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CAPÍTULO 1 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE PARACATU

O Município de Paracatu está localizada na mesorregião noroeste do estado de
Minas Gerais. Faz fronteira com nove municípios, sendo cinco em Minas Gerais: Unaí,
Vazante, Guarda-Mor, João Pinheiro, e Lagoa Grande. E quatro no Goiás: Cristalina, Catalão,
Campo Alegre, Itapemirim. Está a 220 km de Brasília- DF e a 500 km de Belo Horizonte.

Mapa 01 - Mapa Territorial de Paracatu

Fonte: Atlas Brasil.

Paracatu surgiu como um povoado em meados de 1690 e 1710, a principal atividade
do povoado na época era a mineração de ouro. A exploração acabou por volta de 1820. Durante
esse período o povoado viveu um processo de estagnação econômica, e só veio a melhorar com
a construção da cidade de Brasília, visto que esta seria posteriormente o polo de uma região
urbano-regional que constituiria relações de ordem social e econômica com os municípios e
assim estabeleceu relações de forma imediata com a capital federal em busca de determinados
bens e serviços. O povoado ficou conhecido também, por sua localização estratégica que ligava
várias cidades de Minas Gerais e o interior do País.
O garimpo nessa época votou a ser explorado no povoado. A atração exercida pela
abundância que fluía de seus veios de água, contribuiu para o rápido crescimento do arraial de
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São Luiz e Sant’Anna das Minas Gerais do Paracatu. Após período de grande crescimento, o
arraial foi levado a vila, com o nome de Paracatu do Príncipe. Em 1978, com um alvará de
D’Maria (a louca). Nesse período foram construídas pelos escravos, a Matriz de Santo Antônio
em 1750 a Igreja do Rosário em 1744, igreja de Sant’Ana em 1736. Hoje todas tombadas pelo
patrimônio histórico. As igrejas abrigam uma coleção de imagens sagradas do séc. XVIII e
XIX. Com tudo, o produtivo do ouro excessivo, provocou a decadência da vila, que se
restabeleceu com o crescimento na agropecuária. Nesse período a cidade viveu uma efervescida
cultural no séc. XIX da qual se orgulha até hoje.
Em meados do séc. XX, com a construção de Brasília, a região tomou novo impulso
e Paracatu beneficiou com ás margens da BR 040. A transferência da capital federal para o
interior do País, já havia sugerido durante o período monárquico por José Bonifácio de Andrada,
que apontou como ideal localização da comarca de Paracatu. A modernidade chegou trazendo
inúmeras transformações, que vão desde de um incremento da economia até uma mudança de
mentalidade que inclui novos valores, novas arquiteturas e novo estilo de vida.
Paracatu conta hoje com uma agricultura altamente tecnificada, implantada em
larga escala com uma pecuária intensiva, uma exploração mineral das mais modernas do
mundo, convivendo com uma exploração agrícola rudimentar de subsistência e uma pecuária
extensiva. O garimpo não é mais permitido na cidade.
A cidade se mantem como Referência em turismo, tecnologia e desenvolvimento
dentro da região. O turismo na cidade de Paracatu cresce em uma escala bastante grande. Isto
se deve principalmente ao fato do município, no ano de 2010, ter sido tombado patrimônio
histórico nacional e cultural brasileiro pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), e por incentivos público-privados, como na criação da Associação de
Condutores de Turismo de Paracatu, atualmente coordenadora do Centro de Atendimento ao
Turista, local no qual o visitante pode contar com informações referentes aos atrativos da cidade
e com conduções. A criação de projetos de educação patrimonial e a preservação do núcleo
histórico, dos atrativos naturais e dos quilombos remanescentes da cidade deram bons frutos
para o desenvolvimento do turismo no local.
Paracatu pertence ao seleto grupo das dez cidades nacionalmente tombadas em
Minas Gerais, o que a coloca no patamar de um dos municípios mineiros mais ricos
culturalmente e patrimonialmente, sendo integrante também da Associação das Cidades
Históricas de Minas Gerais.
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Outro atrativo da região são os eventos que estão no calendário festivo anual da
cidade. Paracatu possui dezenas de eventos durante o ano, sendo estes de cunho religiosos,
agropecuários, culturais e esportivos. Os principais eventos durante o ano na cidade são:
Carnaval: A festa é realizada no centro da cidade, com desfile de escolas de samba
e blocos locais. Um dos diferenciais do evento é o Carnaval de Outrora, que resgata marchinhas
e músicas tradicionais dos antigos carnavais.
Encenação da Semana Santa: Entre março/abril, o evento costuma reunir mais de
10 mil fiéis durante a sexta-feira da Paixão. Atores e colaboradores relembram passo a passo o
sofrimento de Cristo, passando em procissão pelas principais igrejas históricas do município.
Hallel: Em junho, um dos principais eventos de louvor da igreja católica do Brasil
se realiza em Paracatu. Cantores, bandas, padres e pregadores de destaque no País participam
da festa que costuma reunir cerca de 30 mil pessoas todo ano.
Feira da Cachaça: Acontece em julho, com a finalidade de divulgar as produções
artesanais da cachaça de rapadura feita no município. O evento conta com mais de 20 barracas
personalizadas. Também, durante a feira, são comercializadas comidas típicas da cidade.
Expo Paracatu: Entre Julho/Agosto, a exposição agropecuária de Paracatu é uma
tradição na região do Noroeste de Minas Gerais. O evento realizado pela COOPERVAP
(Cooperativa local), conta com a cavalgada de abertura, a eleição da rainha da festa, de shows
sertanejos, rodeios, parques de diversões e boate. Costuma ser cinco dias de festa. Aniversário
de Paracatu: Em outubro, as comemorações do aniversário de Paracatu (dia 20 de outubro) se
dividem em desfile cívicos, shows, exposições artesanais e também em homenagens de
personalidades locais na Casa de Cultura do município.
Réveillon: O réveillon em Paracatu é mais agitado nos salões e clubes de eventos
da cidade. Geralmente as viradas contam com bandas, DJs e cantores de Minas Gerais e do
Distrito Federal.
O turismo ecológico também vem crescendo, à exemplo das cavernas e grutas de
Santa Fé, e da série de cachoeiras da região do Prata, em especial a Grande Cachoeira do Prata.
O ecoturismo, porém, só pode ser feito pelo auxílio de profissionais capazes, devido ao risco
das atividades.
Os quilombos Paracatuenses são considerados uns dos mais importantes de Minas
Gerais, eles são dotados de elementos únicos. Tais comunidades, segundo documentário feito
pelo IAB (Instituto de Arqueologia Brasileira) juntamente com o IPHAN (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) se subdividem em alforriadas e fugitivas as quais
tem grande relevância quanto a constituição étnica da população Paracatuense, que em sua
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maioria é afrodescendente. Recentemente elas vêm sendo foco de estudos antropológicos,
sociológicos e históricos. Em três deles há espaço aberto para a visitação de turistas (o quilombo
de São Domingos, São Sebastião e o da Lagoa de Santo Antônio). O dinheiro arrecadado com
a atividade contribui para a manutenção e a preservação da identidade de tais povos e da
proteção em relação às suas terras. As outras duas que não são abertas à comunidade para visita
são a comunidade do Amaro, Machadinho e Porto Pontal.
Estima-se que a comunidade de São Domingos exista há mais de duzentos anos.
Segundo relatos dos moradores, as famílias Ferreira, Lopes e Mendanha se instalaram naquela
região que fica a três quilômetros do atual centro da cede urbana.
Na Comunidade do São Domingos acontece a maior e mais antiga Caretada da
cidade. De acordo com dona Magna Aparecida dos Reis Souto, moradora tradicional da
comunidade, a Caretada do São Domingos é celebrada há mais de 200 anos.
A Festa folclórica, a Caretada de Paracatu celebra o nascimento de São João Batista,
o precursor de Jesus Cristo. Dança de origem africana, a Caretada, também chamada de
Caretagem, é uma tradição passada de geração em geração nas comunidades remanescentes de
quilombos em Paracatu. A festa é realizada todo dia 23 para 24 de junho, coroando e precedendo
a novena de São João Batista.
Este folclore é realizado apenas por pessoas negras, sobretudo homens. No rito da
coreografia, são 40 elementos distribuídos em 20 damas (homens travestidos) e 20 cavalheiros.
As mulheres não participam, pois são elas quem preparam as comidas e as bebidas para
receberem os caretas nas casas, onde as pessoas comem e bebem à vontade sem gastar nada. A
indumentária é toda em fitas coloridas, terminadas por guizos de bronze. Os caretas usam
também as máscaras que, segundo dona Magna, eram utilizadas para que os senhores de
escravos não reconhecessem quem estava dançando.
A instrumentação típica é composta de uma sanfona pé-de-bode, gaita ponto,
pandeiro, caixa, violão, viola, rabeca e maraca. Tudo originalmente histórico e rústico, assim
como as músicas cantadas pelos caretas.
Além do São Domingos, a Caretada de Paracatu também é realizada nos distritos
do São Sebastião e Lagoa de Santo Antônio e nos bairros Alto do Açude e Paracatuzinho.
A comunidade dos Amaros, é composta apenas por uma família, mas já chegaram
a ter 400 moradores na comunidade. Ela foi criada nas terras que os escravos Amaro Pereira de
Mercês compraram no séc. XVII. Era uma região erudita e abandonada pela mineração. A
caretada também é uma manifestação cultural mais marcante na comunidade.
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A comunidade Machadinho existe desde que Francisco Morais Lima e sua família
chegaram com os bandeirantes no sec. XVIII. Estima que, atualmente, vivam cerca de mil
quilombos na região que foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares desde 2004. Os
moradores praticam a reza de Santa Cruz, a quadrilha e também um terno de folia de reis.
Aproximadamente a 55 quilômetros da sede do Município de Paracatu está
localizada a comunidade quilombola de Pontal. Vivem no Local aproximadamente 140
habitantes e o nome da comunidade se dá por conta de um porto de balsa no rio Paracatu que
era muito usado antes da construção da rodovia local. Como a população é majoritariamente
católica, além da folia de reis são muito tradicionais as comemorações de São Benedito, São
Sebastião e Santa Mônica, a padroeira de pontal.
As atividades econômicas dos moradores são o trabalho agrícola (o açafrão é um
produto tradicionalmente comercializado), a criação de gado leiteiro, o emprego fora da
comunidade, a produção dos equipamentos coletivos de beneficiamento local (casa de farinha,
moinho de cana e olaria) e o turismo.
A história de Paracatu levou o município a se tornar um dos mais importantes da
região do noroeste de Minas. Não só a sua população é a maior, como também o seu Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é superior a todos os demais. A economia local está entre as
maiores do estado de Minas Gerais e no contexto de sua região fica à frente de todos os outros.
O desenvolvimento econômico de Paracatu pode ser observado em suas paisagens.
Edifícios modernos estão ao lado de construção históricas que dão ao Município características
urbanas e históricas ao mesmo tempo. Paracatu é um centro de oportunidades. Sua indústria,
comercio e agropecuária se destacam no cenário mineiro e atraem em empresas e pessoas de
diversas partes para a realização de negócios no município.
Poucos lugares possuem tanta diversidade quanto Paracatu, ela é única. Cidade
histórica da região Noroeste de Minas Gerais. São dois séculos de história que refletem a cultura
barroca em igrejas, sobrados, becos e ruas. A diversidade ecológica também está presente na
flora e fauna.
Uma das principais características do Paracatuense é preservar suas tradições e
valores, principalmente os religiosos. Além de toda a natureza, o patrimônio histórico da cidade
é muito belo. O prédio conhecido como "Sobradinho Dona Beija", foi o primeiro prédio do
arraial de São Luiz e passou a ser conhecido como arquivo público. O Museu Histórico também
é um dos cartões postais da cidade. As pessoas se orgulham da cidade de Paracatu, por todas as
suas qualidades culturais e naturais. A hospitalidade de seus moradores é transformada em outra
marca, o que fez o setor de turismo crescer cada vez mais.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE PARACATU

Mapa 02 - Mapa de Localização de Paracatu

Fonte: Fundação Guimarães Rosa

MUNICÍPIOS LIMÍTROFES

Mapa 03 - Municípios Limítrofes

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
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SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO

Brasão

Bandeira de Paracatu

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Distrito criado com denominação de Paracatu do Príncipe por Alvará de 26 de
outubro de 1798, e pela Lei Estadual Nº 2, de 14 de setembro de 1891. Elevado à categoria de
vila com a denominação de Paracatu do Príncipe por Alvará de 20 de outubro de 1798, sendo
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desmembrado de vila de Sabará. Sede na antiga vila de Paracatu do Príncipe. Instalada em 18
de dezembro de 1799. Elevado à condição de cidade com a denominação de Paracatu pela Lei
Provincial Nº 163, de 09 de março de 1840.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é constituído de 7
distritos: Paracatu, Buritis, Formoso, Guarda Mor, Lajes, Morrinhos e Rio Preto. Assim
permanecendo nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1de setembro de 1920.
A Lei Estadual Nº 843, de 07 de setembro de 1923, desmembra do município de
Paracatu os distritos de Buritis, Formoso e Arinos para constituírem o novo município de São
Romão. Pela mesma Lei Estadual é criado o distrito de Guarapuava e anexado ao município de
Paracatu. O distrito de Rio Preto tomou o nome de Unaí.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município é constituído de 5
distritos: Paracatu, Guarapuava, Guarda-Mor, Lajes e Unaí.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de novembro de 1936
e 31 de novembro de 1937.
Pelo Decreto-lei Estadual Nº 148, de 17 de dezembro de 1938, é criado o distrito
de Vazantes com terras desmembradas do distrito de Guarda-Mor e anexado ao município de
Paracatu.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído
de 6 distritos: Paracatu, Guarapuava, Guarda-Mor, Lajes, Unaí e Vazante.
O Decreto-lei Estadual Nº 1.058, de 31-12-1943, desmembra do município de
Paracatu os distritos de Unaí, Fróis e Guarapuava, para constituírem o novo município de Unaí.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o município é constituído
de 3 distritos: Paracatu, Guarda-Mor e Vazante.
Pela Lei Nº 336, de 27 de dezembro de 1948, o distrito de Vazante teve sua grafia
alterada para Vazante.
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1950 o município é constituído de 3
distritos: Paracatu, Guarda-Mor e Vazante.
A Lei Nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953, desmembra do município de Paracatu
os distritos de Vazante e Guarda Mor, para constituírem o novo município de Vazante.
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1960, o município é constituído do
distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014.
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CENÁRIO POLÍTICO

O atual prefeito da cidade é Olavo Remígio Conde, que cumpre o segundo mandato
na cidade, eleito com 54,32% dos votos totalizando 24.584 votos, sua gestão deve durar entre
os anos de 2017 e 2020 ao lado do vice-prefeito Adelson Cunha. Ambos candidatos da
coligação Amor por Paracatu (PP / PDT / PSDB / PSD / PMN).

A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Os municípios também possuem a sua lei máxima, definida como Lei Orgânica,
que respeitando as Constituições Federal e Estadual, tem o poder de organizar a relação entre
o governo municipal e a sociedade local. Para entrar em vigor, devem ser aprovadas pelos
vereadores, representantes do Poder Legislativo do Município.
A Lei Orgânica Municipal de Paracatu entrou em vigor no dia 19 de junho de 2000.
Em seu Capítulo II, artigo 8° estão os principais objetivos da Administração municipal. Abaixo
alguns deles como exemplo:
I - Legislar sobre assuntos de interesse local;
II - Suplementar a Legislação Federal e Estadual no que couber;
III - Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em
lei;
IV - Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão,
os seguintes serviços públicos:
a) Transporte coletivo Urbano e intra-municipal
b) Abastecimento de água e esgotamento sanitário
c) Mercadorias, feiras e matadouros;
d) Cemitérios e serviços funerários
e) Limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo.
V - Fixar preços e tarifas pela prestação de serviços públicos;
VI - Organizar e sinalizar as vias urbanas e rurais e estradas municipais, bem como
definir as zonas de silencio e de tráfego em condições especiais;
VII - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos.
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O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

O Poder Executivo municipal possui o dever de cuidar dos interesses dos cidadãos
por meio do cumprimento das leis e da aplicação dos recursos públicos em ações que asseguram
o bem-estar da sociedade. Seu maior representante é o prefeito. Ele lidera a administração
municipal e deve zelar pelo cumprimento das leis, fazer com que os impostos sejam cobrados
e utiliza-los para oferecer aos moradores serviços essenciais como limpeza urbana,
infraestrutura das vias públicas, transporte, atendimento médico, primário, creches e escolas.
Também é o papel do prefeito estabelecer relações com o Poder Legislativo ele
pode apresentar projetos de lei à câmara de Vereadores, que poderá aprova-los ou não e, ainda
sancionar, promulgar e vetar leis criadas pelos vereadores.
Todas as ações ligadas à administração pública municipal devem obedecer aos
seguintes princípios determinados pela Constituição Brasileira:
Legalidade: obediência a lei;
Impessoalidade: inexistência de preferencias, privilégios ou diferenciações que não
sejam previstos em lei;
Moralidade: princípios éticos de justiça, equidade e probidade;
Publicidade: visibilidade e transparências das ações públicas;
Eficiência: desempenho satisfatório das atividades a fim de alcançar os melhores
resultados na prestação dos serviços públicos.
O prefeito é eleito por meio do voto obrigatório dos cidadãos com mais de 18 anos
de idade. Para os jovens entre 16 e 18 anos e idosos com mais de 70 anos, o voto é facultativo.
As eleições municipais ocorrem a cada quatro anos em todo o país. Em municípios com mais
de 200 mil eleitores pode ocorrer o segundo turno do processo eleitoral se o vencedor do
primeiro turno não obtiver mais da metade dos votos válidos. Em Paracatu não houve segundo
turno nas últimas eleições porque o município possuía 60.587 eleitores em situação regular.

O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Os vereadores são os responsáveis pela elaboração de leis municipais. É importante
reforçar que eles devem legislar somente sobre questões relacionadas á cidade e que nenhuma
lei municipal pode se sobrepor à constituição Brasileira.
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Como exemplo os vereadores elaboram as leis sobre o uso e a ocupação do solo de
uma cidade, mas não podem legislar sobre a maioridade penal, que é um assunto tratado na
Constituição Federal.
De acordo com a constituição Brasileira, também é dever do Poder Legislativo
avaliar os atos do Poder Executivo para que eles saibam dos limites impostos pela lei que é
zelar pela organização administrativa do município. E exercer a fiscalização da utilização dos
recursos públicos do Poder Executivo é dever do Poder Legislativo.

PRÉ-DIAGNÓSTICO

Conhecer a dinâmica do território é de extrema importância para propor
instrumentos e estratégias de intervenção efetivas. Por isso, a seguir, são apresentadas as
características populacionais bem como os principais indicadores socioeconômicos que cercam
o município em questão.

DINÂMICAS POPULACIONAIS

População

Segundo o IBGE (2010), o município contava com 84.718 mil habitantes. Para
2017, a população estimada foi de 92.386 mil habitantes. A densidade demográfica é de
10,29 habitantes por quilômetro quadrado. Percebe-se que há variação significativa no total da
população brasileira, no estado de Minas Gerais e também no município de Paracatu,
apresentando ampliação de sua população residente.
A população de Paracatu se divide entre as áreas rurais e urbanas. As últimas
pesquisas realizadas pelo IBGE mostram que o número de habitantes das áreas urbanas é
consideravelmente maior que o das áreas rurais. O crescimento da taxa de urbanização de
Paracatu, segue uma tendência do Brasil que, no decorrer do Século XX, passou a ter a maioria
de sua população residindo em áreas urbanas, alcançando uma taxa de urbanização de 84,36%
em 2010. O modelo econômico voltado para a expansão das indústrias foi o que provocou este
crescimento, entre 1970 e 2010.
Esta diferença pode ser verificada pela análise da taxa de urbanização, um indicador
utilizado para conhecer a proporção de pessoas que residem nas áreas urbanas em relação ao
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total de habitantes em um determinado território. O valor desta taxa varia de 0 a 100, e quanto
mais próximo de 100, maior é o número de pessoas que residem nas áreas urbanas.
Assim, dividindo-se o número de residentes das áreas urbanas pela população total
e multiplicando o resultado por 100, temos as seguintes taxas de urbanização de Paracatu entre
os anos de 1970 a 2010.

Tabela 01 - Taxa de Urbanização de Paracatu - 1970 a 2010
Ano

1970

1980

1991

2000

2010

Taxa Urban.

47,45%

61,00%

79,17%

83,78%

87,08%
Fonte: Atlas Brasil.

Entre 1970 e 2010, a população de Paracatu cresceu a uma taxa média anual de
39,63%. Nos anos de 2000 a 2010 a taxa de urbanização do município passou de 83,78% para
87,08%.
Em 2010 viviam, no município, 84.718 pessoas com uma estimativa para o ano de
2017 de 92.386 mil habitantes. Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma
taxa média anual de 2,03%. No Estado de Minas Gerais, esta taxa foi de 1,43%, enquanto no
Brasil foi de 1,63% para o mesmo período.
Na década, a taxa de urbanização do município passou de 83,78% para 87,08%.

EVOLUÇÃO POPULACIONAL

Evolução do Número de Habitantes de Paracatu

O gráfico abaixo demonstra a evolução populacional comparando Paracatu, nos
respectivos anos, 1970 com 36.821 habitantes e em 2010 com 84.718 habitantes, representando
um crescimento populacional de 47.897 habitantes em 40 anos segundo o censo 2010.
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Gráfico 01 - Evolução Populacional
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Fonte: IBGE, 2010.

O quadro abaixo demonstra a evolução populacional comparando Paracatu, Minas
Gerais e Brasil, nos respectivos anos, 1991 a 2010, segundo o Censo 2010.

Tabela 02 - Evolução Populacional
Evolução Populacional
Ano

Paracatu

Minas Gerais

Brasil

1991

62.774

15.743.152

146.825.475

1996

67.274

16.567.989

156.032.944

2000

75.216

17.891.494

169.799.170

2007

79.739

19.273.506

183.987.291

2010

84.718

19.597.330

190.755.799
Fonte: IBGE.

Estrutura Etária

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 61,77% para
45,95% e a taxa de envelhecimento, de 4,41% para 5,50%. Em 1991, esses dois indicadores
eram, respectivamente, 73,39% e 3,52%. Já em Minas Gerais, a razão de dependência passou
de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 2010; enquanto a taxa de
envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente.
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Tabela 03 - Estrutura Etária da População
Estrutura Etária da População - Município - Paracatu - MG
População

% do Total

População

% do Total

População

% do Total

(1991)

(1991)

(2000)

(2000)

(2010)

(2010)

Menores de 15 anos

24.359

38,80

25.405

33,78

22.009

25,98

15 a 64 anos

36.203

57,67

46,497

61,82

58.046

68,52

2.212

3,52

3.314

4,41

4.663

5,50

Razão de dependência

73,39

-

61,77

-

45,95

-

Taxa de Envelhecimento

3,52

-

4,41

-

5,50

-

Estrutura Etária

População de 65 anos ou
mais

Fonte: Atlas Brasil.

Gráfico 02 - Pirâmide Etária - Paracatu - 1991
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Fonte: Atlas Brasil.
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Gráfico 03 - Pirâmide Etária - Paracatu - 2000
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Fonte: IBGE, 2000.

