Plano Individual de 

, que é preenchido junto ao adolescente e respectivas famílias
É oferecido palestras, encontros e oficinas para os adolescentes e para suas famílias. É 

encontros para fortalecimento dos vínculos Familiares
Conforme dados do CREAS, nos últimos 4 anos, mais ou menos 40 adolescentes 

cumpriram medida de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e 20 adolescentes cumpriram 
Medida de Liberdade Assistida (LA), sendo 20% deles reincidentes. Foi informado um número 
de 9 (nove) adolescentes que tiveram suas medidas socioeducativas concluídas no

Considerando o total de crianças e adolescentes atendidos atualmente pelo equipamento, 
indicados no gráfico abaixo a estimativa do percentual de usuários que já sofreram as violações 
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O perfil socioeconômico desses adolescentes é de família de classe mais baixa. A grande 
maioria está fora da rede escolar. Por parte do CREAS é possível a inclusão dos adolescentes no 

que na maioria dos casos é atendendo ordem judicial que exige o retorno a 

cursos profissionalizantes e nos 
CIG/vídeo profissões. Mas, 

o mercado formal de trabalho. 
Em se tratando de aspectos gerais, cada adolescente possui seu Plano Individual de 

ido junto ao adolescente e respectivas famílias. 
olescentes e para suas famílias. É 

encontros para fortalecimento dos vínculos Familiares. 
mais ou menos 40 adolescentes 

20 adolescentes cumpriram 
Foi informado um número 

socioeducativas concluídas no ano de 2019.  

 

Considerando o total de crianças e adolescentes atendidos atualmente pelo equipamento, 
indicados no gráfico abaixo a estimativa do percentual de usuários que já sofreram as violações 
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14.2.2 - Tipos de violências sofridas 
                  Gráfico 01 

 
 Com 75 % das crianças e adolescentes atendidos no CREAS, a
que mais se destaca é maus tratos

abandono e negligência.               

Meios de acesso do público aos programas, indicado

                   Gráfico 02 
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ipos de violências sofridas  

Com 75 % das crianças e adolescentes atendidos no CREAS, a 
maus tratos e suas expressões como: violência física ou psicológica; 
                

 
 

Meios de acesso do público aos programas, indicado
através de uma estimativa percentual 
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Outras fontes que encaminham 
                    Gráfico 03 

 
O encaminhamento das famílias para atendimento pelo CREAS se dá majoritariamente 

através da Rede de Atendimento, principalmente via Conselho Tutelar, seguindo pelo Ministério 
Público e Poder Judiciário. Me
demanda espontânea acontece. Quando ocorre, é feito o acolhimento e verificado se o caso é 
adequado para atendimento em CREAS.

Identificação dos
Planilha 01 

Violações
 
Maus tratos: violência física ou psicológica, 
abandono, negligência
 
Crianças e adolescentes autores de ato infracional
Violência sexual 
Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou 
extrafamiliar  
Trabalho ilegal de adolescentes
Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas 
da escola 
 
Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo 
ou dependência de álcool e drogas
 
Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de 
drogas 
Outras violações de direitos. Especificar:
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Outras fontes que encaminham casos para CREAS

O encaminhamento das famílias para atendimento pelo CREAS se dá majoritariamente 
através da Rede de Atendimento, principalmente via Conselho Tutelar, seguindo pelo Ministério 
Público e Poder Judiciário. Mesmo sendo um atendimento de complexidade mais elevada, a 
demanda espontânea acontece. Quando ocorre, é feito o acolhimento e verificado se o caso é 
adequado para atendimento em CREAS. 