Gráfico 04 - Pirâmide Etária - Paracatu - 2010
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Fonte: IBGE, 2010.
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Perspectiva de crescimento da População Rural e Urbana

A tabela abaixo mostra a perspectiva de crescimento da população da zona rural e
urbana, segundo o plano municipal de saneamento básico elaborado pelo município, com uma
previsão até 2020.

Tabela 04 - Perspectiva de Crescimento
PARACATU

ANO

POPUL. URB.
SEDE (hab.)

2010

73.772

2011

74.692

2012

75.623

2013

76.566

2014

ÍNDICE
CRESCIM.
(% a.a.)
(CENSO)

POPUL.
RURAL
10946

INDICE
CRESCIM.
(% a.a.)
(CENSO)

11083
2,51%
11221

2,51%

1,25%

11361

1,25%

77.521

1,25%

11502

1,25%

2015

78.487

1,25%

11646

1,25%

2016

79.334

1,08%

11771

1,08%

2017

80.190

1,08%

11898

1,08%

2018

81.055

1,08%

12027

1,08%

2019

81.930

1,08%

12156

1,08%

2020

82.814

1,08%

12288

1,08%

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.
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INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Tabela 05 - Índice de Desenvolvimento Humano
Brasil/ Minas Gerais/Paracatu

1991

2000

2010

Brasil

0,493

0,612

0,727

Minas Gerais

0,478

0,624

0,731

Paracatu

0,458

0,613

0,744

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2010.

Gráfico 05 - Evolução do IDHM - Paracatu
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Fonte: Atlas Brasil.

Tabela 06 - Esperança de Vida ao Nascer
Esperança de vida ao nascer
Ano

Brasil

Minas Gerais

Paracatu

1991

64,73

0,689

0,686

2000

68,61

0,759

0,761

2010

73,94

0,838

0,854
Fonte: DATASUS e IBGE.
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ÍNDICE DE GINI

O levantamento foi elaborado a partir dos censos demográficos disponibilizados
pelo IBGE. A renda média domiciliar per capita representa a soma dos rendimentos mensais
dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus moradores.
A renda per capita média de Paracatu cresceu 98,38% nas últimas duas décadas,
passando de R$ 321,51, em 1991, para R$ 443,35, em 2000, e para R$ 637,80, em 2010. Isso
equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 3,67%. A taxa média anual
de crescimento foi de 3,63%, entre 1991 e 2000, e 3,70%, entre 2000 e 2010. A proporção de
pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto
de 2010), passou de 44,36%, em 1991, para 28,15%, em 2000, e para 9,34%, em 2010. A
evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de
GINI, que passou de 0,58, em 1991, para 0,59, em 2000, e para 0,51, em 2010.

Tabela 07 - Renda, Pobreza e Desigualdade
Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Paracatu - MG
1991

2000

2010

Renda per capita

321,51

443,35

637,80

% de extremamente pobres

16,43

8,64

2,37

% de pobres

44,36

28,15

9,34

Índice de GINI

0,58

0,59

0,51
Fonte: Atlas Brasil.

Segundo o PNUD, O Índice de GINI “mede o grau de desigualdade existente na
distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando
não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos têm o mesmo valor),
a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). O universo de
indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes”.
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Tabela 08 - Índice de GINI
Índice de GINI
Ano

Brasil

Minas Gerais

Paracatu

1991

0,63

0,61

0,58

2000

0,55

0,61

0,59

2010

0,60

0,56

0,51

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.

Segundo os dados do censo demográfico de 2010, a população que obtinha renda
em Paracatu, nesse período, somava 43.927 (51,85% da população).
Observe no gráfico abaixo que mais de 87% da população possuíam rendimentos
mensais de até três salários mínimos, enquanto 6,81% da população entre três e cinco salários,
e outros 4,48% possuíam rendimentos entre cinco e dez salários mínimos. Apenas 1,61% da
população recebia mais de dez salários. O salário base para desenvolvimento do gráfico foi de
R$ 510,00.

Gráfico 06 - Divisão dos Habitantes de Paracatu por Renda Mensal
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39,98%

6,81%
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1,61%

Até 1
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Mais de 5 até 10

Mais de 10

Fonte: Atlas Brasil.
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M (Média de três
dimensões: longevidade, renda e escolaridade)

Abaixo estão as tabelas do IDH-M nas três dimensões, renda, longevidade, e
educação do município de Paracatu e do estado de Minas Gerais, comparando os três anos 1991,
2000 e 2010.

Tabela 09 - IDHM Paracatu
IDHM PARACATU
Ano

Renda

Longevidade

Educação

1991

0,594

0,686

0,236

2000

0,645

0,761

0,470

2010

0,704

0,854

0,685
Fonte: DATASUS e IBGE.

Tabela 10 - IDHM Minas Gerais
IDHM Minas Gerais
Ano

Renda

Longevidade

Educação

1991

0,618

0,689

0,257

2000

0,680

0,759

0,470

2010

0,730

0,838

0,638
Fonte: DATASUS e IBGE.

Tabela 11 - IDHM Brasil
IDHM BRASIL
Ano

Renda

Longevidade

Educação

1991

0,647

0,662

0,279

2000

0,692

0,727

0,456

2010

0,739

0,816

0,637
Fonte: DATASUS e IBGE.

Segundo o atlas do desenvolvimento humano do Brasil, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDHM) - Paracatu é 0,744, em 2010, o que situa esse município na
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faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais
contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,854, seguida de Renda,
com índice de 0,704, e de Educação, com índice de 0,685.

Tabela 12 - IDHM e seus Componentes
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Paracatu - MG
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,236

0,470

0,685

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

24,17

33,54

55,61

% de 5 a 6 anos na escola

41,28

80,37

93,56

32,48

66,55

90,83

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

12,56

50,90

72,41

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

6,81

24,60

47,19

0,686

0,761

0,854

66,13

70,66

76,22

0,594

0,645

0,704

321,51

443,35

637,80

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental
REGULAR SERIADO ou com fundamental
completo

IDHM Longevidade
Esperança de vida ao nascer
IDHM Renda
Renda per capta

Fonte: Atlas Brasil.

Evolução do IDH

Entre os anos de 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,613 em 2000 para 0,744 em
2010 - uma taxa de crescimento de 21,37%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em
66,15% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,215), seguida por Longevidade e por Renda.
Entre os anos de 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,458 em 1991 para 0,613 em
2000 - uma taxa de crescimento de 33,84%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido
em 71,40% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,234), seguida por Longevidade e por Renda.
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,458, em 1991, para 0,744, em
2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica
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em uma taxa de crescimento de 62,45% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de
redução do hiato de desenvolvimento humano de 47,23% para o município e 53,85% para a
UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,449), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,358), seguida por Longevidade e por Renda.

Ranking

Paracatu ocupa a 667ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o
IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418
(Melgaço).

Vulnerabilidade Social

Na tabela abaixo são considerados os seguintes itens:
 Número de crianças que não sobrevive ao primeiro ano de vida em cada 1000
crianças nascidas vivas;
 Razão entre o número de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentam a
escola e o total de crianças nesta faixa etária;
 Razão entre o número de crianças de 6 a 14 anos de idade que não frequentam a
escola e o total de crianças nesta faixa etária,
 Razão entre as pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e são
vulneráveis a pobreza e a população total nesta faixa etária, multiplicada por 100. Definem-se
como vulneráveis à pobreza as pessoas que moram em domicílios com renda per capita inferior
a ½ salário mínimo. São consideradas apena domicílios particulares permanentes;
 Razão entre as mulheres de 10 a 17 anos de idade que tiveram filhos e o total de
mulheres nesta faixa etária, multiplicada por 100;
 Razão entre as pessoas 10 a 14 anos de idade que eram economicamente ativas,
ou seja, que estavam ocupadas ou desocupadas na semana de referência do censo e o total de
pessoas nesta faixa etária, multiplicada por 100. Considerando-se desocupada a pessoa que, não
estando ocupada na semana de referência, havia procurado trabalho no mês anterior a essa
pesquisa;

37

 Razão entre o número de mulheres que são responsáveis pelo domicilio, não tem
o ensino fundamental completo e tem pelo menos 1 filho, de idade inferior a 15 anos morando
no domicilio e o número total de mulheres chefes de famílias, multiplicada por 100. São
consideradas apenas os domicílios particulares permanentes;
 Razão entre as pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à pobreza (com
renda per capita inferior ½ salário mínimo) e nos quais a maior parte da renda provem de
moradores com 65 anos ou mais de idade e a população total residente em domicilio particulares
permanentes multiplicada por 100;
 Proporção dos indivíduos com até 14 anos de idade que tem renda domiciliar per
capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, em reais. O universo de indivíduos é limitado
aqueles que vivem em domicílios particulares permanentes;
 Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$
255,00 mensais, equivalente a ½ salário mínimo. O universo de indivíduos é limitado aqueles
que vivem em domicílios particulares permanentes;
 Razão entre as pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em
ocupação informal e a população total nesta faixa etária multiplicada por 100;
 Razão entre a população que vive em domicílios particulares permanentes com
agua encanada em pelo menos um de seus cômodos e com banheiro exclusivo e a população
total residentes em domicílios particulares permanentes, multiplicadas por 100.
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Tabela 13 - Vulnerabilidade Social
Vulnerabilidade Social - Paracatu - MG
Crianças e Jovens

1991

2000

2010

34,57

26,71

13,50

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola

-

50,52

63,00

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola

19,52

3,85

2,95

-

17,31

9,55

3,23

4,54

3,07

-

10,68

5,05

21,06

19,56

15,89

% de vulneráveis e dependentes de idosos

1,27

3,13

1,80

% de crianças extremamente pobres

22,89

12,58

3,94

68,38

57,04

30,16

-

49,78

31,95

63,35

80,64

95,04

Mortalidade Infantil

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estuda, não
trabalham e são vulneráveis na população dessa faixa
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
Taxa de atividade - 10 a 14 anos
Família
% de mães chefes de família sem fundamental e com
filho menor, no total de mães chefes de família

Trabalho e Renda
% de vulneráveis a pobreza
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental
completo e em ocupação informal
Condição e Moradia
% da população em domicílios com banheiro e agua
encanada

Fonte: Atlas Brasil.

Emprego e Trabalho

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 68,19% em 2000 para
70,32% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da
população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 15,16% em 2000 para
7,32% em 2010.
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Gráfico 07 - Composição da População de 18 Anos ou mais de Idade - 2010

População
economicamente ativa
ocupada

22,4%

População
economicamente ativa
desocupada

7,3%
70,3%

População
economicamente inativa

Fonte: Atlas Brasil.
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CAPÍTULO 2 - APRESENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS BÁSICOS

Paracatu está localizada na mesorregião noroeste do estado de Minas Gerais faz
fronteira com nove municípios, sendo cinco em Minas Gerais: Unaí, Vazante, Guarda-Mor,
João Pinheiro, e Lagoa Grande. E quatro no Goiás: Cristalina, Catalão, Campo Alegre,
Itapemirim. Está a 220 km de Brasília-DF e a 500 km de Belo Horizonte.

ÁGUA E ESGOTO

Concessionária Água: COPASA (2004)
Concessionária Esgoto: COPASA (2004)

Descrição do Sistema da Água

A primeira tentativa de abastecimento de água na cidade se deu na administração
de Cristiano Pimentel Barbosa, em 1908. A água foi captada da nascente do Olho d’Água (entre
a BR- 040 e fundos da COOPERVAP), através de carneiro hidráulico e bombeada a uma caixa
d’ água no alto. De lá foi canalizada, com queda natural, pela Rua Manoel Caetano, indo para
um reservatório maior, denominado de Mãe d’Água, na curvatura do Beco do Cazuza (hoje
Travessa Joaquim Santiago), rumo Rua das Flores. Naquele ponto havia canalização, então
faziam ligações para o abastecimento de suas casas.
Havia os aguadeiros que buscam água em latas e potes nos chafarizes, na fonte dos
Olhos d’Água e também no Córrego Rico, com “a praia cascalhosa, a que se dirigem todas as
tardes as aguadeiras morenas, com seus púcaros de barro na cabeça e as mãos nos quadris.
Dessa água se servia a população para beber e alguns, até para cozinhar. As roupas eram
lavadas nas praias do Córrego Rico, em toda a sua extensão. Até 1958, o serviço de agua na
cidade era feito através de cisternas e de cidade de abastecimento de água.
O sistema de abastecimento de água é operado pela concessionária COPASA desde
1978 e por consequência da recentemente celebração da assinatura do novo contrato de
concessão de serviços para atendimento à sede municipal, estes serviços serão estendidos até o
ano de 2035.
Atualmente o Índice de Atendimento à população da sede do município é de
99,54%, isto é, aos 75.332 habitantes, valor estimado para o ano de 2014. Portanto, encontrase em fase de aprovação o novo projeto de ampliação e melhorias para os próximos vinte anos,
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uma vez que, face ao crescimento da população da cidade e tempo de funcionamento o sistema
produtor do Córrego Santa Izabel permite uma autonomia somente por mais três anos.
A captação é feita diretamente no Ribeirão Santa Izabel e em onze poços
profundos. Possui uma Estação de tratamento de água (ETA) convencional, que purifica a água
bruta por meio de processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e
fluoretação. A capacidade de produção e de 19 milhões de litros por dia e a rede de distribuição
possui 232.341 milhões de extensão.

Proteção dos Mananciais

O Ribeirão Santa Izabel, manancial responsável pelo abastecimento de água da
cidade de Paracatu, tem sua bacia hidrográfica protegida pelo decreto estadual N° 29587 de
1989, que define a mesma como área de preservação especial.

Etapas do Tratamento da sua Água
 Coagulação - consiste na aplicação de produtos como o sulfato de alumínio ou
cloreto férrico, que tem como função básica agrupar as partículas de sujeira em suspensão na
agua bruta formando pequenos coágulos. Em algumas circunstancia também e necessário
corrigir o PH da agua nesta etapa do tratamento com a aplicação de cal.
 Floculação - é a formação de flocos de sujeiras a partir da movimentação da agua
em tanques específicos dentro da ETA que misturam os coágulos tornando-os maiores e mais
pesados.
 Decantação - Nesta etapa os flocos formandos na etapa de floculação pela ação
da forca da gravidade acumulam-se no fundo dos tanques separando-se da agua.
 Filtração - Pode ser que a agua chegue a esta etapa do processo de tratamento
contendo ainda algumas sujeiras. Por isso e por segurança do produto ela passa também por
filtros especiais para eliminação das impurezas restantes.
 Desinfecção - A água já está limpa quando chega a esta etapa. Então ela recebe
adição de cloro que elimina os germes nocivos à saúde garantindo também a qualidade da agua
nas redes de distribuição e nos reservatórios domiciliares.
 Correção PH - Depois que a água já passou pelas principais etapas do tratamento
dentro da ETA ela recebe então, a adição da cal para corrigir seu pH. A correção do pH e
necessária para evitar possíveis corrosões das tubulações durante a distribuição da agua.
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 Fluoretação - Com a agua já limpa, nesta etapa ela recebe a aplicação de uma
dosagem de um composto de flúor que contribui no combate as caries principalmente no
período de formação dos dentes.
O município apresenta 79.3% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,
20% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 28.3% de domicílios urbanos
em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e
meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, Paracatu fica na posição
218 de 853, 783 de 853 e 350 de 853, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades
do Brasil, sua posição é 987 de 5570, 5111 de 5570 e 1314 de 5570, respectivamente.

Tabela 14 - Sistema de Abastecimento de Água por Atendimentos da COPASA
Período

População (mil hab.)

Extensão de rede

Urbana

Atendida

(km)

2014

12.136

11.220

47.046

2015

12.199

11.270

47.820

2016

12318

11.333

49.575
Fonte: COPASA Paracatu.

Tabela 15 - Sistema de Abastecimento de Água - COPASA - Paracatu
Período

População (mil hab.)

Extensão de rede

Urbana

Atendida

(km)

2014

78,8

70,7

271

2015

80,0

71,7

275

2016

81,0

72,6

280
Fonte: COPASA Paracatu.

Esgotamento Sanitário

Atualmente o sistema de coleta de esgoto na sede do município de Paracatu atende
a 80% da população urbana.
As ETEs Esplanada, Nossa Senhora Aparecida e Novo Horizonte possuem bombas
reservas, porém as mesmas não estão devidamente instaladas às tubulações. Tal fato impede
sua pronta entrada em operação caso a bomba em funcionamento falhe, ou a alternância da
operação de ambas a fim de ampliar a vida útil.
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A ETE que atende a sede de Paracatu apresenta problemas operacionais e não
atingiu os valores mínimos estipulados pela Deliberação Normativa COPAM/CERH n° 01 de
2008 para remoção e eficiência de DQO no ano de 2017. A DN supracitada requer que seja
atendida a concentração de 180 mg/l de DQO no efluente, ou que seja atingida uma eficiência
média anual superior a 65% e nunca inferior a 55%. As análises de DQO do ano de 2007
apresentam concentrações superiores a 180 mg/l e eficiência média de 50%. No ano de 2016 a
ETE apresentou concentrações de DQO superiores a 180 mg/l no efluente, porém sua eficiência
média de remoção foi de 66% e nunca foi inferior a 55%, estando assim dentro do que a norma
preconiza. Importante ressaltar que a ETE opera em sub-carga hidráulica, ou seja, a vazão
afluente a mesma (média de 80 l/s aproximadamente) é bastante inferior à capacidade nominal
que é de 290 l/s (operação com 28% da sua capacidade).
Em conversa com a população local foi dito que após eventos chuvosos a ETE
emana intensos maus odores. Portanto a entrada de esgoto diluído, que acontece durante eventos
chuvosos dadas as contribuições parasitárias (águas pluviais), poderia impactar negativamente
no processo de tratamento. Percebe-se que o não atendimento aos padrões de eficiência e a
emanação de maus odores pode estar relacionado tanto a sub-carga hidráulica quanto a entrada
de esgoto muito diluído no período chuvoso.
Cabe ao Prestador avaliar a situação, a fim de mitigar ambos os fatos acima
relatados.
Entre os meses de fevereiro a maio de 2017, os 121 pedidos de ligação de esgoto
foram atendidos no prazo estabelecido pela Resolução n°40 da ARSAE.
De 196 pedidos de vistoria para ligação, três foram atendidos fora do prazo
supracitado.
Durante o mesmo período de fevereiro a maio foram registrados 291
extravasamentos da rede de coleta de esgoto, sendo que desses 74 foram corrigidos em prazo
superior a 24 horas. A incidência de extravasamentos se dá também pelo fato de contribuições
clandestinas de águas pluviais na rede de esgoto, além do mau uso do Sistema pela população,
e por questões técnicas de projeto como baixas declividades e subdimensionamento das redes.
Cabe, portanto, esforços conjuntos no município entre Prestador e Prefeitura na
identificação de ligações clandestinas na rede pública de coleta de esgoto e instrução da
população quanto às práticas de utilização das instalações sanitárias, a fim de reduzir os eventos
de extravasão. Além disso, quando o usuário não está conectado à rede pública, sendo que esta
existe na via de seu logradouro, o mesmo deve ser notificado pela Prefeitura a fim de que sua
situação seja regularizada junto ao Prestador.
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Portanto, domicílios que lançam seus esgotos in natura em cursos d’água ou em
rede pluvial devem ser identificados conjuntamente por Prestador e Prefeitura, a fim de que o
órgão municipal os convoque a regularizar sua situação, visto que sua condição causa poluição
do solo e dos cursos d’água.

Tabela 16 - Sistema de Esgotamento Sanitário por Atendimentos da COPASA
Período

População (mil hab.)

Extensão de rede

Urbana

Atendida

(km)

2014

9.544

7.537

22.167

2015

9.605

7.593

22.718

2016

9.744

7.725

23.735
Fonte: COPASA Paracatu.

Tabela 17 - Sistema de Esgotamento Sanitário - COPASA - Paracatu
Período

População (mil hab.)

Extensão de rede

Urbana

Atendida

(km)

2014

78,8

62,7

249

2015

80,5

63,7

253

2016

72,6

65,1

264
Fonte: COPASA Paracatu.

Proporção de Domicílios com Acesso a Infraestrutura Urbana

Dados do Censo Demográfico de 2010 revela que o fornecimento de energia elétrica
está presente em praticamente todos os domicílios. A coleta de lixo atendia 89,0% dos
domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 84,1% dos
domicílios particulares permanentes e 79,2% das residências dispunham de esgotamento
sanitário adequado.
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Gráfico 08 - Proporção de Domicílios com Acesso a Rede de Abastecimento de
Água, a Coleta de Lixo e ao Escoamento do Banheiro ou Sanitário Adequado em 2010
89,0%

84,1%

79,2%

Rede Geral

Coleta de Lixo

Escoamento adequado

Fonte: IBGE, 2010.

Tabela 18 - Indicadores de Habitação
Indicadores de Habitação - Município - Paracatu - MG
1991

2000

2010

% da população em domicílios com água encanada

69,55

81,85

95,16

% da população em domicílios com energia elétrica

83,68

94,69

99,58

% da população em domicílios com coleta de lixo

67,67

95,14

99,12

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Tabela 19 - Condições de Moradia
Condição de Moradia

% da população em domicílios com banheiro e água
encanada

1991

2000

2010

63,35

80,64

95,04

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Aspecto Legal da Limpeza Urbana

No sentido de orientar a correta destinação dos diversos resíduos gerados pela
atividade humana, tornaram-se necessária a regulamentação por meio dos mais diversos
instrumentos legais que possam alcançar todos os setores e devendo ser iniciado pelo
município, onde a atividade é iminente.
Com isso, nesta etapa serão analisadas as legislações do Município em comparação
com normas estaduais e federais que regulamentam as questões envolvendo os resíduos sólidos
urbanos. Serão listadas também outras normas e resoluções que compõem o Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA, no intuito de identificar as características legais e normativas
do Município de Paracatu.

Tabela 20 - Legislação de Referência no Âmbito Municipal
LEI
Ementa

da

Orgânica

SÚMULA
Lei
Nº Dá nova redação a Lei Orgânica Municipal.

028/2000
Lei Complementar
Nº 3/1990

Dispõe sobre o novo Código Tributário do Município.

Dispõe sobre o Estatuto dos servidores públicos do município de
Lei Complementar Paracatu.
Nº 005/1991

Alterado pelas Leis Complementares nº: 95/2013, 94/2012, 57/2008,
53/2006, 43/2004, 35/2001, 25/1997, 17/1993, 10/1992.

Lei Complementar Dá nova redação a tabela II de que trata o art. 181 do código tributário
Nº 32/2000

Lei Complementar
Nº 33/2000

municipal de 28/12/1990, e dá outras providências.
Dá nova redação ao parágrafo 2º do art. 27 da Lei Complementar
municipal nº 003 de 28 de dezembro de 1990 e altera a tabela VIII, de
que trata a o art. 245 da mesma lei.
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Institui o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento do
Lei Complementar

Município de Paracatu.

Nº 052/2006
Alterado pela Lei Complementar nº 56/2008
Dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras dos
servidores da Prefeitura Municipal de Paracatu e dá saúde, estabelece
normas gerais de enquadramento, instituí novas tabelas de
Lei Complementar

vencimento, e dá outras providências.
Alterado pelas Leis Complementares nº: 96/2013, 89/2012, 87/2012,

Nº 54/2007

65/2009, 57/2008.
Alterado pela Lei Ordinária nº 2.815/2010.
Alterado pela Lei Delegada nº 001/2007.
Lei Complementar Institui normas de postura e atividades urbanas para o Município de
Paracatu.

Nº 063/2009

Dispõe sobre a estrutura da administração direta do poder executivo
Lei

Delegada

Nº

municipal e dá outras providências.

001/2007
Alterado pela Resolução nº 598/2013.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da retenção e sedimentação de areias
Lei Nº 1.924/1994

e sólidos grosseiros, e separação de óleos e graxas pelos postos de
combustíveis, óleos lubrificantes, graxas e lavagens de veículos,
oficina mecânica e dá outras providências.
Dispõe

Lei Nº 1.961/1994

sobre

o

recolhimento,

armazenamento,

reciclagem,

aproveitamento e comercialização de lixo em escolas da rede de
ensino.

Lei Nº 2.114/1996

Lei Nº 2.209/1998

Lei Nº 2.610/2006

Institui a educação ambiental na rede municipal de ensino.
Institui o código sanitário do município de Paracatu e dá outras
providências.
Dispõe sobre denominação da central de triagem de resíduos sólidos
de Paracatu/MG.

48

Lei Nº 2.663/2007

Lei Nº 2.666/2007

Lei Nº 2.731/2009

Lei Nº 2.738/2009

Lei Nº 2.805/2010

Dispõe sobre a coleta regular e seletiva de resíduos sólidos no
município de Paracatu e dá outras providências.
Dispõe sobre a destinação ambiental correta dos pneus inservíveis
existentes no município.
Dispõe sobre a criação do conselho gestor dos Parques e Jardins
Municipais de Paracatu e dá outras providências.
Dispõe sobre a substituição do uso de sacola plástica por sacola
ecológica.
Dispõe sobre a colocação de coletores de lixo para lixo reciclável.
Reconhece de utilidade pública municipal a Cooperativa dos

Lei Nº 2.816/2010

Catadores e Recicladores do Noroeste de Minas LTDA COOPERCICLA.
Institui a campanha de informação a população sobre os riscos

Lei Nº 2.845/2011

causados pela utilização de medicamentos vencidos, implanta a coleta
seletiva de medicamentos e dá outras providências.

Lei Nº 2.931/2012

Lei Nº 2.947/2013

Estabelece diretriz para a segurança de barragens e de depósitos de
rejeitos e resíduos minerários e industriais e dá outras providências.
Dá nova redação ao caput do art. 1º da Lei Municipal nº 2.931, de 07
de novembro de 2012.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Observando-se a tabela conclui-se que o município de Paracatu conta com uma
quantidade de legislações quase satisfatórias no que se refere à limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
As falhas estão na falta do cumprimento adequado da valoração da taxa de limpeza
pública estabelecida na Lei Orgânica. Não há uma legislação adequada que regulamente os
serviços de limpeza pública e sua fiscalização bem como aquelas destinadas aos resíduos
enquadrados como especiais, resíduos de construção civil, de resíduos de serviço de saúde.
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Tabela 21 - Legislação de Referência no Âmbito Estadual
ORIGEM

SÚMULA
Estabelece normas para o licenciamento e fiscalização

Deliberação COPAM Nº ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento
71/2004

de embalagens vazias de agrotóxicos e dá outras
providências.
Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e
potencial poluidor, de empreendimentos e atividades
modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização

Deliberação COPAM Nº

ou de licenciamento ambiental no nível estadual,

74/2004
determina normas para indenização dos custos de análise de
pedidos de autorização e de licenciamento ambiental, e dá
outras providências.

Deliberação COPAM Nº
90/2005

Dispõe sobre a declaração de informações relativas às
diversas fases de gerenciamento dos resíduos sólidos
industriais no Estado de Minas Gerais
Estabelece

novos

prazos

para

atendimento

das

determinações da Deliberação Normativa COPAM n.º 52,
Deliberação COPAM Nº de 14 de dezembro de 2001, Deliberação Normativa
227/2005

COPAM n.º 75, de 25 de outubro de 2001 e Deliberação
Normativa COPAM n.º 81, de 11 de maio de 2005 e dá
outras providências.

Deliberação COPAM Nº Autoriza o transporte de resíduos de solo contaminado em
261/2006

decorrência de acidente e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para

Deliberação COPAM Nº apresentar proposta de minuta de Deliberação Normativa
368/2008

para regulamentar a questão dos resíduos de equipamentos
eletroeletrônicos, e dá outras providências.
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Aprova parecer que "dispõe sobre transporte e disposição
Portaria

FEAM

361/2008

nº em aterros sanitários dos resíduos de serviços de saúde
(RSS) no Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências".

Lei nº 10.545/1991

Lei nº 11.720/1994

Dispõe sobre produção, comercialização e uso de
agrotóxico e afins e dá outras providências.
Dispõe Sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e
dá outras Providências.
Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à
coleta seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040,

Lei nº 13.766/2000

de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição
da parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos municípios, de que trata o inciso II do
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.
Dispõe sobre o

Lei nº 13.796/2000

controle e o

licenciamento

dos

empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos
perigosos no Estado.

Lei nº 14.128/2001

Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de
Materiais.
Estabelece condição para a implantação de unidades de

Lei nº 14.129/2001

disposição final e de tratamento de resíduos sólidos
urbanos.
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que

Lei nº 14.577/2003

dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta
seletiva de lixo, e dá outras providências.

Lei nº 16.682/2007

Lei nº 16.689/2007

Dispõe sobre a implantação de programa de redução de
resíduos por empreendimento público ou privado.
Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.766, de 30 de novembro
de 2000, que dispõe sobre a política estadual de apoio e
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incentivo à coleta de lixo, e à Lei nº 15.441, de 11 de janeiro
de 2005, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da
Constituição do Estado.
Lei nº 18.031/2009
Decreto

Estadual

45.181/2009

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
nº Regulamenta a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, e dá
outras providências.
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que
dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta
seletiva de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28

Lei nº 18.511/2009

de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da
parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

Lei nº 19.823/2011

Dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro os
catadores de materiais recicláveis - Bolsa Reciclagem.
Dispõe sobre a política estadual de coleta, tratamento e

Lei nº 20.011/2012

reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal
de uso culinário e dá outras providências.
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Tabela 22 - Legislação de Referência no Âmbito Federal
ORIGEM

Lei Nº 5.764/1971

SÚMULA
Define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas.
Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e
no art. 225 da Constituição Federal, estabelece a política

Lei Nº 6. 938/1981

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, cria o Conselho Superior do
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Meio Ambiente - CSMA, e institui o Cadastro de Defesa
Ambiental.
Institui um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
Constituição Federal de segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
1988

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional.
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a

Lei Nº 7.802/1989

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes
e afins, e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº. 7.802, de 11 de julho de 1989, que
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a

Decreto Nº 4.074/2002

comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências.
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública. Alterada pela Lei 8.883, de 8 de junho de 1993 e

Lei Nº 8.666/1993

pela lei 8.987, de 12 de fevereiro de 1995, esta última
dispondo sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da
Constituição Federal. Última alteração e atualização foram
efetuadas pela lei 9.854, de 27 de outubro de 1999.
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Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
Lei Nº 8.987/1995

prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de

Decreto Nº 875/1993

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu
Depósito.

Lei Nº 9.605/1998

Decreto Nº 3.179/1999

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio

Decreto Nº 6.514/2008

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para
a apuração destas infrações e dá outras providências.

Lei Nº 9.795/1999

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Altera a Lei 7.802/89, que dispõe sobre a pesquisa, a
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a

Lei Nº 9.974/2000

propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagem, o
registro, a classificação, o controle, a inspeção e fiscalização
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras
providências.
Altera a Lei 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional

Lei Nº 10.165/2000

do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação
e aplicação, e da outras providências.

Lei Nº 11.107/2005

Dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios
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públicos para a realização de objetivos de interesse comum
e dá outras providências.
Regulamenta a Lei no 11.107, de 06 de abril de 2005, que
Decreto Nº 6.017/2007

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios
públicos.
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 8.036,

Lei Nº 11.445/2007

de 11 de maio de 1990; 8.666, de 21 de junho de 1993;
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de
11 de maio de 1978; e dá outras providências.
Regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que

Decreto Nº 7.207/2010

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e
dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei

Lei Nº 12.305/2010

nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras
providências.
Regulamenta a Lei nº 12.305/2010 que institui a Política
Nacional

Decreto Nº 7.404/2010

de

Resíduos

Sólidos,

cria

o

Comitê

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e
o Comitê Orientador para a implantação dos Sistemas de
Logística Reversa e dá outras providências.
Estabelece critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e

Resolução

CONAMA implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio

Nº 001/1986

Ambiente.

Resolução
Nº 05/1993

CONAMA

Dispõe sobre os resíduos sólidos gerados em Portos,
aeroportos, Terminais Ferroviários e Rodoviários e
estabelecimentos prestadores de Serviços de Saúde.
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Resolução

CONAMA

Nº 09/1993
Resolução

Recolhimento e destinação adequada de óleos lubrificantes.

CONAMA Altera o Anexo 10 da Resolução CONAMA nº 23 de 12 de
dezembro de 1996.

Nº 235/1998

Define
Resolução

CONAMA

Nº 237/1997

procedimentos

e

critérios

utilizados

no

licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do
sistema de licenciamento como instrumento de gestão
ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio
Ambiente.

Resolução

CONAMA

Nº 257/1999

Resolução

Dispõe sobre procedimentos especiais ou diferenciados para
destinação adequada quando do descarte de pilhas e baterias
usadas, para evitar impactos negativos ao meio ambiente.

CONAMA Inclui o inciso IV no Artigo 6º da Resolução CONAMA 257
de 30/06/1999;

Nº 263/1999

Define procedimentos, critérios e aspectos técnicos
Resolução

CONAMA específicos

de

coprocessamento

Nº 264/1999

licenciamento
de

resíduos

ambiental
em

fornos

para

o

rotativos

declínquer, para a fabricação de cimento.
Resolução

CONAMA Estabelece o código de cores para diferentes tipos de
resíduos.

Nº 275/2001

Resolução

CONAMA

Nº 283/2001

Resolução

Nº 308/2002

os

procedimentos

do

gerenciamento,

estabelecendo as diretrizes para o tratamento e disposição
dos resíduos de serviços de saúde.

CONAMA Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil.

Nº 307/2002

Resolução

Complementa

CONAMA

Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final
dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de
pequeno porte.
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Resolução

CONAMA Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos
Industriais.

Nº 313/2002
Resolução

CONAMA Dispõe sobre o registro de produtos destinados à
remediação.

Nº 314/2002

Resolução

CONAMA

Nº 316/2002

Resolução

CONAMA

para

o

funcionamento de sistemas de tratamento térmico de

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental
de estabelecimentos

destinados

ao recebimento

de

CONAMA Altera a Resolução CONAMA nº 307/2002, incluindo o
amianto na classe de resíduos perigosos.
CONAMA Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos
dos serviços de saúde.
CONAMA Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de
óleo lubrificante usado ou contaminado.

Nº 362/2005

Resolução

critérios

embalagens vazias de agrotóxicos.

Nº 358/2005
Resolução

e

e Gestão de Resíduos.

Nº 348/2004
Resolução

procedimentos

CONAMA Institui a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento, Ambiental

Nº 334/2003

Resolução

sobre

resíduos.

Nº 330/2003

Resolução

Dispõe

CONAMA

Nº 416/2009

Dispõe sobre a prevenção a degradação ambiental causada
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente
adequada e dá outras providências.
Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade

Resolução
Nº 420/2009

CONAMA

do solo quanto à presença de substâncias químicas e
estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de
áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de
atividades antrópicas.
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Resolução

CONAMA

Nº 431/2011

Resolução

Altera o art. 3º da Resolução nº 307/2002 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, estabelecendo
nova classificação para o gesso.

CONAMA

Nº 448/2012

Altera os art. 2º, 4 º, 5 º, 6 º, 8 º, 9 º, 10 e 11 da Resolução nº
307 de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.
Altera os art. 9º, 16, 19, 20, 21, 22 e acrescenta o art. 24-A

Resolução

CONAMA

Nº 450/2012

a Resolução nº 450, de 6 de março de 2012, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante
usado ou contaminado.
Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação

Resolução

CONAMA de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção

Nº 452/2012

da

Basiléia

sobre

o

Controle

de

Movimentos

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito.
Resolução da ANVISA Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento
Nº 33/2003

de resíduos de serviços de saúde.

Resolução da ANVISA Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento
Nº 306/2004

de resíduos de serviços de saúde.

Resolução da ANVISA Institui o Sistema de Controle e Fiscalização em toda a
Nº 342/2002

cadeia dos produtos farmacêuticos.
Institui e aprova o Termo de Referência para a elaboração

Portaria ANVISA Nº
802/1998

dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a serem
apresentados a ANVISA para análise e aprovação relativos
à Gestão de resíduos sólidos em Portos, Aeroportos e
Fronteiras.
Tem por objetivo definir uma estratégia de desenvolvimento

Agenda 21 Brasileira

sustentável para o País a partir de um processo de
articulação e parceria entre o governo e a sociedade.
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Estabelece diretrizes para a obtenção do desenvolvimento
Agenda 21 Global

sustentável e para a proteção do meio ambiente. Os capítulos
19, 20, 21 e 22 tratam especificamente de resíduos sólidos.

ABNT - NBR 8.418

ABNT - NBR 8.419

ABNT - NBR 8.843

ABNT - NBR 8.849

ABNT - NBR 9.190

ABNT - NBR 9.191

Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais
perigosos - Procedimento.
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos
sólidos urbanos - Procedimento.
Tratamento do resíduo em aeroportos - Procedimento.
Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos
sólidos urbanos - Procedimento.
Classificação de sacos plásticos para acondicionamento do
lixo.
Especificação de sacos plásticos para acondicionamento de
lixo.

ABNT - NBR 10.004

Resíduos Sólidos - Classificação.

ABNT - NBR 10.005

Lixiviação de Resíduos - Procedimento.

ABNT - NBR 10.006

Solubilização de Resíduos - Procedimento.

ABNT - NBR 10.007

Amostragem de Resíduos - Procedimento.

ABNT - NBR 10.157

ABNT - NBR 10.703

ABNT - NBR 11.174

ABNT - NBR 11.175

Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto,
construção e operação - Procedimento.
Degradação do Solo - Terminologia.
Armazenamento de resíduos classe II - não inertes e III
inertes.
Incineração de resíduos sólidos perigosos. Padrões de
desempenho - Procedimento.
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ABNT - NBR 12.235

Procedimentos o armazenamento de Resíduos Sólidos
Perigosos.

ABNT - NBR 12.807

Resíduos de serviços de saúde - Terminologia.

ABNT - NBR 12.808

Resíduos de serviços de saúde - Classificação.

ABNT - NBR 12.809

Manuseio de resíduos de serviços de saúde - Procedimento.

ABNT - NBR 12.810

Coleta de resíduos de serviços de saúde - Procedimento.

ABNT - NBR 13.221

Transporte de resíduos.

ABNT - NBR 13.894

Tratamento no solo (landfarming) - Procedimento.

ABNT - NBR 13.895

ABNT - NBR 13.896

ABNT - NBR 13.968

ABNT - NBR 14.283

ABNT - NBR 14.719

Construção de poços de monitoramento e amostragem Procedimento.
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto,
implantação e operação - Procedimento.
Embalagem rígida vazia de agrotóxico Procedimento de
lavagem.
Resíduos em solos - Determinação da biodegradação pelo
método respirométrico - Procedimento.
Embalagem rígida vazia de agrotóxico - Destinação Final da
Embalagem lavada - Procedimento.
Resíduos sólidos urbanos - Aterros sanitários de pequeno

ABNT - NBR 15.849

porte - Diretrizes para localização, projeto, implantação,
operação e encerramento.

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

O sistema do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos do
município está vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo realizados pelo
Departamento de Limpeza Urbana. O sistema atendendo 100% da área urbana sendo
constituído pelos serviços de varrição de logradouros públicos, capina, poda, roçada, limpeza
de bocas-de-lobo, córregos e margens de rios, coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos.
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A execução do serviço de varrição de logradouros é realizada diariamente somente
na Rua Joaquim Murtinho, Olegário Maciel e Quintino Vargas, nos demais bairros e trechos é
executada de uma a duas vezes por semana.
Os serviços de capina são realizados duas vezes por ano em cada bairro.A capina
química é realizada nos cemitérios e na área urbana conforme a demanda ou solicitações da
própria população.
A limpeza de margens de rios ou córregos é executada eventualmente, no período
da seca sem um cronograma pré-estabelecido.
As carcaças de animais mortos de grande porte (cavalos, vacas, entre outros) são
coletadas e aterradas em valas separadas abertas na área do atual depósito de resíduos do
município, em local definido e sinalizado especificamente para tal finalidade, sendo o seu
recobrimento realizado com solo escavado no próprio local. Já as carcaças de animais mortos
de pequeno porte (cães, gatos, entre outros) são encaminhadas para aterragem no próprio
maciço de resíduos no Aterro Controlado, na forma de co-disposição com os resíduos
domiciliares e comerciais.
A unidade de destinação final dos resíduos sólidos do município é o Aterro
Controlado, localizado na Fazenda Várzea do Moinho, na zona rural do município de
Paracatu/MG.
A taxa relativa aos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos não é
cobrada.

Serviço de Coleta Convencional de Resíduos Domiciliares e Comerciais

O serviço de coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município de
Paracatu atende 100% da área urbana, sendo realizada em 95% da área com a frota de
caminhões, conforme especificação da tabela. E o restante, por ser de difícil acesso para os
caminhões é executado pelos carroceiros. Os carroceiros realizam a coleta e armazenam os
resíduos nas caçambas, localizadas em pontos estratégicos, para serem posteriormente
coletados pela Prefeitura e destinados para o aterro controlado.
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Tabela 23 - Veículos Utilizados na Coleta Convencional
Veículos Utilizados na Coleta Convencional
Modelo

Modelo

Capacidade

Chassi

Carroceria

Útil (t)

HLF 4212

Volkswagen

Compactador

HLF 4211

Volkswagen

HMN 2571

Placa

Estado de

Ano

Propriedade

15

2010

Prefeitura

Manutenção

Compactador

15

2010

Prefeitura

Novo

Volkswagen

Compactador

9,5

2006

Prefeitura

Bom

LFM 6478

Volkswagen

Compactador

10

2000

Alugado

Bom

OQB 8698

Mercedes

Compactador

10

2013

Alugado

Novo

OQO 1478

Volvo

Compactador

10

2013

Alugado

Novo

HMN 2530

Volkswagen

Compactador

9,5

2006

Prefeitura

Bom

Conservação

Fonte: Departamento de Limpeza Urbana

Tabela 24 - Roteiro da Coleta Convencional Realizada pelos Carroceiros
Cronograma de Coleta Convencional dos Carroceiros
Nome do carroceiro

Bairros

Adão Antônio Duarte

Alto da Colina e Marginal da BR 040

Adãozinho

São Sebastião

João Pereira Souto

São Domingos

Luiz Paulo Gonçalves

Ladeiras do Bonfim e outras

Claudinei

Vista Alegre e JK

Cláudio Braga

Vila, Agropoços e Rua João Mendes

José Arimatéia

Carlos Monteiro

Ruas entradas do São Domingos e algumas ruas que
dividem com a João Mendes
Passarela da entrada do Alto do Açude até o Posto
Cruzeiro

Geraldo Tavares

Aeroporto e algumas ruas do Bairro Primavera

Domingos José Luis

APAC e algumas ruas do Bairro da Vilinha

Francisco dos Santos Oliveira Bairro Arraial D’Angola, alguns becos do Dom Serafim
Borges

Entrada do Matadouro até o Barracão Santos Reis

Rosário Ferreira

Posto Cruzeiro até a APAE
Posto Cruzeiro até a APAE (nesta área são necessários

Adão Pedro

dois porque é grande e muito sujo, incluindo o lixo do
Motel)
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Rua Espírito Santo perto do Matadouro e a BR 188 até

Davi

o trevo de Unaí

Antônio dos Reis

Antônio Porfírio

Da Borracharia perto do Portal até a passarela da entrada
do alto do Açude
Bairro Primavera II, algumas ruas, rua Brasília,
principalmente o cata na margem da BR 040

José Pereira

Vila do Sol

José Gonçalves

Por conta de algumas lixeiras da cidade

Donizete Caldas

Vila do Cunha 2ª e 6ª, os demais dias ele faz na cidade
(onde for destinado)
Fonte: Departamento de Limpeza Urbana

A coleta convencional é realizada no centro da cidade de segunda-feira a sexta-feira
no período noturno e nos bairros a coleta é realizada 03 vezes por semana, alternando segundafeira, quarta-feira, sexta-feira e em terça-feira, quinta-feira e sábado. Este serviço é executado
por 07 motoristas, sendo 04 servidores municipais e 03 terceirizados; e 31 coletadores, sendo
29 servidores municipais e 02 terceirizados. Para a colocação e remoção das caçambas existem
02 motoristas, sendo 01 servidor municipal e 01 terceirizado e 02 ajudantes servidores
municipais.
O número de viagens realizadas diariamente pelos caminhões varia de acordo com
a demanda, tendo-se como média 02 viagens diárias por caminhão. Cabe informar que a coleta
de RSU é realizada em 03 turnos. Conforme registros da administração, o depósito de resíduos
sólidos de Paracatu recebe, em média, aproximadamente 60 toneladas/dia entre resíduos
domésticos e comerciais, públicos, de serviços de saúde e carcaças dos animais.

Tabela 25 - Frequência da Coleta Convencional
HORÁRIO

DIAS DA SEMANA

BAIRROS - TRECHOS/LOCAIS

07:00 - 12:00

Segunda, quarta e sexta

Bela Vista, Santo Eduardo.

07:00 - 12:00

Segunda, quarta e sexta

Vila Mariana, Jardim Serrano.
São Calixto, Rua Frei Anselmo, SESC,

07:00 - 12:00

Segunda, quarta e sexta

Prado, Cidade Nova I, Cidade Nova II,
Condomínio Ipê, Parque do Príncipe e
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imediações da Av. Olegário Maciel,
Ponte da cidade nova do lado direito.
07:00 - 12:00

Segunda, quarta e sexta

07:00 - 12:00

Segunda, quarta e sexta

12:00 - 18:00

Segunda, quarta e sexta

18:00 - 23:59

Segunda, quarta e sexta

18:00 - 23:59

Segunda, quarta e sexta

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

Paracatuzinho - Rua Landim à direita,
Vila do Sol
Nossa Senhora de Fátima, Novo
Horizonte, Projeto 21.
JK, Alto do Açude, Vista Alegre.
* Centro I, Avenidas Principais, Jóquei
Clube.
Arraial da Angola, Vila Cruvinel, Santa
Lúcia, até a antiga Casa da Bênção.
Alto do Córrego.
Chapadinha I e II, Primavera I e II, Vila
Cristiano, Vila Alvorada, Povoado de

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

São Sebastião, Lagoa e Polícia
Rodoviária Estadual (somente na
quinta-feira).
Bom Pastor, São João Evangelista,

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

Bandeirantes, Faculdade Atenas e
imediações do Clube do Servidor,
Hemodiálise, AABB e Cidade Jardim.
Paracatuzinho - lado esquerdo da Rua

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

Landim, imediações da Creche Maria
Conceição e Bairro. Espírito Santo.