 
Identificação dos agentes violadores (a família, o estado e 

Violações Tipo de agente violador

Maus tratos: violência física ou psicológica, 
abandono, negligência 

 
Família, estado e sociedade
 

Crianças e adolescentes autores de ato infracional 
 
Família, estado e sociedade
Família e sociedade

Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou Família 

Trabalho ilegal de adolescentes Não tem 
Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas Não tem 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo 
dependência de álcool e drogas 

 
Família, estado e sociedade
 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de 
 
Família, estado e sociedade

Outras violações de direitos. Especificar: N/I 

Fonte de encaminhamento
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casos para CREAS 

 

O encaminhamento das famílias para atendimento pelo CREAS se dá majoritariamente 
através da Rede de Atendimento, principalmente via Conselho Tutelar, seguindo pelo Ministério 

smo sendo um atendimento de complexidade mais elevada, a 
demanda espontânea acontece. Quando ocorre, é feito o acolhimento e verificado se o caso é 

gentes violadores (a família, o estado e a sociedade) 

Tipo de agente violador 

Família, estado e sociedade 

Família, estado e sociedade 
Família e sociedade 

Família, estado e sociedade 

Família, estado e sociedade 
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 O tipo de agente violador no âmbito da família há casos de núcleo familiar e família 
extensa. Observa-se que a família foi apontada em todas as violações relacionadas. No âmbito do 
estado, trata-se de casos que envolvem instituições públicas e no âmbito da sociedade, são as 
ações de indivíduos ou grupos como por exemplo: vizinhos, colegas, etc. 
 

Indique, de acordo com sua percepção, as causas dessas violações 
 
Planilha 02 

Violações Causas 
Maus tratos: violência física ou psicológica, 
abandono, negligência 

 
Perda de conceito de família. 

 
Crianças e adolescentes autores de ato infracional 

Falta de apoio familiar e 
perspectiva do futuro. 
 

Violência sexual Desestrutura familiar 
Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou 
extrafamiliar  

 
Desestrutura familiar 

 
Trabalho ilegal de adolescentes 

 
N/Informado 

 
Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas 
da escola 

 
N/Informado 
 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo 
ou dependência de álcool e drogas 

Falta de apoio familiar e 
perspectiva do futuro. 

 
Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de 
drogas 

 
Falta de apoio familiar e 
perspectiva do futuro. 

Outras violações de direitos. Especificar:  
N/Informado 

 
Como podemos visualizar as causas da maioria de encaminhamento, está relacionado à 

família, assim como o tipo de agente violador indica estar também no âmbito familiar. 
 

Descrição dos sinais, sintomas ou evidências de violações contra 
crianças e adolescentes percebidos no dia a dia do trabalho. 

Planilha 03 

Violações Indícios, sinais, sintomas ou 
evidências 

Maus tratos: violência física ou psicológica, abandono, 
negligência 

Mudança de comportamento e 
retraimento. 

 
Crianças e adolescentes autores de ato infracional 

Vínculo familiar precário e falta 
perspectiva do futuro. 

 
Violência sexual 

Mudança de comportamento, 
retraimento, dificuldade de 
socialização e reprodução da 
violência. 

 
Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou 
extrafamiliar  

Mudança de comportamento, 
retraimento, dificuldade de 
socialização e reprodução da 
violência. 
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Trabalho ilegal de adolescentes 

 
Não tem 

Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas da 
escola 

 
Não tem 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o consumo ou 
dependência de álcool e drogas 

 
Envolvimento com drogas 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de 
drogas 

Envolvimento com drogas 

Outras violações de direitos. Especificar: N/Informou 
 
14.3 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – INSTITUIÇÃO 
DE ACOLHIMENTO  

As políticas municipais de acolhimento inserem-se dentro da Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade, e estão voltadas para crianças e adolescentes com até 18 anos de idade 
incompletos, quando em situação de risco social e ou abandono por parte de suas famílias de 
origem. Em Guanhães o equipamento é regionalizado e denominado Instituição de Acolhimento 
Sagrada Família.   