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

07:00 - 12:00

Terça, quinta e sábado

Bela Vista II, Esplanada, Nossa Senhora
Aparecida.
Santana, parte do centro (fundo Manoel
Caetano), Mirante.
** Centro II, Avenidas Principais,
Amoreira I.
Fonte: Departamento de Limpeza Urbana

*O motorista percorre o trecho nas imediações da Prefeitura, Lanchonete Girafas e Praça
Firmina Santana.
**O motorista percorre o final do trecho do Amoreiras I até o Posto Portal de Minas.
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Não existe um serviço específico para a coleta de resíduos sólidos volumosos (sofá,
colchão, armários, eletrodoméstico entre outros) sendo realizado por demanda quando
abandonados nas vias públicas.
Na área rural a coleta convencional atende os povoados de São Sebastião, São
Domingos e Lagoa de Santo Antônio. Os carroceiros executam a coleta convencional somente
em parte do povoado de São Sebastião.
Diagnosticou que as áreas rurais não atendidas pela coleta convencional à maioria
dos moradores queimam seus resíduos inorgânicos no fundo do quintal, e os resíduos orgânicos,
geralmente utilizam para criação de porcos ou enterram em uma vala no próprio quintal.

Caracterização dos Resíduos Domiciliares e Comerciais

As características dos resíduos sólidos gerados por uma determinada população
estão relacionadas aos aspectos sociais, econômicos, culturais, geográficos, climáticos, etc.
(CETEC, 2006).
Esta situação pode ser corrigida quando se busca reconhecer os grupos mais
relevantes desta população, ou seja, ao invés de coletar amostras de cada gerador, coletamos
amostras dos grupos de geradores mais representativos, os quais juntos quando amostrados
apresentam boa representatividade, mesmo com um número reduzido de amostras.
O agrupamento de uma população, neste contexto, pode ser realizado conforme as
características das edificações, densidade populacional, poder aquisitivo, costumes da
população, tipo de acondicionamento e principais atividades desenvolvidas.
A caracterização física dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município
de Paracatu foi realizada, no mês de agosto de 2013, pelo Centro Mineiro de Referência em
Resíduos (CMRR), utilizando como referência as normas da ABNT a NBR 10.004/2004 e a
NBR 10.007/2004.

Produção Per Capita de Resíduos Domiciliares e Comerciais

A geração per capita relaciona a quantidade diária de resíduos urbanos gerados e o
número de habitantes de determinada região. Conforme dados do CEMPRE (2000) a geração
média per capita de resíduos domésticos varia em função do porte do município.
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Tabela 26 - Geração Per Capita de Resíduos Domésticos do Brasil
População Urbana

Geração Per Capita

(habitantes)

(kg/hab. dia)

Pequena

Até 30.000

0,50

Média

De 30.000 a 500.000

De 0,50 a 0,80

Grande

De 500.000 a 3.000.000

De 0,80 a 1,00

Megalópole

Acima de 3.000.000

De 1,00 a 1,30

Tamanho da Cidade

Fonte: CEMPRE (2000)

Para o cálculo da produção per capita de resíduos domésticos do município de
Paracatu, foram utilizados os dados de população urbana levantada pelo Censo do IBGE (2010)
e a quantidade de resíduos dispostos no aterro controlado no ano de 2012. O valor obtido para
a produção per capita de resíduo foi de 0,81 kg/hab/dia.

Tabela 27 - Produção per Capita Atual dos Resíduos Sólidos - Paracatu
POPULAÇÃO
URBANA (HAB.)

COLETA

COLETA

DOMÉSTICA

DOMÉSTICA

(KG/MÊS)

(KG/DIA)

1.800.000

60.000

73.772

PER CAPITA
(KG/HAB.DIA)
0,81

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Estimativa Futura da Geração de Resíduos Domiciliares e Comerciais

Com o propósito de avaliar o impacto da geração de resíduos do município até 2033,
realizou-se a estimativa da quantidade de resíduos gerados. Foram utilizados os dados
populacionais anteriormente apresentados e produção per capita de resíduos.

Tabela 28 - Estimativa da Produção de Resíduos Sólidos Urbanos até 2033
População

Per capita

Total

Total

Total

Estimada

(kg/hab.dia)

(kg/dia)

(ton/dia)

(ton/ano)

2013

86058

0,81

69707

70

25443

2014

86610

0,81

70154

70

25606

2015

87138

0,81

70582

71

25762

Ano
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2016

87647

0,81

70994

71

25913

2017

88139

0,81

71393

71

26058

2018

88614

0,81

71777

72

26199

2019

89075

0,81

72151

72

26335

2020

89521

0,81

72512

73

26467

2021

89952

0,81

72861

73

26594

2022

90368

0,81

73198

73

26717

2023

90770

0,81

73524

74

26836

2024

91158

0,81

73838

74

26951

2025

91532

0,81

74141

74

27061

2026

91893

0,81

74433

74

27168

2027

92241

0,81

74715

75

27271

2028

92576

0,81

74987

75

27370

2029

92899

0,81

75248

75

27466

2030

93210

0,81

75500

76

27558

2031

93509

0,81

75742

76

27646

2032

93798

0,81

75976

76

27731

2033

94077

0,81

76202

76

27814

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Coleta Seletiva

A coleta seletiva de materiais recicláveis é realizada pela Cooperativa dos
Catadores e Recicladores do Noroeste de Minas - COOPERCICLA em parceria com a
Prefeitura Municipal de Paracatu/MG, atendendo 85% da área urbana do município.
A COOPERCICLA foi fundada em 2007 e conta com 30 associados.
Os materiais são coletados por três caminhões alugados pela Prefeitura, e
acondicionados no galpão, também cedido pelo poder público, onde é realizada a triagem e
posteriormente a comercialização. Para o transporte do material até as empresas, é utilizado um
caminhão da própria cooperativa. A tabela descreve as características dos caminhões utilizados
pela cooperativa. Em média são coletados 56 toneladas por mês. Segundo informações dos
cooperados está havendo uma grande dificuldade para comercialização de vidros, que está
sendo acumulado na parte externa do galpão.
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Tabela 29 - Veículos Utilizados na Coleta
Veículo Utilizado na Coleta Seletiva
Capacidade
Placa

Modelo/Marca

Estado de
Ano

Propriedade

Útil (t)

Conservação

GVJ 7496

F 4000/FORD

4,00

1986

Alugado

BOM

GOB 0482

F 4000/FORD

4,00

1982

Alugado

BOM

GPT 7078

F 4000/FORD

4,00

1977

Alugado

BOM

GVE 3150

Volkswagen 24250

14,00

2007

COOPERCICLA

BOM

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Além da coleta seletiva realizada nos bairros de Paracatu, conforme Escala 01,
Escala 02 e Escala 03, a Cooperativa recebe doação das seguintes empresas dos municípios:
Bom Sucesso; Camargo Correa; Rossato; Monsanto; Calcário Inaê; Morro Agudo; Votorantim;
Agropecuária Rio Preto; Sul Brasil; Chimarrão; Egir Comercial; Destilaria; Mineração Kinross;
Gineze; Elo Forte; Empresa de Ônibus - Leãozinho.

Tabela 30 - Escalas da COOPERCICLA 01
Escala 1
Dia

Turno
Manhã

Segundafeira

Trechos das Coletas Seletivas
Bela Vista, Santo Eduardo, Carretão, Ouro Minas,
Hospital

Tarde

JK, Alto do Açude

Noite

Arraial D’Angola, Vila Cruvinel, Santa Lúcia

Manhã

Bom Pastor, São João Evangelista, Bandeirantes,
Cidade Jardim, Hemodiálise
Paracatuzinho

Terça-feira

Tarde

lado

esquerdo

da

rua

Landim,

imediações da creche Maria Conceição e bairro
Espírito Santo

Noite

Santana uma parte do centro (fundo Manoel Caetano)
e Mirante
São Calixto, rua Frei Anselmo, SESC, Prado, Cidade

Quartafeira

Manhã

Nova I e II, Condomínio Ipê, Parque do Príncipe e
imediações da Av. Olegário Maciel (ponte Cidade
Nova lado direito)
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Tarde

Nossa

Senhora

de

Fátima,

Novo

Horizonte,

Supermercado Paracatu

Noite
Manhã
Quinta-feira

Sexta-feira

Tarde

Minas e Carretão), Hospital
Paracatuzinho, rua Landim a esquerda, imediações da
creche Maria Conceição e Bairro Espírito Santo

Noite

Santana, parte Mirante, Centro, Coopervap

Manhã

Vila Mariana, Jardim Serrano

Tarde

Paracatuzinho, rua Landim a direita e Vila do Sol

Noite

Sábado

Alto do Córrego, Supermercados (Serve Bem, Ouro

Manhã

Arraial D’Angola, Vila Cruvinel, Santa Lúcia até a
antiga Casa da Bênção
Alto do Córrego, Bela Vista I e II, Esplanada e Nossa
Senhora Aparecida

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Tabela 31 - Escalas da COOPERCICLA 02
Escala 2
Dia

Segundafeira

Turno
Manhã

Vila Mariana, Jardim Serrano, Posto Cruzeiro.

Tarde

Paracatuzinho, rua Landim a direita, Vila do Sol

Noite
Manhã

Terça-feira

Trechos das Coletas Seletivas

Tarde

Centro I, Cemitério, Prefeitura (mediações da
prefeitura).
Alto do Córrego, Carretão, Ouro Minas, Hospital
Bela Vista II, Amoreiras II, Esplanada, Nossa Senhora
Aparecida, Supermercado Paracatu.

Noite
Quartafeira

Quinta-feira

Manhã

Vila Mariana, Jardim Serrano, Posto Cruzeiro

Tarde

Paracatuzinho, rua Landim a direita e Vila do Sol.

Noite

Centro I.

Manhã

Chapadinha I e II.

Tarde

Bela Vista I e II, Esplanada, Nossa Senhora aparecida.

Noite

Centro II, Giraffas, Jóquei Clube.
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Manhã
Sexta-feira

Sábado

São Calixto, Frei Anselmo Prado, Cidade Nova I e II,
Condomínio Ipê.

Tarde

Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte.

Noite

Centro I.

Tarde

Santana, parte do Centro, Mirante, Manoel Caetano.

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Tabela 32 - Escalas da COOPERCICLA 03
Escala 3
Dia

Turno

Trechos das Coletas Seletivas
São Calixto, Frei Anselmo Prado, Cidade Nova I e II,

Manhã

Brasil

Segundafeira

Condomínio Ipê, Parque do Príncipe, Serve Bem, Banco do

Tarde

Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte, Supermercado
Paracatu

Noite

Terça-feira

Manhã

Chapadinha I e II, Primavera I e II, Alvorada, Catuí

Tarde

Coleta Extra, Supermercado Paracatu, Finon

Noite

Centro II, Avenida, Portal de Minas, Jóquei Clube

Manhã
Quartafeira

Hospital

Tarde

JK, Alto do Açude

Noite

Arraial D’Angola

Manhã
Quinta-feira

Bela Vista, Santo Eduardo, Vigário, Carretão, Ouro Minas,

Tarde

Bom Pastor, São João Evangelista, Bandeirante, Cidade
Jardim e Hemodiálise
Coleta Extra, Supermercado Paracatu, Finon

Noite
Manhã
Sexta-feira

Tarde

Bela Vista, Vigário, Veterinária, Carretão, Ouro Minas,
Hospital
JK, Alto do Açude, Supermercado Paracatu, Gráfica
Paracatu

Noite
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Centro II, Avenida, Amoreiras I, Portal de Minas,

Tarde

Sábado

Supermercado Ouro Minas, Carretão
Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

A COOPERCICLA comercializa o material coletado para seguintes empresas
listadas na tabela.

Tabela 33 - Comercialização de Material Coletado
Empresas

Endereço

Sucatas Maurício

Paracatu/MG

Whargo Comércio e Reciclagem Ltda - ME

Rua Santa Edwiges, nº 300, Bairro Santa
Tereza - Belo Horizonte/MG

CRB - Comércio e Resíduos Bandeirantes

Rua Menotti Mucelli, nº 380, Bairro Glalija -

Ltda

Belo Horizonte/MG
Rodovia BR 020 km 66, Bairro Setor

Recipla Comércio e Industria

Industrial - Formosa /MG

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico a
Cooperativa possui os seguintes equipamentos:

Tabela 34 - Equipamentos da COOPERCICLA
Equipamentos da COOPERCICLA
Estado de

Equipamento

Quantidade

Potência

Propriedade

Prensa

04

15 cv

COOPERCILA

BOM

Elevador

01

-

COOPERCICLA

BOM

Balança

01

-

COOPERCILA

BOM

Conservação

Além de comercializar os materiais coletados, a COOPERCILA, produz vassouras
com garrafas PET’s, com uma produção mensal de 2000 vassouras. Os equipamentos utilizados
são descritos na tabela.
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Tabela 35 - Equipamentos da COOPERCICLA para Fabricação de Vassouras
Equipamento

Quantidade

Cortadeira

01

Bobinadeira

01

Forno

01

Tufadeira

01

Desfiadeira

01

Guilhotina

01

Aparadeira

01

Pirografo

01

Prensa

01

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Diagnosticou-se a existência do Projeto de Coleta de Óleo Vegetal da empresa
QUIMINOVA Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. em parceria com a
Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, junto às escolas públicas e restaurantes de
Paracatu. Este Projeto, que tem como foco o reaproveitamento de óleos vegetais usados
provenientes de processos de fritura para transformá-los em produto de limpeza, sabão, foi
implantado em duas escolas municipais e restaurantes da área urbana. No entanto, somente uma
escola aderiu ao projeto, a Escola Municipal Dom Serafim, participando por 03 meses, e o
restaurante Flor do Alecrim, que continua destinando o óleo para empresa.
Apesar de haver a coleta seletiva para recolhimento dos materiais recicláveis não
existe nenhum programa específico para a compostagem da matéria orgânica.

Serviço de Coleta, Tratamento e Disposição Final dos Resíduos do Serviço de
Saúde

A coleta dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS (Classe A, B e E) é realizada
pela Prefeitura Municipal de Paracatu, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo utilizado um veículo do tipo furgão dotado de compartimento de acondicionamento
estanque.
Atualmente, são coletados cerca de 351,20 kg/dia de resíduos de serviço de saúde
nos 03 grupos conforme tabela.
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Tabela 36 - Coleta por Kg e Classe
Classe A/média kg/dia

Classe B/média kg/dia

257,50

38,00

Classe E/média kg/dia
55,70

Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

A coleta nos hospitais é realizada diariamente, enquanto nos centros médicos,
clínicas, policlínicas e Programas de Saúde da Família - PSF a coleta é realizada 02 vezes por
semana conforme cronograma apresentado pelo Departamento de Vigilância Sanitária da
Secretaria de Saúde, na tabela. Na área rural a coleta é realizada nos Postos de Saúde do Bairro
São Sebastião, Morro Agudo e Lagoa Santo Antônio. No entanto, foi detectado que este
cronograma não é seguido, implicando no acúmulo de resíduos de serviço de saúde no interior
das unidades, pode causar odores e riscos de contaminação.
Diagnosticou nestes postos de saúde, da área urbana e rural, que os resíduos são
acondicionados em sacos brancos junto com os resíduos comuns (saco azul), em local sem
sinalização de resíduos perigoso, aberto e sem refrigeração. Já os perfuro cortantes são
acondicionados nas caixas amarelas adequadas. Além disso, no ato da remoção dos resíduos o
mesmo é transportando no interior do estabelecimento de forma precária não havendo
recipientes adequados para o transporte, podendo haver o rompimento ou vazamento destes
sacos.
Os RSS gerados em clínicas odontológicas, farmácias e laboratórios são
transportados pelos seus próprios proprietários até o hospital municipal onde ficam
acondicionados em depósito inadequado. Segundo informações do hospital, o local para
depósito adequado conforme a legislação vigente, para o armazenamento temporário destes
resíduos já está em fase final de construção.
Como destinação final, os RSS coletados pela Prefeitura de Paracatu estão sendo
encaminhados para tratamento na unidade de “autoclave” da empresa Incineradora Alto
Paranaíba Ltda. - INCALPA para Servioeste Minas Ltda., sediada em Patos de Minas/MG,
conforme contrato nº 330/2010, com primeiro aditivo em 03 de novembro de 2011 e outro em
12 de novembro de 2012, sendo este último com vencimento em 25 de novembro de
2013.Conforme informações da Secretaria de Meio Ambiente, o veículo utilizado para este
transporte não é refrigerado, e os resíduos não são acondicionados em recipientes adequados
para o transporte, além disso, os funcionários não utilizam uniformes e EPI’s.
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Tabela 37 - Cronograma da Coleta dos Estabelecimentos de Saúde Coletados
pela Secretaria Municipal de Saúde de Paracatu
SEGUNDA

TERÇA

Hosp. Municipal

Hosp. Municipal

Coleta Cão

Hemodiálise

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

Hosp. Municipal

Hosp. Municipal

Amoreiras

Prado

Coleta Cão

Alto Do Açude

São J. Evangelista

JK

Hemodiálise

São João Evangelista

Nossa S. Fátima

Aeroporto

Paracatuzinho

Novo Horizonte

Chapadinha

Hosp. Municipal Hosp. Municipal

Clínica Mulher

Posto Lagoa
Posto S.
Sebastião
Posto Morro

CAIC

Agudo

Aeroporto
Chapadinha

Posto Alto Do
Córrego
PSF - Bela Vista

Prado

Paracatuzinho
Santana
Primavera

Santana

Fonte: Secretaria de Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Detectou-se que a coleta dos RSS não é realizada nos estabelecimentos públicos
listados na tabela.

Tabela 38 - Estabelecimentos Públicos de Saúde não Atendidos pela Coleta de
RSS
Estabelecimentos Públicos de Saúde
Posto de Saúde São Sebastião
Odontologia
UBS Vila Mariana
CAPS
Fisioterapia
Clínica de Geriatria e Oftalmologia
Fonte: Secretaria De Planejamento E Desenvolvimento Econômico

Com referência ao Plano Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde PGRSS, a Secretaria de Meio Ambiente oficializou os geradores de RSS de Paracatu, a
apresentarem o PGRSS, na tabela, encontra-se a lista dos empreendimentos que já apresentaram
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o Plano. No entanto, os mesmos ainda não foram avaliados pela Secretaria de Meio Ambiente,
para verificar se estão em conformidade com Resolução ANVISA RDC 306/2004 e Resolução
CONAMA nº 358/2005.

Tabela 39 - Estabelecimentos de Saúde que Apresentaram o PGRSS
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Farmácia Gontijo

PSF Primavera

Mota e Mariano Ltda (Drogaria)

UBS Paracatuzinho

Kênia Soares da Silveira - Consultório Médico

Votorantim Metais

HGS Medicina Do Trabalho Ltda

Neurocenter Ltda

UBS Vila Mariana

Drogaria Coopervap

Laboratório Santa Clara Ltda
UBS Amoreiras II
Benedito Geraldo S. Neiva - Consultório
Odontológico

Adriana Gonçalves Simplício Dias Farmacêutica
PSF São João Evangelista
Ulhoa e Santiago Ltda - ME Farmaminas

Mariane da Mota Mariano - Dentista

INAP Anatomia Patológica

PSF Prado/Sesc

Lene Clínica - Respeito À Saúde

Drogaria Assis E Neto Ltda

PSF Chapadinha

Ione Machado André Santiago - Centro Clínico

PSF Novo Horizonte

Carlos Augusto Oliveira Lima - Centro Clínico

Centro Clínica Especializada Vittale

Farmácia Imperatriz

Droga Centro

Instituto Tecsoma

Farmácia Popular Do Brasil

Valdelane De Lima Andrade Rabelo
(Odontológico)

Ergomed Paracatu Ltda

Centro de Saúde Alto Córrego

Clínica Volte a Sorrir

UBS Alto do Açude (Municipal)

Farmácia Nacional

Laboratório Carlos Chagas Paracatu Ltda

Hospital Escola Faculdade Atenas

Centro De Saúde Paulo Vilela Loureno - Bela
Vista (Municipal)
Carlos Augusto Rabelo de Sá - Odontológico
Christiane De Faria - Consultório
Odontológico

Bichos e Bichanos e Clínica Veterinária
Lene Clínica Ltda
Kinross Paracatu
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Christiane De Faria - Consultório

Lene Clínica Ltda

Odontológico

José Humberto Costa - Consultório Médico
Marileide Soares da Silva - Consultório
Odontológico

Drogaria Brasil Novo
Bernardo Campos Faria - Consultório Médico

Escolas Técnicas Integradas

Drogasil

Denise Ap. Cunha - Consultório Odontológico1 Fernão R. Cunha - Consultório Odontológico2
Fonte: Secretaria de Meio Ambiente

Resíduos Sólidos Especiais

Dos resíduos obrigados a terem acordos setoriais de logística reversa somente as
embalagens de agrotóxico apresentam sistema de retorno implantado. Os estabelecimentos
comerciais, de acordo com a Lei Federal nº7802/1989, são autorizados a vender estes produtos
com nota fiscal, sendo obrigatoriamente informado na nota o local que o produtor deverá
devolver a embalagem, após fazer a tríplice lavagem da mesma. No município de Paracatu só
existe uma unidade de recebimento das embalagens, localizado na Estrada do Entre Ribeiros
LMG 690 km 01, sob a responsabilidade do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA com dois
funcionários responsáveis pela separação das embalagens por modelo, sendo as mesmas
encaminhadas para incineração em São Paulo. Os funcionários utilizam uniformes e EPI’s. Em
média são coletadas 12.000 kg de embalagens por mês.
Com referência a pilhas/baterias, segundo informações da Secretaria de Meio
Ambiente, existe uma parceria com os Correios para a coleta e destinação final destes resíduos.
Foram identificados dois pontos de coleta, um na própria Secretaria de Meio Ambiente,
localizada no bairro Arraial D’Angola, e outro na unidade dos Correios no Centro do município.
Posteriormente estes resíduos são encaminhados para unidade dos Correios em Belo Horizonte,
onde são encaminhados para destinação final.
A Prefeitura coleta os pneus, uma vez por semana, e acondiciona-os em um galpão
fechado, localizado na área urbana do município, na Rua Ouro, ao lado do nº18, no bairro
Amoreiras II (ECOPONTO). Estes pneus são recolhidos mensalmente pela Associação
Nacional da Indústria de Pneumáticos - ANIP, responsável pela retirada dos pneus inservíveis
do ECOPONTO, dando-lhes a destinação ambientalmente adequada, nos termos da legislação
1
2

De acordo com Ofício SEMEA 082/2018.
De acordo com Ofício SEMEA 082/2018.
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vigente, conforme Convênio nº035/2006, firmado entre a Prefeitura Municipal de Paracatu e
ANIP.
Os produtos eletroeletrônicos são recolhidos pela COOPERCICLA, que realiza a
triagem do alumino/cobre, destinando-os para a empresa de Belo Horizonte. Os demais
componentes são destinados para aterro controlado.
Os demais resíduos, os óleos lubrificantes e as lâmpadas fluorescentes não
apresentaram programas específicos de logística reversa, para coleta, tratamento, reciclagem e
disposição final.
Devido a essa deficiência aliada à falta de conscientização da população, estes
resíduos acabam sendo muitas vezes coletados juntos com os resíduos domésticos e comerciais
sendo destinados de forma inadequada para o aterro controlado.

Resíduos Funerários

O município de Paracatu possui 3 cemitérios, o da Colina, localizado na Rua
Wolney Meireles, s/n, Bairro Nossa Senhora de Fátima, da Santa Cruz, localizado na Praça
Antônio Mota Bastos, s/n, Centro e o do Parque da Paz, localizado sentido Faculdade FINOM.
Os resíduos produzidos pelos serviços funerários, caracterizados por resíduos
comuns, como restos de flores e velas, e os resíduos de construção civil são depositados na
caçamba localizada no interior dos cemitérios, que posteriormente são recolhidos pela
Prefeitura e destinados para aterro controlado.

Histórico do Sistema de Disposição Final de Resíduos Sólidos

O aterro sanitário de Paracatu teve seu início de operação no ano de 2001,
totalmente legalizado inclusive com a expedição da sua Licença de Operação (LO) pela FEAM.
Porém, com o tempo, apesar da estrutura implantada estar de acordo com as normas vigentes,
as operações (manejo) no aterro sanitário foram realizadas fora dos padrões o que causou a
cassação de sua Licença de Operação pelo COPAM.
No intuito de regularizar sua operação, em 2008 a Prefeitura Municipal de Paracatu
formalizou o processo de Licença de Operação Corretiva nº 00355/1998/005/2008. Porém, após
nova vistoria, foram constatadas diversas irregularidades ainda decorrentes do manejo
inadequado do aterro sanitário, sendo decidido pelo indeferimento da mesma e solicitado ao
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empreendedor iniciar novo processo de licenciamento após resolver solucionar o passível
ambiental do empreendimento e averbação da reserva legal.
Em 2011 foi formalizado novo processo concomitante para Licença Prévia e de
Instalação nº 00355/1998/009/2011 que foi deferida pela SUPRAM NOR em 06/05/2011 para
um novo projeto do aterro sanitário, com vida útil de 30 anos, adjacente ao atual maciço de
disposição de resíduos, tendo validade por 06 anos.
Até que o novo empreendimento entre em operação a área está sendo operada como
um aterro controlado.

Destinação Final dos Resíduos Sólidos

A unidade de destinação final dos resíduos sólidos do município de Paracatu é o
Aterro Controlado Municipal com uma área de aproximadamente 53,0 hectares. Esta área é
utilizada desde 2001, sendo localizada na zona rural do município. O acesso é realizado pela
BR 040, no sentido Paracatu - João Pinheiro, pela qual são percorridos aproximadamente 9,0
km até o entroncamento com a estrada para localidade de Entre Ribeiros. Deste ponto em diante
percorre-se um trecho asfaltado de aproximadamente 300 m até a entrada da estrada vicinal
municipal dotada de pavimentação primária na qual é percorrido um trajeto de 600 m até o
portão de entrada. A portaria do aterro controlado está localizada nas coordenadas UTM X 309.330 m Leste e y - 8.093.620 m Sul, 23 K, Datum WGS84 tendo placas de identificação
adequadas. Todas as estradas de acesso possuem características favoráveis e adequadas ao
tráfego dos veículos pesados.
O terreno é totalmente isolado e controlado por cerca de arame farpado, além de
um cinturão verde formado pela própria vegetação nativa típica de cerrado.
Existe um curso d`água, o Córrego do Indaiá, a aproximadamente 600m desta
localidade. Não há estudos que comprovem a interferência ou o impacto do depósito de resíduos
sobre o mesmo.
O responsável legal pelo empreendimento é a Prefeitura Municipal de Paracatu,
titular do terreno, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Atualmente o aterro controlado é constituído pelas seguintes infraestruturas:
 Portão e guarita para controle de acesso;
 Balança rodoviária (40 ton.);
 Prédio de administração com vestiário e refeitório para os funcionários;
 Galpão para veículos de operação e apoio;
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 Sistema de abastecimento de água (concessionária local e poço tubular);
 Sistema de esgotamento sanitário;
 Energia elétrica;
 Sistemas de drenagem e tratamento do percolado (Desativado);
 Sistemas de drenagem de gases;
 Pátio de compostagem (Desativado);
 Unidade de aterragem para disposição final dos resíduos sólidos de origem
domiciliar e comercial.
Os equipamentos existentes para operação no empreendimento são 03 tratores de
esteira e 01 trator retroescavadeira. Sob demanda os caminhões de caçamba basculante.
As carcaças de animais mortos de maior porte são aterradas em valas separadas
abertas em zona específica do Aterro Controlado. Carcaças de animais de menor porte são
aterradas no próprio maciço de resíduos do Aterro Controlado, não sem antes abrirem-se
pequenas valas para a deposição destes antes do aterramento. Em ambos os casos há o
recobrimento das carcaças antes da compactação mecânica, utilizando-se para isso solo
escavado no local ou resíduos de construção civil. O Departamento de Limpeza Urbana utiliza
uma camionete, modelo D20, para recolhimento destes resíduos.
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

A energia elétrica da cidade de Paracatu é fornecida e distribuída pelas Centrais
Elétricas de Minas Gerais - CEMIG. Não há expressiva carência de energia elétrica na cidade,
merecendo citar-se apenas a importância de se dispor de um sistema de distribuição mais
adequado, especialmente na área correspondente ao núcleo histórico, poluído visualmente pela
disposição excessiva de postes e da rede de distribuição aérea.
Quanto à iluminação pública, também da responsabilidade da CEMIG, não existem
carências dignas de menção. Cabe observar que este setor passou, a partir do ano de 2015, a ser
da responsabilidade do município, a quem coube cobrar a taxa correspondente, repassando-a
posteriormente àquela companhia.
Dados do Censo Demográfico de 2010 revela que o fornecimento de energia elétrica
está presente em praticamente todos os domicílios, rurais e urbanos.
Segundo o gráfico abaixo 99,0% da população tem acesso à energia:
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Gráfico 09 - Distribuição de Energia

99,0%

97,3%

2,70%

1,00%
No Município

Na Regional

Com acesso à energia

Sem acesso à energia

Fonte: https://www.sebraemg.com.br

Tabela 40 - Número de Consumidores
Número de consumidores de Paracatu - julho/ 2010
Classe

Localização

Total

Rural

101

Urbana

22.961

Rural

3

Urbana

227

Rural

62

Urbana

2.337

Rural

3.191

Urbana

606

Rural

21

Urbana

168

Urbana

4

Rural

1

Urbana

25

Rural

2

Urbana

6

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público

Consumo Próprio
Total

29.715

Fonte: Secretaria de Planejamento E Desenvolvimento Econômico
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População com Energia Elétrica

A energia elétrica é um recurso de grande importância para a vida das pessoas, foi
observado conforme a tabela abaixo que mais de 90% da população urbana no Brasil tem acesso
à energia. Enquanto a população rural brasileira tem um índice menor apenas 69% no ano 2000,
comparando com o ano de 2010 houve um salto grande com o aumento de 69 % para 92,14 %,
ou seja 23,14 % das pessoas que moram na zona rural passaram a receber o serviço da rede de
energia.
O município de Paracatu no centro urbano os domicílios com energia elétrica de
99,25 % passaram para 99,77%, e a população rural de 70,25% aumentou para 92,14% relativo
aos anos 2000 e 2010.

Tabela 41 - % da População em Domicílios com Energia Elétrica
% da População em Domicílios com Energia Elétrica
Localidade

Ano

População Urbana

População Rural

Brasil

2000

99,09

69

Minas Gerais

2000

99,27

79,33

Paracatu

2000

99,25

70,25

Brasil

2010

99,82

97,95

Minas Gerais

2010

99,81

96,69

Paracatu

2010

99,77

92,14
Fonte: www.ivs.ipea.gov.br

A tabela acima apresenta os dados dos percentuais de pessoas que utilizam a energia
elétrica, relativos aos anos de 2000 e 2010 (Fonte: Ipea). Esses dados são indicativos que
demonstram o percentual da população que tem a acesso à energia elétrica, comparando o
município de Paracatu com o estado de Minas Gerais e Brasil

SERVIÇO DE VARRIÇÃO

A sede do município de Paracatu possui os tipos de vias apresentados na tabela a
seguir, e as mesmas não têm suas extensões definidas pelo município:
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Tabela 42 - Tipos de Vias do Município de Paracatu
Tipos de Vias do Município de Paracatu
Pavimentação asfáltica
Poliedro (pedras irregulares)
Pavimentações diversas
Vias sem pavimentação (zona urbana)
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

O serviço de varrição é realizado por funcionários da Prefeitura, sendo o
Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Meio Ambiente responsável pela gestão. A
frequência de trabalho é realizada diariamente somente na Rua Joaquim Murtinho, Olegário
Maciel e Quintino Vargas, nos demais bairros e trechos é executada de uma a duas vezes por
semana, conforme roteiro apresentado na tabela abaixo. O serviço é executado por 53
(cinquenta três) funcionários.

Tabela 43 - Roteiro do Serviço de Varrição
Roteiro do Serviço de Varrição
Número de

Localização

Frequência

Joaquim Murtinho

Diário

3

Olegário Maciel

Diário

6

Quintino Vargas

Diário

3

Bela Vista

1 vez por semana

4

Arraial D’ Angola

2 vezes por semana

3

Trecho da Igreja do Rosário

2 vezes por semana

3

Trecho da Telemar

2 vezes por semana

3

Trecho de Cemitério

2 vezes por semana

3

Vila Mariana

1 vezes por semana

2

Alto Córrego I

1 vezes por semana

2

Alto Córrego II

1 vezes por semana

3

Colégio Antônio Carlos

1 vezes por semana

3

Trecho Rulha Tomba

2 vezes por semana

4

Trecho do SESC

2 vezes por semana

3

Trabalhadores
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Trecho Delegacia Civil

2 vezes por semana

3

Trecho Polivalente

2 vezes por semana

2

Jóquei

1 vez por semana

2

Trecho DNIT

1 vez por semana

1

Fonte: Departamento de Limpeza Urbana

Não se tem um dado preciso da quantidade de material gerado neste serviço. Os
resíduos são acondicionados em sacos pretos de 100 litros para posterior coleta. A jornada de
trabalho dos funcionários é de 40 horas semanais, podendo se estender aos finais de semana e
feriados, de acordo com a demanda, como em datas comemorativas, o que aumenta a incidência
de lançamentos de resíduos nas vias públicas e praças. Os garis possuem uniformes próprios e
utilizam Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s. Como equipamentos empregam
carrinhos, vassoura e pá.
Na área urbana do município, principalmente na área central, existem diversas
lixeiras para os resíduos soltos. Segundo o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de
Meio Ambiente, existem mais de 200 lixeiras distribuídas pela cidade.

SERVIÇO DE CAPINA, ROÇADA, PODA E OUTROS SERVIÇOS

O serviço de capina, roçada e poda é realizado pela Prefeitura de acordo com a
demanda e necessidade local, geralmente são realizados duas vezes por ano em cada bairro da
área urbana, com 43 trabalhadores terceirizados, conforme cronograma descrito na tabela. A
capina química é realizada nos cemitérios e na área urbana conforme a demanda ou solicitações
da própria população.
Levando-se em consideração o contingente de pessoal, a quantidade é pequena em
relação à malha viária da zona rural que é muito extensa, mais de 12.000 km, dificultando a
execução deste serviço nesta área.
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Tabela 44 - Roteiro do Serviço de Capina
Roteiro do serviço de capina
Bairros:
1)

Centro, Arraial D’ Angola, Santana, Vila Cruvinel, Santa Lúcia,

Bela Vista I, Amoreiras I, Mirante;
2)

Vila Mariana, Alto Córrego, Paracatuzinho, Chapadinha, Vila do Sol,

São João Evangelista e Bom Pastor;
3)

Cidade Jardim, Bairro Prado, Cidade Nova I e II e Vila São Calixto;

4)

Bela Vista II, Amoreira II, Nossa Senhora Aparecida, Alto do Açude,

Jk, Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte, Primavera, Alvorado.
Fonte: Departamento de Limpeza Urbana

SERVIÇO DE LIMPEZA DE BUEIROS

Todos os anos a Prefeitura realiza licitação para contratação de empresa para
prestação de serviços de limpeza de 2000 bueiros na área urbana de Paracatu/MG.
Foi observado que em vistoria em campo os bueiros estão em sua grande maioria
obstruídos com resíduos caracterizados como resíduos domésticos, como sacos, garrafa pet,
papelão, entre outros.

SITUAÇÃO E ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO
DE ÁGUAS PLUVIAIS

A urbanização das bacias gera um acelerado processo de impermeabilização da
superfície dos terrenos. As impermeabilizações reduzem a infiltração no solo aumentando o
volume e a velocidade de escoamento superficial. Outras alterações das características naturais
de escoamento e infiltração como os aterros, escavações, modificações de macrodrenagem com
revestimentos,

erosão,

eliminação

de

armazenamentos

naturais,

assoreamento

e

estrangulamentos de cursos de água, também são causadoras da mudança de comportamento e
da resposta das bacias nos diferentes tipos de chuvas.
Todas estas alterações se refletem no aumento da vazão e no surgimento de
problemas de enchentes e alagamentos.
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Os projetos de drenagem urbana têm como filosofia escoar a água precipitada o
mais rapidamente possível para jusante. Este critério aumenta em várias ordens de magnitude
a vazão máxima, a frequência e o nível de inundação de jusante;
Embora a drenagem de águas pluviais seja um item básico e fundamental do
planejamento urbano, no município de Paracatu, tem sido relegada a um plano secundário e
tratada, regra geral, de forma superficial, com deficiências no planejamento e execução das
obras. Ruas e avenidas foram abertas sem projetos de drenagem. Os problemas, no primeiro
momento, só não foram maiores em função da declividade favorável do sítio em que se instalou
a cidade.
O plano urbanístico do Município com ruas e avenidas ortogonais, excelente em
termos de mobilidade e espaço urbano, não teve interação com a topografia e os talvegues das
micros bacias. Destacam-se dois talvegues principais, canalizados na década de 1970, com
galerias em paredes de pedras e laje de concreto, que cruzaram lotes e quadras sem delimitações
de áreas não edificantes. À medida que a urbanização avançou com novas edificações e
pavimentações, com construções sobre estes talvegues e galerias, a impermeabilização
aumentou a velocidade de escoamento aumentou, o tempo de retenção das chuvas diminuiu, os
problemas começaram a aparecer.
Isto tudo associado a uma rede de drenagem deficiente em dimensões, extensão e
número de bocas de lobo, sinaliza problemas crescentes para o atual sistema de drenagem.

ÁREAS DE RISCO A ENCHENTES, INUNDAÇÕES E ESCORREGAMENTOS

Para a identificação das áreas de risco, foram utilizados documentos já existentes a
respeito do tema e posterior visita aos locais acompanhado do Presidente de Associação de
Moradores do bairro correspondente. Foram identificadas cinco áreas de risco na sede do
município de Paracatu. Com exceção da área de risco localizada no bairro Vila Mariana, todas
as outras estão situadas na região nordeste da cidade, nos bairros Vista Alegre, JK, Nossa
Senhora de Fátima e Novo Horizonte.
As áreas de risco estão localizadas nas encostas dos talvegues secos, grotas, que se
conformam no relevo como coletores naturais de águas pluviais das bacias hidrográficas até um
curso d’água situado a jusante. Esse escoamento de água pluvial é responsável pelo
desenvolvimento de erosões naturais correlacionadas ao processo de denudação da superfície
terrestre.
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Os efeitos erosivos são potencializados pela supressão da cobertura vegetal e
impermeabilização do solo decorrentes da ocupação imobiliária, construções de vias
perpendiculares ao curso do talvegue e a falta de infraestruturas adequada de drenagem e
manejo de águas pluviais, acarretando sérios riscos à comunidade, agravando problemas de
enchentes, inundações e escorregamentos quando da ocorrência de chuvas extremas.

COMUNICAÇÃO

O desenvolvimento dos meios de comunicação acompanha a marcha do progresso
humano é conhecido como mídia, exercendo enorme influência no cotidiano de todas as
comunidades, por maior que seja. O nosso município acompanha o progresso da comunicação
possuindo todos os meios e serviços de comunicação existentes, que também são uma forma
cultural. Na tabela abaixo está demonstrada as redes de comunicação existentes no âmbito
municipal, estadual e regional.

Tabela 45 - Serviços de Comunicação
No Município

Na Regional

No Estado

Telefonia

11.200

38.444

2.983.206

fixo/Privado

125

429

33.321

370

1.614

1.476.1282

4

18

16.488

Assinatura de TV a

3.344

9.925

1.476.182

Cabo

37

111

16.4881

Conexões de

10289

24.357

Internet Fixa

37

272

SIM

SIM

Telefonia Pública

Cobertura Internet
móvel (3G)

2.069.276

SIM
Fonte: www.sebraemg.com.br

No que se refere ao tema das comunicações, cabe mencionar a existência de duas
estações de rádio FM e uma AM e a distribuidora de sinais de televisão da TV Minas (antiga
TVP). O município, no entanto, conta com a possibilidade de acessar os canais abertos mais
comuns, assim como conta com a distribuição de TVs a cabo. Na cidade registra-se a publicação
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de cinco jornais impressos cuja periodicidade não foi informada. Recebem-se também, por
distribuição, os principais jornais publicados no Estado de Minas Gerais.

SERVIÇO DE INTERNET

Segundo a Anatel existem ainda 9148 pontos de acesso de banda larga fixa na
cidade. O número de pontos de acesso da cidade é o maior da região, porém a velocidade média
da internet disponibilizada é a mesma.
A velocidade média da internet disponibilizada no município de Paracatu varia de
512Kbs a 2Mbps, segundo dados disponibilizados pela Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações).
A tabela abaixo apresenta as operadoras que fornecem o serviço de internet no
município e seus respectivos endereços onde localiza-se as torres.

Tabela 46 - Serviços de Internet
OPERADORA

ENDEREÇO

CLARO

Rua Fabio Ciência, 458

CLARO
OI

Rua Getúlio Melo
Franco, 333
Rua Geraldo Serrano
Neves, 86

OI

Rua Fabio Ciência, 458

OI
OI

Rua Mahatma Gandhi
Rua Guarani, 218

TIM

Rua Fabio Ciência, 458

TIM
VIVO
VIVO
VIVO

Rua Guarani, 218
Fazenda Santa Maria
Fazenda Santa Rosa
Estrada Do Machado
Rodovia BR 040 Km
35
Estrada Morro Agudo
Rua Geraldo Serrano
Neves, 86

VIVO
VIVO
VIVO
VIVO

Rua Fabio Ciência, 458

VIVO

Rua Padre Bene
Rua Benjamin
Carneiro, 66

VIVO

BAIRRO
Nossa Senhora
De Fatima

LATITUDE LONGITUDE
17S132170

46W513230

Centro

17S130577

46W523515

NT

17S132928

46W520617

17S132170

46W513230

17S134966
17S125303

46W532522
46W522510

17S132170

46W513230

17S125303
16S470804
17S052771
17S110099

46W522510
46W574090
46W290773
46W525999

Zona Rural

17S113746

46W552932

Zona Rural

17S300100

46W490320

NT

17S132928

46W520617

17S132170

46W513230

17S140442

46W530208

17S131304

46W523227

Nossa Senhora
de Fatima
Bom Pastor
Amoreiras
Nossa Senhora
de Fatima
Amoreiras
Zona Rural
Zona Rural
Zona Rural

Nossa Senhora
de Fátima
Ismael Pinheiro
Centro
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VIVO
VIVO

Rua Dom Elizeu, 243
Bela Vista
17S125422
46W525077
Rua Guarani, 218
Amoreiras
17S125303
46W522510
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

INTERNET VIA SATÉLITE EM PARACATU

O município de Paracatu conta com as seguintes operadoras de telefonia, OI, VIVO,
TIM. CLARO, sendo que a mais utilizada é a VIVO, em decorrência de ser a melhor operada
de sinal da região, e que tem alcance na zona rural.
A cidade de Paracatu agora conta com uma internet que cobre 100% do município.
Com pacotes de 10 a 25 megas, o morador de Paracatu e toda a região pode contar com a
moderna tecnologia via satélite para ter internet com rapidez, estabilidade e segurança. Paracatu
e quase todo estado de Minas Gerais agora tem Internet Via Satélite.

TV POR ASSINATURA

O município de Paracatu tem Paracatu tem a tecnologia tv por assinatura com
cobertura pela: Sky, Claro TV e Master TV.

TRANSPORTE

O Serviço Público de Transporte Coletivo Regular de Passageiros do Município de
Paracatu foi concedido através do Contrato Administrativo número 141/2003, com escopo de
trabalho definido pelo Edital de Licitação número 007/2002, nas Propostas Técnica e Comercial
apresentadas pela Concessionária, visando atender às necessidades do interesse público.
Com o passar dos anos e o crescente aumento da área e da população urbana, o
sistema atual forçadamente precisou ser alterado para minimizar as evoluções e atender a
mobilidade urbana sem, contudo, modificar a estrutura criada no edital pelo Projeto Básico de
linhas.
O sistema de transporte coletivo de Paracatu, operado por uma única
concessionária, é conformado por um conjunto de linhas diametrais que cobrem todo o núcleo
urbano, conforme se observa no Mapa, abaixo.
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Mapa 04 - Linhas de Transporte

Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Como se pode observar, algumas vias recebem uma grande quantidade de linhas,
especialmente na área central, o que contribui para comprometer a fluidez do trânsito nessa
área. Isso indica a necessidade de um estudo sobre a possibilidade de redistribuição de algumas
linhas, sem prejuízo ao atendimento das necessidades dos passageiros que demandam essa área.
Observa-se também que boa parte dos passageiros que utilizam o serviço, da ordem de 26%,
está coberta pela chamada tarifa social: estudantes pagam 50% do valor total da passagem;
idosos acima de 60 anos de idade e crianças até 7 anos não pagam nada; e em relação aos
portadores de necessidades especiais, segundo informações da empresa responsável, 90 % da
frota de veículos - 12 ônibus em operação e 3 de reserva - são adaptados para atendê-los.
Segundo a empresa, o sistema tem condições de implantar rapidamente um sistema de
bilhetagem eletrônica e a integração tarifária por tempo. Cabe ressaltar que o transporte
individual é assegurado por uma frota de 17.883 automóveis e caminhonetas, com uma média
de 4,12 habitantes por veículo, pouco inferior à média nacional de 5,5 habitantes/veículo.
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O SISTEMA VIÁRIO REGIONAL

As principais vias de ligação regional que cruzam o município de Paracatu são as
BR040, que liga Paracatu a Brasília e a Belo Horizonte, a BR-354 que passa ao Sul do
Município e a MG-188, que liga Paracatu a Unaí, ao norte e Guarda Mor, ao sul. A primeira e
a última se cruzam na região sudeste do perímetro urbano da cidade sendo que a BR-040 tem
representado, junto com a área de mineração, um fator inibidor do crescimento urbano na
direção norte da cidade.

EMPLACAMENTO

Segundo os dados da Polícia Civil de Minas Gerais, a frota circulante no município
de Paracatu abrange mais da metade do total da população do município, mostra que quase toda
a população adulta possui um veículo.