A Instituição acolhedora é entidade governamental, não tem sede própria, paga aluguel e 
funciona 24 horas. Ela se mantém com recurso próprio dos três municípios conveniados: 
Guanhães, Dores de Guanhães e Senhora do Porto 

Até a data da pesquisa, a instituição contava com o número de 11 crianças e ou 
adolescentes recebidos através de encaminhamentos efetuados pelo CT e Ministério Público. E 
sua capacidade de atendimento é de até 20 crianças e ou adolescentes, é uma equipe compatível a 
esta demanda como preconiza as normas do CONANDA. No momento, com menor número de 
acolhidos, isto é, um ponto positivo para SG. 
 O espaço físico, é assim constituído de uma casa com 05 quartos, 02 salas de star, 
01cozinha, 04 banheiros, sala de refeição, garagem, sala dos técnicos, sala da coordenação, 
01dispensa, 01 depósito para produtos de limpeza e higiene pessoal, área de lavanderia e terreiro. 
Dos recursos materiais/ mobiliário, a entidade possui camas, guarda roupas, som, televisão, 
aparelho DVD, geladeiras, computador, fogão, cômodas, mesas, sofás, raques e berços. 

 Quanto aos recursos humanos, a entidade possui: 
� 01 coordenadora 

� 12 educadores 

� 03 auxiliares de serviços gerais 

� 01 psicóloga 

� 01 assistente social. 

Ressalta-se que equipe atual é suficiente para os atendimentos necessários da instituição. 
Até a data da pesquisa, a equipe de trabalho aguardava pela capacitação acontecer ainda esse 
ano. 

A instituição não tem trabalho voluntário. Está elaborando projeto de apadrinhamento 
afetivo com objetivo de contribuir para que crianças e adolescentes acolhidos tenham 
possibilidades de construir e manter vínculos afetivos fora da instituição, receber atenção 
individualizada, aconselhamento e apoio educacional, auxiliando no desenvolvimento integral 
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das crianças e adolescentes e a construção de sua autonomia. 
podem manter contato com as crianças e adolescentes, desde que não
os técnicos julgarem necessário esse contato para restabelecer vínculos.

É importante considerar que o acolhimento deve ser a última opção, e o objetivo primeiro é 
sempre o retorno dos acolhidos às famílias de origem.
é desenvolvido um trabalho com as famílias das crianças e adolescentes acolhidos, conduzido 
pela equipe técnica da instituição, com a finalidade de fortalecer o núcleo
reintegração familiar. Pois, a 
entre 10 a 11 anos; 02 adolescentes entre 12 a 14 anos e 06 adolescentes entre 15 a 18 anos de 
idade incompletos.  
 
 
                       Gráfico 01 

   
Os motivos para os acolhimentos 

tratos, violência física e psicológica, abandono dos pais, negligência; violência sexual: abuso 
sexual intrafamiliar ou extrafamiliar; convívio com dependentes de substâncias químicas e 
álcool; outras violações de direito como: devolução 
extensa. Essas violências são
os mais observados pelas profissionais
isolamento, agitação, agressividade, incontinência urinar.

Durante a pesquisa foi apurado
atendimentos vêm em sua maioria do bairro Alvorada, seguido do Agroder, Village e zona rural 
em Guanhães. Foi indicado médio, os atendimentos dos municípios da região Dores
e Senhora do Porto. 
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das crianças e adolescentes e a construção de sua autonomia. Quanto às
podem manter contato com as crianças e adolescentes, desde que não 
os técnicos julgarem necessário esse contato para restabelecer vínculos. 

É importante considerar que o acolhimento deve ser a última opção, e o objetivo primeiro é 
sempre o retorno dos acolhidos às famílias de origem. Motivo que paralelamente ao acolhimento, 
é desenvolvido um trabalho com as famílias das crianças e adolescentes acolhidos, conduzido 
pela equipe técnica da instituição, com a finalidade de fortalecer o núcleo

Pois, a faixa etária dos acolhidos, 02 crianças de 0 a três anos; 01 criança 
entre 10 a 11 anos; 02 adolescentes entre 12 a 14 anos e 06 adolescentes entre 15 a 18 anos de 

para os acolhimentos estão relacionados às violações sofridas como: 
violência física e psicológica, abandono dos pais, negligência; violência sexual: abuso 

sexual intrafamiliar ou extrafamiliar; convívio com dependentes de substâncias químicas e 
de direito como: devolução do adotado por não adaptação a família 