Tabela 47 - Emplacamento
Tipo de veiculo

Quantidade de veículos em
circulação

Automóvel

22.266

Motocicleta

8.532

Caminhonete

4.657

Motoneta

2.298

Caminhão

1.647

Reboque

1.262

Camioneta

569

S. Reboque

469

Ônibus

436

C. Trator

363

Micro-ônibus

196

Ciclomotor

148

Utilitário

129

Triciclo

67

Side-car

18

90

Tr Rodas

8

Experiência

1

Total

43.066
Fonte: Policia Civil de Paracatu MG

ASPECTOS ECONÔMICOS

Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município
cresceu 57,6%, passando de R$ 778,1 milhões para R$ 1.226,0 milhões. O crescimento
percentual foi superior ao verificado no Estado que foi de 49,0%. A participação do PIB do
município na composição do PIB estadual aumentou de 0,40% para 0,43% no período de 2005
a 2009.

Gráfico 10 - Participação dos Setores Econômicos no Produto Interno Bruto

6,0%

26,3%
45,3%

Impostos
Agricultura
Indústria
Serviços

22,5%

Fonte: IBGE

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de
Serviços, responde por 45,3% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial,
cuja participação no PIB era de 22,5% em 2009 contra 23,3% em 2005. Em sentido contrário
ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 23,3% em 2005 para 26,4%
em 2009.
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Gráfico 11 - Taxa de Crescimento do PIB Nominal

85,90%

57,00%57,90%
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Serviços

Impostos

Estado

Fonte: IBGE

As despesas com saúde, educação, administração, previdência social e urbanismo
foram responsáveis por 81,52% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas
alcançaram 2,67% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municípios do
estado, de 3,20%.

COMPORTAMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

A receita orçamentária do município passou de R$ 59,2 milhões em 2005 para R$
102,4 milhões em 2009, o que retrata uma alta de 72,9% no período ou 14,68% ao ano.
A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades
econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 15,16% em 2005
para 21,20% em 2009, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção
aumentou de 24,48% para 23,71%.
A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
diminuiu no município, passando de 22,23% da receita orçamentária em 2005 para 20,07% em
2009. Essa dependência foi inferior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que
ficou em 23,76% em 2009.
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Gráfico 12 - Percentual das Cinco Maiores Despesas do Município em 2009
31,8%

26,6%

13,7%

5,2%

Saúde

Educação

Administração

Previdência Social

4,1%

Urbanismo

Fonte: Tesouro Nacional

MERCADO DE TRABALHO

Conforme dados do último Censo Demográfico o município em agosto de 2010
possuía 42.376 pessoas economicamente ativas onde 39.130 estavam ocupadas e 3.245
desocupadas. A taxa de participação ficou em 59,6% e a taxa de desocupação municipal foi de
7,7%.
A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 48,7%
tinha carteira assinada, 21,8% não tinha carteira assinada, 17,9% atuam por conta própria e
2,0% empregadores. Servidores públicos representavam 6,3% do total ocupado e trabalhadores
sem rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 3,3% dos ocupados.

93

Gráfico 13 - Pessoas de 10 Anos ou mais de Idade Ocupadas
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7.010
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507

785

Empregado Conta própria Empregadores Empregados
Não
Trabalhadores
sem carteira
militares e remunerados na produção
de trabalho
funcionários
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assinada
públicos
consumo
estatutários

Fonte: Censo Demográfico, 2010.

Das pessoas ocupadas, 3,7% não tinham rendimentos e 41,1% ganhavam até um
salário mínimo por mês.

Gráfico 14 - Distribuição das Pessoas Ocupadas por Classes

24%
Mais de dois salários mínimos

35%

Sem rendimento

4%

Até um salário mínimo
Mais de um a dois salários
mínimos

37%

Fonte: Censo Demográfico, 2010.

94

O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 1.103,73.
Entre os homens o rendimento era de R$ 1.341,25 e entre as mulheres de R$ 799,94, apontando
uma diferença de 67,67% maior para os homens.
A distribuição por grandes grupos de ocupação mostrou que os dois maiores grupos
são dos trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca e ocupações
elementares. Juntos, os dois grupos totalizam 32,5% das ocupações do município.

Tabela 48 - Distribuição da População Ocupada por Grandes Grupos de
Ocupações
Distribuição da população ocupada por grandes grupos de ocupações - 2010
Grandes grupos de ocupações

N

%

Diretores gerentes

1.627

4,2

Profissionais das ciências intelectuais

2.897

7,4

Técnicos e profissionais de nível médio

2.232

5,7

Trabalhadores de apoio administrativo

2.554

6,5

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados

5.766

14,7

3.676

9,4

5.754

14,7

Operadores de instalações e máquinas e montadores

3.879

9,9

Ocupações elementares

9.032

23,1

162

0,4

1.552

4,0

Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da
pesca
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes
mecânicas e outros ofícios

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares
Ocupações mal definidas

Fonte: IBGE, 2010.

A distribuição das pessoas ocupadas por seção de atividade revelou que a
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; comércio e a reparação de
veículos automotores e motocicletas detinham 36,9% do total da população ocupada no
município.
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Tabela 49 - Distribuição da População Ocupada por Grandes Grupos de
Ocupações
Distribuição da população ocupada por grandes grupos de ocupações - 2010
Seção de atividade

N

%

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura

7.367

18,8

Indústrias extrativas

2.027

5,2

Indústrias da transformação

2.613

6,7

Eletricidade e gás

218

0,6

Água, esgoto, atividade de gestão de resíduos e descontaminação

280

0,7

Construção

4.167

10,6

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas

7.057

18,0

Transporte, armazenagem e correio

1.473

3,8

Alojamento e alimentação

1.156

3,0

Informação e comunicação

223

0,6

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

242

0,6

Atividades imobiliárias

78

0,2

Atividades profissionais, cientificas e técnicas

700

1,8

Atividades administrativas e serviços complementares

724

1,9

Administração pública, defesa e seguridade social

1.554

4,0

Educação

2.822

7,2

Saúde, humana e serviços sociais

1.127

2,9

Artes, cultura, esporte e recreação

192

0,5

Outras atividades de serviços

947

2,4

3.117

8,0

-

-

Atividades mal especificadas

1.046

2,7

Total

39.130

100,0

Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Fonte: IBGE, 2010.

A parcela de 57,9% dos ocupados trabalhava de 40 a 48 horas e 20,3% tem uma
jornada superior.
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Gráfico 15 - Distribuição da População Ocupada por Grupos de Horas
Habitualmente Trabalhadas

20%

49 horas ou mais
5%

Até 14 horas
15 a 39 horas

58%

40 a 48 horas
17%

Fonte: Censo Demográfico, 2010.

Com relação ao tempo das pessoas que trabalhavam fora do domicílio e retornavam
diariamente, os dados apontaram que 76,5% gastavam até meia hora, 18,1% mais de meia hora
até uma hora e 5,4% perdiam mais de uma hora com o deslocamento.
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Gráfico 16 - Percentual de pessoas Ocupadas, que Trabalhavam Fora do
Domicilio e Retornavam Diariamente, por Tempo Habitual de Deslocamento para o
Trabalho - 2010
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Fonte: Censo Demográfico, 2010.

O mercado de trabalho formal do município apresentou em apenas três anos saldos
positivos na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas perdidas neste
período foi de 3.811. No último ano as admissões registraram 11.543 contratações contra
10.446 demissões.
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Gráfico 17 - Admitidos e Desligados no Município de 2004 a 2010
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Fonte: CAGED/MTE

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal
em 2010 totalizava 18.711 postos, 72,6% a mais em relação a 2004. O desempenho do
município ficou acima da média verificada para o Estado, que cresceu 39,4% no mesmo
período.
Serviços foi o setor com maior volume de empregos formais, com 4.780 postos de
trabalho, seguido pelo setor de Comércio com 3.849 postos em 2010. Somados, estes dois
setores representavam 46,1% do total dos empregos formais do município.
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Gráfico 18 - Distribuição dos Postos de Trabalho Formais por Setor de
Atividade no Município em 2004 a 2010
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Fonte: RAIS/ MTE

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do
emprego formal do município foram Construção Civil (de 3,93% em 2004 para 11,00% em
2010) e Indústria de Transformação (de 3,92% para 7,32%). A que mais perdeu participação
foi Agropecuária de 23,87% para 15,51%.
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CAPÍTULO 3 - APRESENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS SOCIAIS

INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
A Constituição Federal de 1988, no capítulo próprio da educação, criou as
condições para que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assumisse esse conceito
já no § único do art. 11 ao assinalar a possibilidade de o Estado e os municípios se constituírem
como um sistema único de educação básica. Mas a educação básica é um conceito, definido no
art. 21 como um nível da educação nacional e que congrega, articuladamente, as três etapas que
estão sob esse conceito. O art. 22 estabelece os fins da educação básica: - ( ) ... A educação
básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e
em estudos posteriores.
Trata-se, pois, de um conceito novo, original e amplo em nossa legislação
educacional, fruto de muita luta e de muito esforço por parte de educadores que se esmeraram
para que determinados anseios se formalizassem em lei. A ideia de desenvolvimento do
educando nestas etapas que formam um conjunto orgânico e sequencial é o do reconhecimento
da importância da educação escolar para os diferentes momentos destas fases da vida e da sua
intencionalidade maior já posta no art. 205 da Constituição Federal: - A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Mas o art. 22 da LDB, a fim de enviar uma interpretação dualista entre cidadania e
trabalho e para evitar o tradicional caminho no Brasil de tomar a qualificação do trabalho como
uma sala sem janelas que não a do mercado, acrescenta como próprios de uma educação cidadã
tanto o trabalho quanto o prosseguimento em estudos posteriores. A rede de ensino do
Município de Paracatu é constituída pelas seguintes unidades, descritas nas tabelas abaixo:
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Tabela 50 - Escolas Sediadas no Município
Escolas sediadas no Município
Escola

Endereço

Escola Estadual

Rua Euridamas

Afonso
Roquette
Escola Estadual
Afonso Arinos
Escola Estadual
Altina de Paula
Guimarães

Avelino de Barros,

Praça Getúlio
Vargas, 213 -

Rua dos Operários,
160 - Vila Mariana

Antônio Carlos

Pinto, 59 - Centro

Barbosa
Escola Estadual
Delano
Brochado
Adjuto
Escola Estadual
Dom Serafim
Escola Estadual
Dr. Sérgio
Ulhoa

Rua Zita da Silva
Neiva - Prado

de Oliveira, 375 -

539 - Arraial

Municipal Nilo
Sadok

Escola
Municipal

Zona Urbana

Zona Urbana

D´Angola
Rua Dr. Seabra,
296 - Centro

Paracatuzinho

Escola

Zona Urbana

Rua Dom Serafim,

Julia Camargo

Josino Neiva

Zona Urbana

Paracatuzinho

Rua Landim, 77 -

Professor

Zona Urbana

Rua José Teixeira

Escola Estadual

Escola Estadual

Zona Urbana

Centro

Praça Governador

Neusa Pimentel

Zona Urbana

711 -Lavrado

Escola Estadual

Escola Estadual

Abrangência

Rua Padre Josino,
342 - Bom Pastor

Zona Urbana

Zona Urbana

Zona Urbana

Telefone
(38) 36712940

(38) 36711430

(38) 36713980
(38) 36716025
(38) 36723638

(38) 36712570

(38) 36716277

(38) 36711362
(38) 36716557
(38) 36716266

e-mail

escola.108839@educacao.mg.gov.br

escola.108812@educacao.mg.gov.br

escola.108863@educacao.mg.gov.br

escola.108855@educacao.mg.gov.br

escola.353205@educacao.mg.gov.br

escola.220663@educacao.mg.gov.br

escola.108952@educacao.mg.gov.br

escola.108961@educacao.mg.gov.br

escola.108880@educacao.mg.gov.br

escola.108804@educacao.mg.gov.br

Rua Exped.
Geraldo Costa
Bezerra, 01 - Vila

Zona Urbana

(38) 36714871

nilosadok@yahoo.com.br

Cristiano
Rua Cristiano
Pimentel, 28 Paracatuzinho

Zona Urbana

(38) 36719525

bezerraparacatu@gmail.com
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Bezerra de
Menezes
Escola
Municipal José

Fazenda Lagoa

Zona Rural

Rica, 01

Simões Cunha
Escola

Travessa Marques

Municipal

de Pombal, 426 -

Joaquim Adjuto

Nossa Senhora de

Botelho

Zona Urbana

emjscunha@gmail.com

(38) 3671-

emjoaquimbotelho@gmail.com

4199

Fátima

Escola

Povoado

Municipal

Rua Um, 907

Professora
Maria Trindade

Lagoa de

(38) 3671-

Santo

3020

--

Antônio

Escola
Municipal

Rua Cristal, 351 -

Coraci Meireles

Amoreiras

Zona Urbana

(38) 3671-

--

3877

Oliveira

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

Tabela 51 - Creches Sediadas no Município
Creches sediadas no Município
Creche
Creche Municipal Domingas de
Oliveira
Creche Municipal Maria
Conceição Macedo Neiva
Creche Municipal Criança Feliz
Creche Municipal São
Sebastião
Centro Municipal de Educação
Infantil Tia Lucinha
Creche Municipal São
Francisco de Assis
Creche Virginia Teodoro da
Silva

Endereço

Bairro

Telefone

Rua Urânio, 289

Amoreiras

(38) 3671-1919

Rua São Macedo, 124

Espírito Santo

(38) 3672-1155

Rua dos Operários, 23

Vila Mariana

(38) 3671-3345

Povoado São Sebastião

(38) 3679-2062

Rua Dois, 319

Novo Horizonte

(38) 3671-4228

Travessa do Ouvidor, 60

JK

(38) 3671-5880

Paracatuzinho

(38) 3671-4423

Rua Joaquim Brochado,
316

Rua Luiz Gouveia
Damasceno, 129

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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 11 Escolas Estaduais, totalizando 7353 alunos matriculados.
 06 Escolas Municipais, totalizando 2459 alunos matriculados.
 07 creches Municipais, totalizando 380 crianças de 0 a 3 matriculados.

Das quais responderam ao questionário. Contemplando uma amostra de 24
instituições vinculadas a política de educação.
Período de realização: Escolas Estaduais e Municipais - iniciou-se no dia 24 de
outubro de 2017 e encerrou-se no mês novembro de 2017.
Objetivos: Nessa etapa procurou-se identificar, no município de Paracatu, aspectos
relacionados: ao número de Escolas, alunos, evasão, repetências, principais problemas e
relacionamento do aluno com a escola.
Foram realizadas visitas as escolas e creches do município e Estado, onde foram
coletados dados de secretaria (número de alunos matriculados em 2017, aprovados, transferidos
e evadidos); informações sobre os principais problemas das escolas e informações sobre o diaa-dia dos alunos, dados coletados através de um questionário individual que foi respondido
pelos diretores das unidades. Através dos dados pretendemos identificar quais os problemas
mais incidentes ocorridos nas unidades, é possível identificar qual a maior área de risco em se
tratando de violações do direito da criança e doa adolescente. A pesar da educação ser um direito
garantido pela CF\88, ECA\ 90 e normatizada pela lei 9394\96 o Município de Paracatu não
foge a regularidade brasileira.
As tabelas abaixo, mostra com nitidez a população de crianças residente no
Município de Paracatu, tanto rural quanto urbana. É possível observar também, quantas
crianças frequenta a creche ou escola e quantas não frequentam. Todas informações são do site
IBGE de acordo com o censo 2010.

Tabela 52 - População Residente
População Residente
0 a 4 anos
Rural
Urbana

Quantidade
6.379
968
5.411
Fonte: IBGE, 2010
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Tabela 53 - População que Frequentava Creche ou Escola em 2010
Faixa Etária

População

0 a 3 anos

5.163

4 anos

1.216

5 anos

1.623

6 anos

1.297

7 a 9 anos

4.342

10 a 14 anos

8.431

15 a 19 anos

8.542
Fonte: IBGE, 2010.

Tabela 54 - População que Nunca Frequentou Escola ou Creche em 2010
Faixa Etária

População

0 a 3 anos

4.543

4 anos

289

5 anos

142

6 anos

25

7 a 9 anos

38

15 a 19 anos

33

20 a 24 anos

75
Fonte: IBGE, 2010.

As informações apresentadas nas tabelas acima, são do senso 2010 realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já se passarem alguns anos do
levantamento, porém, os dados acima possibilitam ter a ideia da quantidade de crianças que
estão fora da rede de ensino no Município de Paracatu.
Abaixo está a relação de matrículas, das escolas, pré-escola, ensino fundamental e
médio do Município de Paracatu.

105

Tabela 55 - Matrículas do Ensino Pré-Escola
Ensino Pré-Escola
Escola pública municipal

1.884

Escola pública estadual

0

Escola pública federal

0

Escola privada

437

Total

2.321
Fonte: IBGE, 2010.

Tabela 56 - Matrículas do Ensino Fundamental
Ensino Fundamental
Escola pública municipal

5.551

Escola pública estadual

6.023

Escola pública federal

0

Escola privada

1.431

Total

13.005
Fonte: IBGE, 2010.

Tabela 57 - Matrículas do Ensino Médio
Ensino Médio
Escola pública municipal

0

Escola pública estadual

3.197

Escola pública federal

290

Escola privada

473

Total

3.960
Fonte: IBGE, 2010.
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Tabela 58 - Docentes da Pré-Escola
Docentes
Ensino Pré-Escola
Escola pública municipal

96

Escola pública estadual

0

Escola pública federal

0

Escola privada

39

Total

153
Fonte: IBGE, 2010.

PRINCIPAIS PROBLEMAS APONTADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
CRECHES

Alunos Vulnerabilidades:
 Fome.
 Abuso sexual
 Violência doméstica.
 Drogas.
 Violência física entre alunos.
 Trabalho infantil.
 Gravidez precoce.
 Violência psicológica e ou moral.

Ausências e dificuldades de geração de atitudes interativas:
 Alunos que não leem e não sabem ler.
 Alunos que não fazem as atividades.
 Falta de assiduidade.

Família:
 Falta de Compromisso dos pais.
 Não acompanham a vida escolar dos filhos.
 Não ajudam nas atividades extraescolares.
 Não comparecem a reuniões.
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 Famílias desestruturadas, que influenciam diretamente no andamento escolar do
aluno.

Estrutura Física:
 Estrutura física inadequada.
 Falta de ventiladores, quadras esportivas, computadores, máquinas de xerox e
carteiras.
 Salas pequenas e mal iluminadas.

Materiais Pedagógicos:
 Faltam materiais pedagógicos, giz, papel, jogos pedagógicos e recreativos que
prendam a atenção das crianças e auxiliem nas atividades.

Acompanhamento Especializado:
 Falta de um acompanhamento especializado para as crianças deficientes.
 Falta de um acompanhamento psicológico para alunos que necessitam deste
serviço.

Recursos financeiros:
 Pouca verba destinada à escola.

Higiene:
 Problemas de higiene e saúde com os alunos e na estrutura física das escolas.

Classificação dos Principais Problemas:
1º: Problemas que envolvem os Alunos.
2º: Problemas que envolvem Estrutura Física.
3º: Problemas que envolvem Pais/Família.
4º: Problemas que envolvem acompanhamento especializado.
5º: Problemas que envolvam recursos financeiros.

108

ANALFABETISMO

A pesquisa Nacional por amostra de domicílios realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE, mostra que em 2008 o número de analfabetos entre 10 e 24
anos caiu 8% entre 2007 a 2008. Mostra também, uma queda de 10% entre crianças e
adolescentes de dez a quatorze anos. O percentual de crianças e adolescentes analfabetos, entre
dez e quatorze anos, era de 3,1% em 2007 e passou para 2,8% em 2008. Com isso teve uma
queda de 0,3 pontos percentual ou próximo a 10%.
O gráfico a seguir traz a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de
idade, por sexo no Brasil nos anos de 2007 a 2015:

Gráfico 19 - Taxa de Analfabetismo
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Fonte: IBGE, 2007/2015.

No município de Paracatu, a taxa de analfabetismo da população acima de 15 anos
está representada na tabela abaixo. A taxa de analfabetismo representa o percentual da
população analfabeta em relação à população total. O levantamento foi elaborado a partir dos
dados levantados no censo do IBGE no ano de 2010.
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Tabela 59 - Tabela de Analfabetismo da População Acima de 15 Anos
Ano

Paracatu

Média Nacional

2010

7,15%

9,39%

2000

12,23%

12,84%

1991

16,08%

19,33%
Fonte: IBGE, 2010.

IDEB DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO

No ano de 2015 as escolas públicas, Estadual e Municipal, passaram pela avaliação
dos Indicadores e Dados Básicos (IDB). O objetivo do IDB é avaliar a qualidade do aprendizado
do aluno e a qualidade da educação que é oferecida pelas Escolas. As tabelas trás as notas
obtidas por cada escola, do Município de Paracatu.

Tabela 60 - IDEB das Escolas Públicas
Escola

IDEB - Ano 2015

Rede Estadual - Anos Iniciais 4º e 5 Ano
Escola Estadual Afonso Arinos

7,4

Escola Estadual Da Fazenda Riacho Lafersa

**

Escola Estadual Delano Brochado Adjuto

**

Escola Estadual Dom Serafim Gomes Jardim

**

Escola Estadual Doutor Sergio Ulhoa

6,9

Escola Estadual Julia Camargos

5,4

Escola Estadual Olindina Loureiro

5,8

Escola Estadual Professor Josino Neiva

5,2

Escola Estadual Temístocles Rocha

6,0

Rede Estadual - Anos Finais 8º e 9 Ano
Escola Estadual Affonso Roquette

4,1

Escola Estadual Altina De Paula Guimaraes

5,0

Escola Estadual Antonio Carlos

4,9

Escola Estadual Da Fazenda Riacho Lafersa

**
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Escola Estadual Delano Brochado Adjuto

3,5

Escola Estadual Dom Serafim Gomes Jardim

4,4

Escola Estadual Doutor Virgilio De Melo Franco

5,2

Escola Estadual Julia Camargos

4,3

Escola Estadual Olindina Loureiro

3,8

Escola Estadual Temístocles Rocha

4,0

Rede Municipal - Anos Iniciais 4º e 5 Ano
Escola Municipal Afonso Novais Pinto

**

Escola Municipal Arquimedes Candido Meireles

5,3

Escola Municipal Bernardino De Faria Pereira

5,4

Escola Municipal Cacilda Caetano De Souza

**

Escola Municipal Coraci Meireles Oliveira

5,7

Escola Municipal Dr Antonio Ribeiro

5,7

Em Joaquim Adjuto Botelho

5,6

Escola Municipal Jose Palma

**

Escola Municipal Leonor Ulhoa Victor Rodrigues

5,8

Escola Municipal Nilo Sadok

5,5

Escola Municipal Prof Ada Santana Ribeiro

**

Escola Municipal Professora Maria Trindade Rodrigues

5,2

Em Professora Marcia Macedo Meireles-Caic

5,8

Escola Municipa Bezerra De Menezes

6,2

Escola Municipal Gidalte Maria Dos Santos

**

Escola Municipal Jose Simões Cunha

4,4

Rede Municipal - Anos Finais 8º e 9º Ano
Escola Municipal Afonso Novais Pinto

**

Escola Municipal Altina De Paula Souza

4,9

Escola Municipal Arquimedes Candido Meireles

**

Escola Municipal Bernardino De Faria Pereira

5,0

Escola Municipal Cacilda Caetano De Souza

4,6

Escola Municipal Coraci Meireles Oliveira

4,5

Escola Municipal Jose Palma

5,1

Escola Municipal Prof. Maria Trindade Rodrigues

4,5

Escola Municipal Professora Marcia Macedo Meireles-Caic

4,6
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Escola Municipal Gidalte Maria Dos Santos

**
Fonte: INEP, 2017.

** Sem média na Prova Brasil 2015: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o
desempenho calculado.

DISTORÇÃO IDADE E SÉRIE
Abaixo segue as tabelas em % da distorção de Idade e Serie das escolas urbana e
rural do Município de Paracatu dos anos 2006 a 2015, os anos da distorção apresentados nas
tabelas são dos anos inicias (1º ao 5º ano), anos finais (6º ao 9º ano), e Ensino Médio (1º ao 3º
ano). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE.

Tabela 61 - Distorção de Idade e Série nos Anos Iniciais

Fonte: QEDU Escola.
Tabela 62 - Distorção Idade-Série nos Finais

Fonte: QEDU Escola.
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Tabela 63 - Distorção Idade-Séries no Ensino Médio

Fonte: QEDU Escola.
Tabela 64 - Legenda para Análise das Tabelas 58 a 60

Fonte: QEDU Escola.

Tabela 65 - Distorção Idade-Séries nas Escolas de Paracatu em 2016
Nome da Escola

Distorção Idade-Série

Escola Estadual Professor Josino Neiva

4%

Escola Estadual Afonso Arinos

0%

Escola Estadual Temístocles Rocha

3%

Escola Estadual Olindina Loureiro

1%

Escola Estadual Dom Serafim Gomes

0%

Escola Estadual Doutor Sergio Ulhoa

1%

Escola Estadual Júlia Camargos

3%

Escola Estadual Leonor Ulhoa Victor Rodrigues

0%

Escola Municipal Doutor Antônio Ribeiro

4%

Escola Municipal Nilo Sadok

8%
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Escola Dom Elizeu de Van de Weijer

2%

Colégio Soma

0%
Fonte: QEDU Escola.

As tabelas abaixo, evidenciam as % das Reprovações, Abandono\ Evasão Escolar
e Aprovação das Escolas Públicas e privadas da zona urbana e zona rural dos anos iniciais (1º
ao 5º), anos finais (6º ao 9º) e ensino Médio (1º ao 3º ano), do Município de Paracatu.

Tabela 66 - Reprovações, Abandono e Aprovação das Escolas Públicas
Etapa Escolar
Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino Médio

Reprovação

Abandono

Aprovação

0,3%

0,2%

99,5%

23 reprovações

14 abandonos

6.633 aprovações

7,7%

2,2%

90,1%

451 reprovações

128 abandonos

5.289 aprovações

10,9%

5,7%

83,4

385 reprovações

202 abandonos

2.936 aprovações
Fonte: QEDU Escola.

Tabela 67 - Detalhamento por Ano Escolar - Anos Iniciais
Etapa Escolar
1º ano EF

2º ano EF

3º ano EF

4º ano EF

5º ano EF

Reprovação

Abandono

Aprovação

0,3%

0,0%

99,7%

4 reprovações

Nenhum abandono

1.190 aprovações

0,0%

0,2%

99,8%

Nenhuma reprovação

3 abandonos

1.311 aprovações

0,7%

0,2%

99,1%

11 reprovações

4 abandonos

1.544 aprovações

0,0%

0,2%

99,8%

Nenhuma reprovação

3 abandonos

1.414 aprovações

0,7%

0,4%

98,9%

9 reprovações

5 abandonos

1.176 aprovações
Fonte: QEDU Escola.
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Tabela 68 - Detalhamento por Ano Escolar - Anos Finais
Etapa Escolar
6º ano EF

7º ano EF

8º ano EF

9º ano EF

Reprovação

Abandono

Aprovação

9,0%

2,2%

88,8%

134 reprovações

33 abandonos

1.313 aprovações

9,0%

2,3%

88,7%

136 reprovações

35 abandonos

1.340 aprovações

7,7%

1,9%

90,4%

113 reprovações

28 abandonos

1.324 aprovações

4,9%

2,3%

92,8%

70 reprovações

33 abandonos

1.314 aprovações
Fonte: QEDU Escola.

Tabela 69 - Detalhamento por Ano Escolar - Ensino Médio
Etapa Escolar
1º ano EM

2º ano EM

3º ano EM

Reprovação

Abandono

Aprovação

13,8%

6,8%

79,4%

199 reprovações

98 abandonos

1.144 aprovações

7,9%

6,2%

85,9%

98 reprovações

77 abandonos

1.058 aprovações

10,4%

3,2%

86,4%

89 reprovações

28 abandonos

735 aprovações
Fonte: Censo Escolar, 2016.

Notas Técnicas:
Acima de 5%: A situação indica a necessidade de definir estratégias para conter o avanço da evasão escolar.
Acima de 15% A situação indica que é preciso intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois
muitos estudantes poderão ficar fora da escola. Índices altos de reprovação ou abandono escolar também
podem aumentar a distorção idade-série.

115

Gráfico 20 - Taxa de Rendimento por Etapa Escolar
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Fonte: QEDU Escola.

INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). Seu
principal propósito: reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o
modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a
qualidade de vida dos brasileiros.
O objetivo do Programa saúde da Família (PSF) é prestar um atendimento de
qualidade, integral e humano em unidades básicas municipais, garantindo o acesso a assistência
e a prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os
cidadãos.
A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo
assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em
unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um
número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam
com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos
mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.
O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). Seu
principal propósito: reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o
modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a
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qualidade de vida dos brasileiros. A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção,
promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e continua. O atendimento é
prestado na unidade básica de saúde em domicilio; pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários de saúde que compõem as equipes de saúde da família.
Assim, esses profissionais e a população acompanha e criam vínculos de corresponsabilidade,
o que facilita a identificação e o atendimento dos problemas de saúde e social da comunidade.
Os agentes de saúde são os que mais identificam os problemas relacionados a
criança\adolescente e as famílias.
Essas identificações são feitas através das visitas domiciliares realizadas porta a
porta todos os dias pelos agentes. Em todos os PSF visitados, foram relatados que os
adolescentes não procuram a unidade para tratar de casos de violação de direito, seja já violado
ou não.
Observou-se que a procura foi em maior número, pelas meninas, quando tem uma
gravidez precoce ou indesejada. Identificou-se também que as crianças são levadas pelos pais
somente para tratar de doenças leves, como: gripe, virose, diarreia e para vacinas.
De acordo com o portal da saúde, cada unidade de Saúde é composta por equipe
multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da
família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da
família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Pode-se
acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de
saúde bucal (ou equipe de Saúde Bucal-eSB): cirurgião-dentista generalista ou especialista em
saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. Toda a equipe está qualificada para
oferecer um serviço de qualidade a comunidade. O número de atendimentos realizados por cada
PSF varia devido a demanda de cada bairro. O município de Paracatu conta com uma unidade
de saúde em cada bairro para facilitar o atendimento da comunidade. O número de atendimentos
realizados no mês de acordo com o levantamento feito pela equipe do diagnóstico de todos os
PSF foi de 7.637 pacientes. Os casos de violência que foram relatados por todos os PSF, só
conseguiram ser identificados através de denúncia da comunidade ou pela visita periódica dos
agentes de saúde. Em nenhum dos casos relatados, os responsáveis pela criança\adolescente
foram procurar as unidades para atendimento ou direcionamento. Os bairros são grandes e com
uma demanda bastante alta de atendimento para os agentes. Essa não procura, acaba
dificultando saber com exatidão quantos casos ainda existe ou que não foi atendido pelos PSFs.
A tabela abaixo, evidencia a rede de atenção à saúde do Município de Paracatu,
traz também endereço e telefone dos mesmos.
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Tabela 70 - Serviço Público da Saúde do Município de Paracatu
Nome da Unidade
PSF São João Evangelista
PSF Prado

PSF Alto do Açude

PSF Bela Vista

PSF JK

PSF Aeroporto

PSF Primavera

UBS Vila Mariana

UBS Amoreiras

PSF Novo Horizonte

UBS Paracatuzinho

Endereço
Rua Bia, 385 - Bandeirantes
Rua Euridamas Avelino de
Barros, 347 - Lavrado SESC
Travessa do Açude, 174 -

Rua Boa Vista, 677 - Bela

Rua Antônio Joaquim

Rua Avenida Aeroporto, 436
- Aeroporto
Rua Cajueiro, 345 -

Rua 6 - Lote 345 - Jardim

Centro Saúde Rural

Hemodiálise

(38) 3671-6081

Primavera
Rua Alumínio, 45 -

(38) 3671-3681

Amoreiras
Rua Geraldo Oliveira Melo,
351 - Novo Horizonte
Rua Ricardo Adjuto, 377 -

(38) 3671-6109

Avenida Joaquim Murtinho,

Avenida Olegário Maciel,
660 - Centro
Rua São Vicente, 25 Centro
Avenida Bias Fortes, 385 Bandeirantes

(38) 3672-5976

(38) 3671-6265

Paracatuzinho

605 - Centro

(38) 3672-1976

(38) 3671-3363

Primavera

Nossa Senhora de Fátima

Hospital Municipal

(38) 3672-4276

Moura Pimentel, 477 - JK

Fátima

(38) 3672-1604

(38) 3671-6280

Vista

Rua Anísio Botelho, 367 -

(38) 3671-6818

(38) 3671-4252

Alto do Açude

PSF Nossa Senhora de

Clínica da Mulher

Telefone

(38) 3671-3562

(38) 3671-1282

(38) 3671-5754/ 3671-1883

(38) 3671-5872
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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VACINAÇÃO

As Secretarias Municipais de Saúde coletam, por meio do Boletim Diário de Doses
Aplicadas de Vacinas, os quantitativos de indivíduos vacinados por faixa etária em cada
Estabelecimento de Saúde (salas de vacina), consolidando essas informações nos Boletins
Mensais, com registro no Sistema de Avaliação do Programa de Imunizações - API em todas
as instâncias. A tabela a baixo, mostra em % quantas crianças foram vacinadas nos anos de
2000 a 2009 no Município de Paracatu. Os dados são provenientes do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE)

119

Tabela 71 - Cobertura Vacinal
Cobertura vacinal por % tipo de Imunobiológicos menores de 1 ano
Imunobiológicos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

BCG

81,8

95,3

85,5

85,0

86,9

91,3

110,7

103,2

99,6

86,9

Febre Amarela

38,4

80,5

60,5

15,9

60,0

72,3

86,4

96,1

85,6

101,8

Influenza Tipo B

133,7

90,7

39,2

0,5

-

-

-

0,2

0,2

0,1

Hepatite B

87,1

93,7

82,3

81,9

75,0

85,2

100,6

102,9

103,6

105,8

Influenza (campanha)

60,1

62,5

107,4

81,4

89,9

80,3

71,6

61,3

98,4

82,9

Sarampo

69,0

90,0

54,0

-

-

-

-

-

-

-

Dupla Viral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poliomielite

85,4

96,1

91,2

76,1

74,4

83,6

107

106,3

101,7

108,2

Poliomielite campanha 1º etapa

85,9

159,1

95,6

97,2

97,

90,3

100,0

111,6

124,1

101,1

Poliomielite campanha 2º etapa

90,4

95,0

101,7

102,7

89,8

95,6

97,8

119,0

135,0

105,4

Rotavírus humano

-

-

-

-

-

-

53,7

93,1

92,6

89,7

Tetravalente

-

-

50,6

80,9

75,7

83,6

99,9

106,4

100,7

108,8

Tríplice Bacteriana

84,9

96,6

41,3

-

-

-

-

2,2

0,1

0,4

Tríplice Viral

62,8

99,6

89,8

95,2

98,1

77,3

91,5

124,3

100,1

96,8

Tríplice Vira (campanha)

-

-

-

-

-

-

17,3

-

-

-

Total de vacinas contra tuberculose

-

-

-

-

-

-

110,7

103,2

99,6

86,9

Total de vacinas contra hepatite B

-

-

-

-

-

-

100,6

102,9

103,6

105,8

Total de vacinas contra poliomielite

-

-

-

-

-

-

107,0

106,3

101,7

108,2

Total de vacinas contra tetra+penta+hexavalente

-

-

-

-

-

-

99,9

106,4

100,7

108,8

Total de vacinas contra Sarampo e rubéola

-

-

-

-

-

-

91,5

124,3

100,1

96,8

Difteria e tétano

-

-

-

-

-

-

99,9

108,6

100,8

109,2

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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NASCIMENTOS

A tabela próxima, traz informações sobre nascimento, número de nascidos vivos,
taxa de natalidade, partos prematuros, cesariano, mães de 1019 anos, de 10- 14 anos, criança
com baixo peso ao nascer, e partos vaginais dos anos 1999 a 2008 no Município de Paracatu.

Tabela 72 - Informações sobre Nascimentos
Informações sobre Nascimentos
Condições

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Número de nascidos vivos

1.551

1.681

1.630

1.373

1.020

1.467

1.429

1.351

1.327

1.335

Taxa Bruta de Natalidade

21,2

22,3

21,2

17,6

12,9

18,3

17,2

16,0

15,5

16,1

% com prematuridade

2,6

6,6

4,7

4,2

3,0

3,8

5,3

5,8

5,3

6,5

% de partos cesáreos

22,5

31,6

34,7

31,6

36,0

32,7

36,8

45,1

47,2

51,7

% de mães de 10-19 anos

26,0

26,9

25,2

24,0

22,3

22,2

26,4

23,5

23,3

25,8

1,0

1,0

0,9

0,4

0,3

0,8

1,1

0,8

0,7

1,5

8,0

8,3

7,1

7,9

6,7

7,4

8,1

9,1

7,3

8,0

- partos cesáreos

11,2

6,9

9,2

5,1

6,5

7,1

8,4

9,7

7,4

6,6

- partos vaginais

7,1

9,0

5,9

9,2

6,8

7,5

7,9

8,6

7,2

9,5

% de mães de 10-14 anos
% com baixo peso ao nascer
- geral

Fonte: SINASC. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.
*Dados de 2008 são preliminares.
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Gráfico 21 - Evolução das Condições de Nascimento

Fonte: Ministério da Saúde, CENEPI.
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O gráfico próximo, mostra as porcentagens das principais causas da mortalidade
proporcional de todas as idades no Município de Paracatu.

Gráfico 22 - Mortalidade Proporcional

9,1%

I. Algumas doenças
infecciosas e parasitárias

17,9%

II. Neoplasias (tumores)

15,5%

IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório

15,5%

XVI. Algumas afec originadas
no período perinatal

3,9%

26,1%
12,1%

XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
Demais causas definidas

Fonte: Ministério da Saúde/CENEPI, 2010.

MORTALIDADE INFANTIL

A taxa de mortalidade infantil, razão entre número de óbitos de crianças até um ano
e o número de nascidos vivos, foi de 13,8 mortes por mil nascidos vivos no Brasil em 2015. Foi
a menor taxa em 11 anos, além se ser inferior a cada grupo de mil nascidos vivos. No entanto
as regiões mais pobres do pais continuam a apresentar taxas de mortalidade duas vezes maior
do que as localidades mais ricas. Os dados são do IBEG que fez uma análise das condições de
vida da população brasileira em 2016. Em 2015, as regiões mais ricas do pais, com Sul e
Sudeste, mostram taxas de mortalidade infantil abaixo da média nacional, respectivamente de
9,7 e de 10,7 de mortes de crianças de até 1 ano de idade para cada grupo de mil nascidos vivos.
A taxa é quase o dobro nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente de 18,1 e
de 17,5 e de 14,8 também para cada grupo de mil crianças nascidas vivas. Os estados que
apresentam as taxas mais elevadas de mortalidade infantil, 2005 foram também os mais pobres.
É o caso de Amapá, de 23,5 óbitos com até um ano de vida para cada grupo de mil nascidos
vivos, Maranhão, de 22,4 e Alagoas, de 20,9. Em contrapartida, os estados que registram as
menores taxas foram, Espirito Santo, com 9,2, Santa Catarina com 9,5 e Rio Grande do Sul com
9,9.
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O patamar de mortalidade infantil brasileira também continua distante dos padrões
observados nos países mais ricos. Ao usar dados das nações Unidas, o IBGE informou que a
taxa de mortalidade infantil foi de 36 mortes por mil nascidos vivos no mundo no período de
2010 a 2015. Entretanto, nos países desenvolvidos indicados seria de 5 óbitos por mil vivos e
nos países menos desenvolvidos de 39 óbitos por mil nascidos vivos, no mesmo período.
Na tabela abaixo, pode ser observado, a taxa de mortalidade infantil no Município
de Paracatu, Minas Gerais e Brasil, nos anos de 2008 a 2014. Mostra também, a nota
Organização Mundial de Saúde.

Tabela 73 - Taxa de Mortalidade Infantil no Período de 2008 a 2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14,23

18,17

9,16

11,65

9,38

11,44

9,77

14,7

13,97

13,08

13,05

12,72

12,15

11,34

Brasil

15,03

14,8

13,93

13,63

13,46

13,42

12,89

OMS

10

10

10

10

10

10

10

Paracatu
Minas
Gerais

Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS

LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE NO MUNICÍPIO DE
PARACATU
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no
município, passou de 26,7 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 13,5 óbitos por mil
nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 34,9. Já na UF, a taxa era de 15,1, em 2010,
de 27,8, em 2000 e 35,4, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país
caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991,
essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil
cumpre uma das metas dos objetivos de desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas,
segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.

123

Tabela 74 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade no Município
1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer

66,1

70,7

76,2

Mortalidade infantil

34,9

26,7

13,5

Mortalidade até 5 anos de idade

45,8

29,2

15,7

Taxa de fecundidade total

3,8

2,9

2,3
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
longevidade o índice de desenvolvimento Humano (IDVH). No Município, a esperança de vida
ao nascer cresceu 5,6 na última década, passando de 70,7 anos, em 2000, para 76,2 anos, em
2010. Em 1991, era de 66,1 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em
2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991.
Nesta tabela a seguir, mostra claramente como foi calculado as taxas de natalidade,
mortalidade e o crescimento vegetativo do município de Paracatu a partir dos dados de 2010 de
acordo com o Data SUS e o IBGE.

Tabela 75 - Taxa de Natalidade, Mortalidade e Crescimento Vegetativo
Taxa de Natalidade

Taxa de Mortalidade

Crescimento Vegetativo

Número de nascidos vivos (ano) x 1.000

Números de óbitos (ano) x 1.000

Número de habitantes (ano)

Número de habitantes (ano)

Taxa de Natalidade Mortalidade

Fonte: Datasus e IBGE, 2010.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Para análise da situação dos adolescentes no Município de Paracatu, forma realizados busca
de dados sobre morbidade hospitalar pelo Sistema de informação Hospitalar (SIH), sobre
nascidos vivos (SINASC) por meio de dados disponíveis. (SIAB/DATASUS/2014).
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Tabela 76 - Gravidez na Adolescência
Descritores

Causas

Consequências

Número de elevados de internações no

Causa 1: Iniciação sexual cada vez

Consequência x:

município por gravidez e partos na

mais precoce; ausência do uso de

diminuição das

adolescência

preservativos.

perspectivas pessoais e

Causa 2: Abuso de álcool e drogas;

profissionais; isolamento

inexistência de programas de saúde

social.

nas escolas dos bairros.

Consequência y: União

Causa n: déficit do nível

estável (mães solteiras)

informação/adolescentes. Baixo

Consequência z:

acesso e estrutura dos serviços de

Mortalidade infantil;

saúde.

abandono escolar; maiores

Aumento da Mortalidade infantil por
abortos e prematuridade

taxas de complicações no
parto.

Fonte: Adaptado. SIAB/DATASUS/2014.

O problema foi identificado através de observação ativa dessas adolescentes e ainda
com informantes chaves com discussão sobre o assunto em oficinas de grupos com os
profissionais da equipe de saúde (ESF), educadores e mães de adolescentes.
No período estudado, foram encontradas 135 gestantes registradas no
SISPRENATAL/DATASUS que realizam o acompanhamento da gravidez. Entre elas, (22,1%)
eram adolescentes. Entre as adolescentes grávidas, 18,2% eram pré-adolescentes (até 14 anos
de idade), 36,4% tinham entre 15 e 17 anos de idade, e 45,4% já eram maiores de idade (acima
de 19 anos). (BRASIL, 2014).
De acordo com a Secretaria de saúde do município e as Equipes de Saúde da Família
(ESF), especificamente no PSF Novo Horizonte (31,58%), PSF JK (26,32%) PSF Chapadinha
(25%) e PSF CAIC (25%), PSF NSF (23,8%) foram registradas um grande aumento dessas
adolescentes grávidas e a vulnerabilidade das mesmas no território. (SIAB/DATASUS, 2014).
A gestação na adolescência foi selecionada como prioridade para intervenções
eficazes na área adstrita.
Dessa forma foram selecionados os nós críticos relacionados à gestação na
adolescência do Município de Paracatu na qual a equipe tem alguma possibilidade de ação mais
direta, que possa gerar importante impacto sobre o problema escolhido: Desorganização do
processo de trabalho para acolhimento de gestantes adolescentes; Iniciação sexual precoce;
Ausência do uso de preservativos; Insuficiência/Inexistência de controle Social e Programas de
Atenção ao Adolescente; Alto índice de uso de drogas nos bairros; Desestruturação familiar;
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Déficit do nível de informação dos adolescentes; Baixo acesso e estrutura dos serviços de saúde;
Isolamento social e familiar; Diminuição das perspectivas pessoais e profissionais.
No Município de Paracatu, MG não está sendo diferente, como pode ser observado
abaixo, houve um aumento durante o ano de 2014.

Gráfico 23 - Distribuição das Internações de Adolescentes Residentes no
Município por Causas Relacionadas à Gravidez e Parto
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Fonte: Ministério da Saúde/Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH/SUS).

A reincidência da gravidez na adolescência é muito frequente no mundo e na
ausência do acompanhamento pós-parto, ocorre em torno de 30% no primeiro ano e de até 50%
no segundo ano. Mesmos em serviços especializados para adolescentes, com acompanhamento
rigoroso e acesso facilitado aos métodos contraceptivos, as taxas de reincidência ocorrem por
volta de 10% a 15% no primeiro ano após o parto.
A proporção dos óbitos fetais por nascidos vivos acompanhados representou um
aumento significativo, em torno de 39 (28,8%) notificados nos dados do Sistema de informação
Hospitalar. (SIAB/SIH/SMS, 2014).

126

Gráfico 24 - Distribuição de Óbitos Fetais por 100 Nascidos Vivos (SIH/SUS)
39
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Fonte: SIAB/Secretaria Municipal de saúde Paracatu- MG. Ministério da Saúde/Sistema de
informação sobre nascidos vivos (SINASC). Sistema de informação hospitalar do SUS
(SIH/SUS).