Essas violências são as mais comuns no acolhimento e que causam vários sofrimentos e 
observados pelas profissionais são: insônia, sinais físicos, medo, auto estima baixa, 

solamento, agitação, agressividade, incontinência urinar. 
Durante a pesquisa foi apurado também que as crianças e adolescentes que necessitam de 

em sua maioria do bairro Alvorada, seguido do Agroder, Village e zona rural 
Foi indicado médio, os atendimentos dos municípios da região Dores
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Quanto às famílias de origem 
 haja nenhuma restrição e 
 

É importante considerar que o acolhimento deve ser a última opção, e o objetivo primeiro é 
aralelamente ao acolhimento, 

é desenvolvido um trabalho com as famílias das crianças e adolescentes acolhidos, conduzido 
pela equipe técnica da instituição, com a finalidade de fortalecer o núcleo familiar para a 

dos acolhidos, 02 crianças de 0 a três anos; 01 criança 
entre 10 a 11 anos; 02 adolescentes entre 12 a 14 anos e 06 adolescentes entre 15 a 18 anos de 

 

s às violações sofridas como: maus 
violência física e psicológica, abandono dos pais, negligência; violência sexual: abuso 

sexual intrafamiliar ou extrafamiliar; convívio com dependentes de substâncias químicas e 
por não adaptação a família 

as mais comuns no acolhimento e que causam vários sofrimentos e 
são: insônia, sinais físicos, medo, auto estima baixa, 

que as crianças e adolescentes que necessitam de 
em sua maioria do bairro Alvorada, seguido do Agroder, Village e zona rural 

Foi indicado médio, os atendimentos dos municípios da região Dores de Guanhães 

De 15 a 

17 anos 

de idade
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                 As violações recorrentes contra a criança e o adolescente  
                                             identificadas pela Instituição. 
         Planilha 01 

Violações Causas 
Maus tratos: violência física ou psicológica, 
abandono, negligência. 

Alcoolismo, drogas, desestrutura 
familiar. 

Crianças e adolescentes autores de ato infracional. Abandono dos pais ou  
responsáveis legais. 

Violência sexual: exploração sexual de crianças ou 
adolescentes. 

Negligência dos pais ou 
responsáveis legais. 
 

Violência sexual: abuso sexual intrafamiliar ou  
Extrafamiliar. 

Negligência dos pais ou 
responsáveis legais. 
 

Crianças ou adolescentes sem acesso ou excluídas 
da escola. 

- Negligência dos pais ou   
responsáveis legais,  
- acompanhamento. 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o 
consumo ou dependência de álcool e drogas. 

* Consumo precoce, 
* Consumo abusivo de álcool e        
drogas na família, 
* Aspectos culturais, 
* Falta de limites, 
 

Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico 
de drogas 

* Negligência dos pais e 
responsáveis legais, 
* Abandono escolar. 

 
Ao fazer o levantamento dos dados apontaram os pais como maior agente violador dentro 

do contexto familiar. 
 
14.4 - Análise Geral na Área da Assistência Social. 
 

A Assistência Social em Guanhães iniciou sua jornada sobre os parâmetros de uma 
Política Pública de Direitos, comprometida em seguir as normativas da Legislação Federal de Nº 
8.742/1993 – LOAS, que recebeu da Lei Federal nº: 12.435 /2011, que organiza e estabelece a 
assistência social como um Sistema único, descentralizado, participativo através de programas, 
serviços e benefícios que são ofertados aos cidadãos em níveis diferenciados para promover a 
autonomia humana de cada um.  
 
CRAS 

O CRAS é instituído em Guanhães em 2007, unidade pública responsável por organizar e 
ofertar serviço de proteção social básica na área de vulnerabilidade e risco social. Os seus 
serviços e seus atendimentos focam possibilitar as famílias seus direitos e desenvolver as 
potencialidades para o fortalecimento dos vínculos familiares e com a sociedade. 
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Para avaliar essa unidade de referência é preciso ter conhecimento do passo a passo dos 
direitos sociais na sociedade. Foi considerado vários quesitos: 

� Estrutura Física foi considerada na avaliação como boa, mas necessita ampliar e melhorar 
a eficiência de seu espaço em razão da demanda crescente. 

� Os equipamentos estão defasados e gastos pelo tempo de uso, insuficientes para favorecer 
maiores agilidades nos atendimentos profissionais/usuários. Avaliação mediana. 

� Os materiais necessários para realizar as oficinas, necessitam ser repostos e 
modernizados como brinquedos lúdicos e material diversificado para os trabalhos 
manuais, que primam pela convivência, o fortalecimento de vínculos pessoal e sociais e o 
empoderamento da autoestima. Fatos importantes na transformação pessoal/social e no 
desenvolvimento do aprendizado do cidadão para querer realizar a fonte de renda. 
Avaliação mediana. 

� Número de Funcionários em equipe mínima, oferta atendimento a toda demanda local, 
tendo os bairros: Alvorada, Almas e Pito. Avaliação boa.  

� Plano de trabalho, métodos e estratégias de atendimento dos usuários, entre outros, foram 
classificados entre muito bom e bom.7 
 

Assim, a Proteção Social Básica foi apresenta com avaliações que se contradizem, deixando 
informações para novos e futuros questionamentos como: Como acontece a comunicação entre 
os profissionais, usuários, setores e com as próprias crianças e adolescentes que necessitam de 
vivenciarem exemplos para se encontrarem como sujeito de direito, capaz de realizar escolhas? 
 
CREAS 

O CREAS segundo seu coordenador tem trabalhado para minimizar os danos sofridos 
por crianças e adolescentes em todo território de maneira satisfatória. E em relação à MSE em 
meio aberto, tem trabalhado com uma baixa taxa de reincidência, Fato atribuído ao trabalho da 
equipe muito dedicada e que gosta do que faz.  Vale salientar que em ocasiões distintas a equipe 
técnica recebeu feedbacks, até por parte do Poder Judiciário. 
 Na época da realização do questionário, oferecia um menor atendimento que a sua 
capacidade, mas, se explica, pelas razões de que a entidade trabalha com violação de direitos e 
MSE em meio aberto e depende dos encaminhamentos (na maioria vindos do Fórum) para o 
número de atendimento. 
 Quanto as relações de violações de direito em rede dentro s instituições, o CREAS 
apontou 3 (três) muita frequente. Que são: 
 

� Crianças e adolescentes envolvidos com o consumo ou dependência de álcool e drogas; 
� Crianças ou adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas; 
� Alienação parental. 

 
Enfim, a Assistência Social ainda é uma adolescente se constituindo ao aprender construir 

suas relações de proteção social, seja ela Básica, Especial de média ou alta complexidade. 
Tem muito que aprender em favor da humanidade e em especial aqui, muito por fazer pelas 

                                                           
7Questionário para os programas e serviços governamentais 
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crianças, pelos adolescentes e pelas famílias em construção de se mesma e ofertando 
instrumentos (afeto, soco educacional, financeiro) a sua prole em processo de formação de 
sua personalidade. Sujeitos de Direitos, de potencialidades, de autonomia, e capacidade de 
realizar escolhas para o seu jeito de viver. 

 
15 -  PRINCIPAIS VIOLAÇÕES DE DIREITOS E AGENTES VIOLADORES  
               ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE  
               GUANHÃES. 

Segue-se abaixo em ordem decrescente as violações de direitos vivenciados pela criança e do 
adolescente do município de Guanhães, de acordo com os dados apurados.  

� Na desestrutura familiar; 
� Na negligencia; 
� Nos maus tratos; 
� No abandono; 
� No abandono; 
� Na agressão física; 
� No abuso sexual (assédio, estupro); 
� Na ameaça; 
� No Bullying, Crime Cibernético; 
� Na condição financeira insuficiente; 

 

Os agentes violadores: 

� A mãe; 
� O pai e a mãe; 
� O pai 
� Outros membros familiares; 
� Instituição de Ensino; 
� Serviços de Saúde; 
� Instituições como: Sistema Judiciário, Ministério Público e Segurança Pública. 

Todas as violações de direito e os violadores citados podem ser analisados em estudos 
futuros para traçar estratégias/ ações para a política pública municipal. A pesquisa fornece dados 
que levam a percepção do grau em que essas violações e omissões afetam a infância e a 
adolescência e dá condições de conhecimento para a existência de programas e preparo da rede 
de atendimento. Esse entendimento, num primeiro momento é o balizador no realizar a garantia 
da proteção e promoção dos direitos infanto juvenil. 
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Dentro desse contexto é possível registrar algumas hipóteses, quanto a presença das 
violações e violadores de direitos, para outras análises na sociedade de Guanhães. 

1. Maior convivência com crianças e adolescentes; 
2. Os critérios utilizados para registrar os dados denunciados e seus quantitativos; 
3. A omissão na responsabilidade no processo de formação do ser humano em seu meio 

familiar e social. 
4. A banalização promovida pelos meios de comunicação social dos valores éticos, morais 

do Ser humano. 
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16 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Desenvolver todo o trabalho de pesquisa com início e fim, tornou-se possível criar uma 
imagem de como se encontra a situação do Município de Guanhães com relação à “garantia, 
defesa e promoção dos direitos da criança e adolescente” com base nas informações obtidas 
durante o processo de coleta de dados. 

A importância da realização de um diagnóstico ultrapassa os limites das políticas 
setoriais. É conhecendo a realidade que terá como aprimorar e ampliar a capacidade de garantir 
os direitos das crianças e dos adolescentes que é um dos objetivos desse trabalho.  

Algumas dificuldades foram encontradas, ao longo do percurso, para a execução do 
diagnóstico como: 
 

� Mudança da administração pública municipal, após eleição suplementar o que levou a 
reorganização de todos os setores. E naturalmente, gerando consequentemente 
dificuldades para repassar os dados solicitados;  

 
� Dificuldades na agilidade do acesso aos registros do Conselho Tutelar, por não possuírem 

um sistema informatizado para registro das ocorrências; 
 

� Dificuldades de alguns setores em apresentar informações solicitadas, até mesmo o não 
apresentar. Alguns justificaram devido ao quadro de funcionários serem reduzido e 
outros não; 

 
� Desvalorizar a importância do trabalho realizado, mostrando-se com desânimo ao 

contribuir. 
 

Entretanto, apesar de todas as dificuldades encontradas e algumas listadas acima, o 
Diagnóstico foi baseado em amostra de dados com informações precisas, sem deixar de ser um 
processo contínuo de descoberta da realidade. Foi e será um trabalho desafiador, cujo sucesso 
dependeu, em grande medida, da dedicação de cada envolvido para realizá-lo.  

O diagnóstico é instrumento para evidenciar os problemas; as situações que se deseja e ou 
necessita modificar, sem se limitar à descrição da situação. Precisa envolver seus colaboradores e 
seus leitores num esforço analítico voltado para descobrir as causas e como tratar de forma 
adequada, no caso aqui, as relações humanas na interface da política pública estabelecido no 
ECA. 

É importante ressaltar que as informações fornecidas pelo CT são preciosas, tanto para 
este trabalho, quanto para o trabalho permanente do CMDCA. “O CT é como um “radar”, que 
indica para os operadores do Sistema de Garantia de Direitos, onde estão as falhas nas políticas 
públicas”. E há tantas falhas pelo número de registro das violações de direitos da criança e 
adolescente encontradas nos diferentes grupos sociais, que evidenciam um Sistema de Garantia 
de direitos ineficiente em todos os pontos da rede municipal.  
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Outro destaque é quanto à pessoa com deficiência. Caberia um estudo da demanda para 
que o CMDCA em conjunto com o CT e toda a rede, juntos encontrarem a solução para atender 
as demandas por atividades especializadas. 

 Outros casos que necessitam de analise numa atuação conjunta em rede municipal são as 
violações dos direitos à convivência familiar e comunitária registrados nesse trabalho com 
grande relevância. Situação que demanda urgência de intervenção por vários pontos da rede 
municipal e em parceria, com o foco de levar informação, produzir conhecimento e 
gradativamente transformações nos grupos familiares, sociais. Transformações no 
comportamento, nas relações sociais, nos valores humanos, nos valores acadêmicos, no 
comprometimento em se fazer um ser humano evoluído e em evolução. Exemplo aqui: a Evasão 
escolar sempre transferida ao outro. 

Contudo, o presente diagnóstico permite inúmeras análises com possibilidade de pensar 
várias estratégias para intervenção. Pode acolher as propostas nele registradas nas políticas 
públicas municipais e desenvolvê-las, transformá-las, num esforço conjunto com todas as 
secretarias municipais e a sociedade civil. E assim garantir um presente e um futuro digno para 
as crianças e adolescentes de Guanhães. 
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17 - CONCLUSÃO 

 
Concluir este diagnóstico sobre a situação da criança e do adolescente na perspectiva da 

aplicabilidade das ações da política pública destinada à infância e a adolescência, na segunda 
década do século XXI, no município de Guanhães aconteceu como um grande desafio. Marcado 
pela angustia ao constatar as ausências da proteção em vestes da omissão, da desestrutura 
familiar, das fugas de responsabilidades. 

 Neste cenário real materializado pelos dados em registro de diferentes segmentos sociais 
pesquisados, está o ser humano, gregário por natureza, vivendo frente a seus direitos, deveres e 
com a esperança como energia de vida. Esperança que nunca cessa. 

 E como todo ser humano se reconhece como sujeito de direitos, autônomo, capaz de se 
experimentar suas necessidades biopsicossociais em sociedade. Condição que reforça a 
importância deste amplo e complexo diagnóstico sobre a situação de violações de direitos 
vivenciada pelo público infanto-juvenil.  

O trabalho também apresenta várias possibilidades de análise com infinitas e possíveis 
estratégias para implantar, ampliar e desenvolver ações efetivas de políticas públicas. Exemplo: 
despertar para a tomada de conscientização da sociedade sobre a própria realidade que, ela tem 
produzido. 

Enfim, toda e qualquer ação após conhecimento do presente trabalho, será inquietante e 
necessitará conduzir-se pelo caminho do coração, da humanidade; em que todas as pessoas, 
todos os seguimentos sociais (públicos, privados, filantrópicos) se unam constituindo a FORÇA 
de um atuante Controle Social, um ELO Coletivo para garantir os direitos humanos dos 
pequenos durante todo o seu processo evolutivo, e de desenvolvimento para se constituir 
cidadão, capaz de proteger-se, de fazer diferente, de simplesmente ser humano. 
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SAÚDE ESCOLA IGREJA OU OUTROS 

CONSELHO TUTELAR 

ACOMPANHA TODO O PROCESSO 

DELEGACIA 

POLÍCIA 

. Encaminha ao Hospital 

(suspeita do ato sexual) 

 . Encaminhar ao IML 

(qdo houver descrição de 
abuso/lesão físico)  

 . Registra e Representa 
BO.  

 . Encaminha ao Hospital e 
ao   Judiciário / Justiça 

HOSPITAL -  HIC 

. Realiza os exames 
emergenciais. 

. Medicação 

. Direciona a rede 
básica de saúde. 

  

IML 

. Exames (confirmar a 

consumação do ato) 

     JUDICIÁRIO 

TRIB. JUSTIÇA / MG 

. Realiza escuta sem 

Danos 

. Abre Processo Legal. 

. Encaminha ao CREAS. 

 

UNIDADE DE SAÚDE 
DE REFERÊNCIA 

. Atenção e Cuidados com 
a saúde do usuário (a) 

CREAS 

. Acompanha e orienta vítima 
e família – Garantindo 
Proteção sócio-assistencial. 

REDE MUNICIPAL ACOMPANHA 

SAÚDE / ASSISTÊNCIA/ EDUCAÇÃO 

A Escuta Especializada 
Ou Escuta sem Danos - 

 como determina a Lei Federal  
13.431 de 04/04/2017. 

PEDIDO DE AJUDA  