No entanto, é importante ressaltar que a multiparidade na adolescência colocamnas numa situação de risco obstétrico aumentado, contribuindo para um aumento nos índices
de morte materna e Perinatal. Os riscos sociais também devem ser analisados uma vez que o
aumento de mães jovens com uma condição de escolaridade baixa pode ser um fator de
contribuição para a manutenção da situação de pobreza e iniquidade social em que vive a
maioria das famílias brasileiras. (ALMEIDA, et al., 2003).
De acordo com Bruno (2009, p. 482):
A reincidência da gravidez na adolescência é muito frequente no mundo e na
ausência do acompanhamento pós-parto, ocorre em torno de 30% no primeiro ano e de até 50%
no segundo ano. Mesmos em serviços especializados para adolescentes, com acompanhamento
rigoroso e acesso facilitado aos métodos contraceptivos, as taxas de reincidência ocorrem por
volta de 10% a 15% no primeiro ano após o parto.
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O Programa Saúde na Escola (PSE), política Inter setorial da Saúde e da Educação,
foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes,
jovens e adultos da educação pública brasileira se une para promover saúde e educação integral.
A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação e das demais
redes sociais para o desenvolvimento das ações do PSE, implica mais do que ofertas de serviços
num mesmo território, o objetivo é propiciar a sustentabilidade das ações a partir da
conformação de redes de corresponsabilidade.
A articulação entre Escola e Rede Básica de Saúde é à base do Programa Saúde na
Escola (PSE). O Programa é uma estratégia de Integração da saúde e educação para o
desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras. Sua
sustentabilidade e qualidade dependem de todos envolvidos.
Ao aderir ao programa saúde na escola (PSE), o município de Paracatu, propõe uma
parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, visando desenvolver práticas que vão desde
o atendimento clínico dos educandos, atualização da caderneta de vacina, saúde bucal, palestras
educativas para alunos, pais e professores, inclusive capacitação permanente aos profissionais
das respectivas áreas.
A gestão do programa é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis,
desenvolvidas por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais - GTIs (Secretarias de Saúde e
de Educação) que visam planejar e executar as ações realizadas coletivamente, de forma a
atender às necessidades das crianças e adolescentes.
No município de Paracatu, o programa saúde na escola (PSE) vem dando bons
resultados, os adolescentes aproveitam o momento para tirar as dúvidas que não são sanadas
em casa ou na própria escola. As crianças que não estão com a vacinação em dia, são
encaminhadas bilhetes para os pais ou responsáveis para a atualização das vacinas e
acompanhamento médico se necessário.
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PARACATU - MG
A gestão da política municipal de assistência social está referenciada a Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Compete à Secretaria de Assistência Social planejar, coordenar e desenvolver os
serviços de assistência social do município. Supervisionar a execução de programas voltados
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para a juventude, à pessoa idosa e à mulher, nos termos e condições estabelecidas na legislação
pertinente, inclusive através de ações descentralizadas e articuladas com outros órgãos públicos
e entidades privadas. Promover políticas voltadas para a valorização do idoso, e o acesso rápido
e eficiente ao atendimento médico de quem necessita. Oportunizar o acesso ao trabalho,
informações sobre a saúde da família bem como as condições para a manutenção de sua
integridade física e psíquica.
A proteção social básica o SUAS (Sistema Único da Assistência Social) descreve
o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir
situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, ou seja, são serviços
prestados preferencialmente aqueles indivíduos que ainda possuem vínculo familiar, devendo
ser executado no espaço de caráter público nomeado Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) no Município de Paracatu possui três CRAS: Novo Horizonte, Bela Vista e
Paracatuzinho e um CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).
A unidade CRAS presta assistência a pessoas que vivem em vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação e ausência de renda, acesso precário ou nulo dos serviços
públicos com vínculos familiares comunitários e de pertencimento fragilizados e que vivenciam
situações de discriminação etária, étnica, de gênero, ou por deficiências, e principalmente as
famílias beneficiárias do PBF (Programa Bolsa Família) e famílias beneficiárias do BPC
(Benefício da Prestação Continuada).
O órgão CRAS é a porta de entrada unificada dos usuários da política de assistência
social para a rede de proteção básica é referência para encaminhamentos das demais políticas
públicas, oferece serviços de acolhida, acompanhamento familiar , visitas domiciliares ,
encaminhamento e articulação intersetorial, busca proativa, atendimento psicossocial, palestras
socioeducativas, oficinas de geração de trabalho e renda, grupos de convivência e
fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, famílias, gestantes, crianças e adolescentes.
Na proteção social especial, de média e alta complexidade, conforme as demandas
dos indivíduos que necessitarem dos serviços, a lei estabelece serviços, programas e projetos
que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a
defesa dos direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições, e, a proteção de famílias
e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos dos indivíduos
destituídos de vínculo familiar no município é composto pelo órgão CREAS. De modo mais
detalhado, a NOBH/SUAS orienta que os serviços da média complexidade ofereçam
atendimentos às famílias e indivíduos cujos direitos foram violados, mas que ainda permanecem
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os vínculos familiares e comunitários. Nesse nível de proteção, os serviços são: serviço de
orientação e apoio sócio familiar.
O CREAS que tem por objetivo ofertar serviços a indivíduos e famílias que tiveram
direitos violados e vínculos rompidos, além do acompanhamento de adolescentes infratores em
cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto: Liberdade Assistida (LA) e Prestação
de Serviço à Comunidade (PSC). Sobre as dificuldades apresentadas no âmbito da Proteção
Social Básica, pontua-se que algumas delas também são enfrentadas pela Proteção Social
Especial de Paracatu-MG.
As entidades sociais filantrópicas do Município de Paracatu que atendem crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, incentivam nos seus espaços de
intervenção a conquista dos seus direitos, fortalecendo a participação: como acesso à cultura,
ao esporte, lazer, arte, leitura, trabalho e renda, saúde, assistência odontológica, reabilitação,
assistência social, assistência psicológica, palestras educativas, entre outras. No município de
Paracatu cerca de 4.310 pessoas recebem atendimentos mensais por entidades vinculadas a
Política de Assistência Social.
A tabela abaixo mostra especificamente o endereço, telefone das instituições
sociais que participaram da pesquisa realizada pela equipe do diagnóstico do Município.

Tabela 77 - Instituições Participantes do Diagnóstico

Instituição

Endereço

Associação Comunitária

Rua Pedro Silva Neiva, 170 -

Guarda Mirim

Paracatuzinho

Associação Esportiva e Social Rua Euridamas Avelino de
Kadá

Barros 199 - Prado

Associação de Capoeira e arte Rua Adrilhes Ulhôa n°282 mundial
Associação de Madre Tereza
de Calcutá Amater (Lar dos
Pequeninos)
ABNEP
APAE

Paracatuzinho
Rua Euridamas Avelino
Barros n° 795, Prado.
Rua Dulce B. Cordeiro, 313 Santa Lúcia.
Rodovia BR 040 - KM45.

Telefone
(38) 3671-1222

(38) 3671-3173

(38) 9.9968-1477

(38) 3672-7002

(38) 3672-1529
(38) 3672-6602
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Associação de Pessoas com

Rua Dom Elizeu, 690 - Bela

Deficiência

Vista.

CRAS - Bela Vista

Rua Um, 31 - Bela vista

CRAS - Novo Horizonte

CRAS - Paracatuzinho
CREAS

(38) 3671-6826
(38) 3671-8950

Rua Amélia Gotlib leite, 411 Novo Horizonte
Rua Ricardo Adjuto, 201 -

(38) 3671-3712

Paracatuzinho
Praça JK, 371 - Centro

Céu das Artes

(38) 3671-1893

Rua George de Araújo Caldas
- Bom Pastor

Fundação Conscienciarte

Rua Goiás, n° 97 - Centro

MEFIJA (Missão Evangélica

Rua Benjamim Carneiro, 179 -

Jesus Te Ama)

Centro

Associação Obras Sociais

Avenida Olegário Maciel, 593

CEFEC

- Centro

Projeto Pintando o Sete

Rua São Francisco, 379 - Bom
Pastor

Associação dos Bairros-

Rua da cooperativa nº 247 -

Alvorada e Vila de Cristiano

Alvorada

Associação dos moradores e
amigos do Bairro Vila
Mariano

(38) 3671-3031

Praça Alvora nº42 - Vila
Alvorada

(38) 3671-2588
(38) 9.9962-6550

(38) 3671-4978

(38) 9.9938-4425

(38) 3672-4894\ 998716141

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

COBERTURA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de
renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O
PBF beneficiou no mês de dezembro de 2017 no Município de Paracatu, 2.405 famílias,
representando uma cobertura de 51,3 % da estimativa de famílias pobres no município. As
famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 143,69 e o valor total transferido pelo
governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 345.572,00 no mês.
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Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com
base no bimestre de setembro de 2017, atingiu o percentual de 90,1%, para crianças e
adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 2.672 alunos acompanhados em relação ao
público no perfil equivalente a 2.965. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido
foi de 74,2%, resultando em 506 jovens acompanhados de um total de 682.
Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de julho de 2017, atingiu
95,2 %, percentual equivale a 1.992 famílias de um total de 2.092 que compunham o público
no perfil para acompanhamento da área de saúde do município. A tabela abaixo evidencia, a
cobertura da bolsa família no Município.

Tabela 78 - Beneficiários do Bolsa Família no Município em Dezembro de 2017
Beneficiários do Bolsa Família no Município de Paracatu Dezembro 2017

Município

Paracatu

Famílias
Beneficiadas

2.405

Estimativa de

Estimativa de

famílias de baixa

Famílias Pobres

Volume de

renda Perfil

Perfil bolsa

Recursos

cadastro - único.

família.

Repassados

(censo 2010)

(censo 2010)

8.162

4.658

345.572,00

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social

Tabela 79 - Percentual de Mães Chefes de Família, sem Ensino Fundamental
e com pelo Menos Um Filho Menor de 15 Anos de Idade
% de mulheres de 10 a
Localidade

Ano

17 anos que tiveram
filhos

% de mulheres chefes
de família

Brasil

2000

3,51

14,66

Minas Gerais

2000

2,54

13,99

Paracatu

2000

4,54

19,56

Brasil

2010

2,89

17,23

Minas gerais

2010

2,13

14,93

Paracatu

2010

3,07

15,89
Fonte: IPEA.
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De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no ano 2000 o
país tinha 14,6% de famílias de mulheres sem cônjuge e com filhos, já os dados de 2010 do
instituto, apontam que 17,23% dos arranjos familiares são chefiados por mulheres. Na
proporção de mulheres (10 a 17 anos) com filhos, caiu de 3,51% para 2,89% entre 2000 e 2010
no Brasil. A representatividade das mães solteiras sem ensino fundamental completo, com pelo
menos um filho menor de 15 anos no município de Paracatu, caiu de 19,56 % para 15,89% no
período de 2000 a 2010.
Estes Indicadores Sociais são reflexo da dinâmica social e quando associado a
baixa escolaridade do chefe de família, em especial em famílias chefiadas por mulheres essa
combinação configura uma grave situação de vulnerabilidade social.

EXTREMA POBREZA

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016
cerca de 13,4 milhões de pessoas viviam em condições de pobreza extrema no País. O Instituto
de Pesquisa econômica (IPEA) classifica pobreza extrema, famílias que vivem com renda de
até 1\4 do salário mínimo. Os que vivem até meio salário vivem em pobreza absoluta. Ainda
de acordo com o IBGE o Brasil encerrou o ano de 2016 com 24,8 milhões de Brasileiros
vivendo com renda inferior a 1\4 do salário mínimo por mês, o que equivale R$220. Comparado
com o ano de 2014 teve um aumento de 53%.
A tabela abaixo evidência quantos brasileiros em 2014 e 2016 viviam em pobreza
extrema. Podemos observar, que em dois anos teve um aumento de 53%, ou seja 8,6 milhões
de pessoas passaram a fazer parte da pobreza extrema.

Tabela 80 - Brasileiros em Pobreza Extrema em 2014 e 2016
Quantidade de Brasileiros

Ano

Rendimento Mensal

16,2 milhões

2014

1\4 salário mínimo

24,8 milhões

2016

1\4 salário mínimo
Fonte: IBGE.
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Conforme dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas- IBGE
2010, a população total do município de Paracatu era de 84.718 residentes, dos quais 2.274
encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita
abaixo de R$ 70,00. Isso significa que, 2,7% da população municipal vivia nessa situação. Do
total de extremamente pobres, 517 (22,7%) viviam no meio rural e 1.757 (77,3%) no meio
urbano. O gráfico abaixo, evidencia a população de extrema pobreza da área urbana do
Município de Paracatu.

Gráfico 25 - População de Extrema Pobreza por Área
90,00%
77,3%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

22,7%

20,00%
10,00%
0,00%
Rural

Urbana

Fonte: Censo Demográfico, 2010.
No segundo gráfico, é possível comparar a % da população extremamente pobre
no município de Paracatu e no Estado de Minas Gerais por situação do domicílio em 2010, de
acordo com o levantamento do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

134

Gráfico 26 - Participação da População Extremamente Pobre no Município e
no Estado por Situação do Domicílio
14,2%

4,7%
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Urbano
Município

Rural
Estado

Fonte: Censo Demográfico, 2010.

SEGURANÇA PÚBLICA: BRASIL, MINAS GERAIS E PARACATU

A constituição federal no Art. 144. Determina que a segurança pública, é dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: polícia federal;
polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícia civil; polícia militares e corpos de
bombeiros militares.
No ano de 2016 a União, estados e municípios gastaram, juntos, R$ 81 bilhões em
segurança pública. Aparentemente a quantia investida parece alta, mas na verdade apresenta
uma redução de 2,6% em comparação ao ano de 2015. No Brasil, os principais responsáveis
pela aplicação de recursos em segurança pública são os estados, com cerca de 90% do total. No
que se refere a investimentos, os repasses do governo federal são a principal fonte, por meio do
Fundo Nacional de Segurança Pública.
Os dados da Secretária de Estado e Segurança Pública (SESP) indicam que Minas
Gerais, teve uma queda significativa em Criminalidade.
De acordo com o site da SESP, os crimes monitorados apresentaram queda de
janeiro a julho desse ano de 2017, em comparação do ano 2016 no mesmo período. Os roubos
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caíram 9,15% no período, os homicídios tiveram queda de 5,35%. Os crimes que não recuaram
foram tentativa e estupro de vulnerável - a alta foi de 10,42% e 11,32%, respectivamente.
Os Municípios, devem atuar no sentido de estabelecer interesses que viabilizem o
desenvolvimento de ações integradas de prevenção e repressão ao crime.
Trata-se dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI). Com isso, as polícias, o
judiciário, o Ministério Público, o sistema de cumprimento de penas privativas de liberdade e
medidas socioeducativas podem, em conjunto: discutir a dinâmica da criminalidade; distribuir
a responsabilidade de cada uma das organizações no gerenciamento do fenômeno, elaborando
planos de ação integrados, que ao racionalizar os esforços, maximizam os resultados. Por fim,
o GGI permite que tais organizações avaliem os êxitos e os fracassos dos planos de ação
executados, reformulando estratégias e definindo novas intervenções.
A prefeitura deve contribuir para o desenvolvimento de políticas de prevenção aos
crimes que tenham como público alvo as crianças e os adolescentes. Neste sentido, é importante
que as iniciativas visam o atendimento das crianças e adolescentes.
Os principais aspectos a considerar é a da violência nas escolas, elaboração de ações
que visem reduzir essa violência; a operacionalização de programas de profissionalização e
lazer, que tendo como objetivo, ocupar os jovens no período extraclasse, evitando dessa forma
o seu envolvimento com atividades ilícitas; a manutenção e supervisão de programas
direcionados aos menores infratores que receberam medidas socioeducativas de liberdade
assistida e de prestação de serviços à comunidade, de maneira a diminuir a probabilidade de
eles cometerem um novo crime quando do fim da execução dessas medidas.

Tabela 81 - Taxa de Homicídio por Grupo 100 mil Habitantes
Proporção de homicídios por 100 mil habitantes
Ano

Brasil

Minas gerais

Paracatu

1996

24,79

7,56

14,69

2006

26,61

21,44

20,14

2015

28,89

21,72

51,63
Fonte: IPEA.

Segundo os dados do IPEADATA a cidade de Paracatu contabilizou 51,63 mortes
em 2015.
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No Município de Paracatu, no ano 2016 foi criado a Secretaria Municipal de
Segurança Pública. A secretaria tem como objetivo, desenvolver na cidade em conjunto com as
Polícias Militar e Civil estratégias para juntos combaterem a criminalidade de Paracatu.
Além disso visa a prevenção de crimes e ainda a inclusão social, retirando jovens
do mundo das drogas; fator este que está diretamente ligado aos crimes contra a vida e o
patrimônio da cidade. A secretaria ficará responsável por escutar os apelos e necessidades da
população, como os crimes de maior incidência e onde eles estão concentrados com a finalidade
de combater tal situação com medidas sociais e repressivas.

VIOLAÇÕES DE DIREITOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A constituição de 1998, o estatuto da criança e adolescente - ECA e a Lei Federal
nº 8.069 de 1990 caracterizam, de forma inovadora na legislação brasileira, as crianças e os
adolescentes como sujeitos de direitos. Essa forma de entender a criança e ao adolescente, como
sujeito de direito, é resultado de uma construção histórica, um processo marcado por
transformações ocorridas no Estado, na sociedade e na família.
O artigo 227 da Constituição da República estabelece que é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurarem a criança e ao adolescente, com absoluta propriedade, o
direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de se
responsabilizarem por colocar esses sujeitos a salvo de todas formas de negligencia,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, que regulamenta o artigo 227 da
constituição da República, define as crianças e os Adolescentes como sujeitos de direitos em
condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte
do Estado, da sociedade e da família, a promoção e a garantia desses direitos independem da
situação legal da relação dos pais das crianças e dos adolescentes de sua origem social ou
condição econômica. O ECA revoga ainda a antiga legislação do período autoritário inscrita
no código de menores, que se orientava pela doutrina da situação irregular, segundo a qual as
crianças e os adolescentes em condições de exclusão social, fosse eles abandonados,
maltratados ou infratores, encontravam-se em irregularidade e, portanto, eram merecedores de
práticas assistencialistas ou correcionais repressivos. As diretrizes do ECA, diferentemente se
pautam na doutrina de proteção integral, segundo a qual as crianças e os adolescentes são
sujeitas de direitos próprios que demandam condições de vida, cuidados e proteção especiais.
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De acordo com a Doutrina de Proteção Integral, estará sim, em situação irregular e
de ilegalidade a família ou o Estado que, transgredir ou negligenciar os direitos das crianças e
dos adolescentes.
No Município de Paracatu, a lei complementar de Nº 19\1994, dispõe sobre a
política Municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com o intuito de
fazer cumprir através do Conselho Tutelar, do Fundo Municipal dos direitos da criança e do
Adolescente FIA, e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
o atendimento eficaz para garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam
resguardados.
A partir dos questionários aplicados nos PSFs, nos CRAS, no CREAS, nas
Associações e nas Escolas, podemos perceber (levando-se em consideração as omissões que
foram percebidas nas respostas dos entrevistados em alguns itens dos questionários aplicados,
tanto em instituições como em rodas de conversas) no primeiro gráfico que as violações que
mais ocorrem com a criança no Município de Paracatu é o abuso sexual. Já com os adolescentes
é possível observar no segundo gráfico que o uso de drogas, mais precisamente a maconha, é o
que mais se destaca.

Gráfico 27 - Tipos de Violações de Crianças até 12 Anos
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Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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Gráfico 28 - Tipos de Violações de Adolescentes até 18 Anos
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Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Destacamos que, nem todas as violações são denunciadas. Os dados nos gráficos
acima, corresponde as informações obtidas nas visitas pela a equipe do diagnostico nos PSFs,
CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, e Associações. Os entrevistados relataram que nem
sempre os responsáveis ou o próprio adolescente procura os órgãos para tratar de tais assuntos.
A maioria dos casos são identificados por denúncia da comunidade ou pelas visitas
rotineiras das instituições.

Gráfico 29 - Encaminhamentos de Denúncias
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Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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Pode ser observado no gráfico a cima que o conselho tutelar, seguido do CRAS são
as principais instituições de encaminhamento em casos de violações de direitos da criança e do
adolescente. Apesar do CRAS não ser um órgão responsável de garantia dos direitos da criança
e adolescente, e sim Proteção Social Básica, muitos casos de violações chegam ao CRAS.
Percebe que falta conhecimento por parte da comunidade sobre os papeis dos órgãos que
compõem a rede de proteção social da criança e do adolescente.
Visando facilitar o processo de denúncia, o Governo Estadual disponibiliza o
Disque Direitos Humanos (DDH) “Disque 100”, que recebe e encaminha qualquer tipo de
acusação de violações de direitos humanos, 24 horas por dia, 07 dias na semana.
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DE GESTÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS

Este capítulo quantifica e qualifica as vulnerabilidades (sociais e territoriais) no
território urbano de Paracatu, das análises das violações dos direitos sociais básicos de crianças
e adolescentes identificadas ao longo dos trabalhos de campo e pesquisas em fontes secundárias.
Vulnerabilidade - o que é isso?
Vignoli (2001, p. 2) compreende vulnerabilidade como a falta de acesso às
estruturas de oportunidade oferecidas pelo mercado, estado ou sociedade, apontando a carência
de um conjunto de atributos necessários para o aproveitamento efetivo da estrutura de
oportunidades existentes.
As vulnerabilidades podem estar localizadas nas esferas do território (de morada
ou de produção) e no ambiente social (composição socioeconômica), fazendo-se necessário
identifica-las sob vários conceitos:
- Vulnerabilidade territorial 1é um conceito multidimensional que se refere às
precárias condições em que sobrevivem os moradores de um determinado território. Este é mais
vulnerável quanto menos infraestrutura de serviços básicos ele disponha. Ausência ou
inexistência de redes distribuidora de água potável para fornecimento em quantidade adequada
às necessidades humanas; ausência ou inexistência de rede coletora de resíduos líquidos
(esgoto); ausência de coleta e disposição final adequada de resíduos sólidos; ausência ou
inexistência de redes de energia elétrica e iluminação pública; dificuldade de acesso / saída a
esse território à noite e nos finais de semana por falta de transporte público; ausência ou
inexistência de serviços públicos para atendimento das necessidades básicas dos moradores
desta localidade; baixa fertilidade (e produção) dos solos quando se tratar de zona rural;
moradias precárias. Os elementos retro mencionados não esgotam o repertório de situações que
caracterizam as vulnerabilidades que debilitam uma porção territorial habitada por seres
humanos e em especial crianças e adolescentes.
- Vulnerabilidade social2 é um conceito multidimensional que se refere à condição
de indivíduos ou grupos em situação de fragilidade, que os tornam expostos a riscos e a níveis
significativos de desagregação social. Relaciona-se ao resultado de qualquer processo
acentuado de exclusão, discriminação ou enfraquecimento de indivíduos ou grupos, provocado
por fatores, tais como pobreza, crises econômicas, nível educacional deficiente, localização

1
2

Quanta Consultoria. Diagnóstico de Rondon do Pará - PA;
Daniel de Aquino Ximenes em www.gestrado.net.br
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geográfica precária e baixos níveis de capital social, humano, ou cultural, dentre outros, que
gera fragilidade dos atores no meio social. Refere-se ao impacto resultante da configuração de
estruturas e instituições econômico-sociais sobre comunidades, famílias e pessoas em distintas
dimensões da vida social. Crises econômicas, debilidade dos sistemas de seguridade e de
proteção social e fenômenos de precariedade e instabilidade laboral intensificam a dificuldade
enfrentada por indivíduos e grupos em sua inserção nas estruturas sociais e econômicas,
gerando uma zona instável entre integração e exclusão. Vulnerabilidade social traduz-se na
dificuldade do acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que provêm
do Estado, do mercado e da sociedade, resultando em debilidades ou desvantagens para o
desempenho e mobilidade social dos atores. As desvantagens com respeito às estruturas de
oportunidades resultam em um aumento das situações de desproteção e insegurança, o que põe
em relevo os problemas de exclusão e marginalidade.

Tabela 82 - Principais Violações por Bairro
Bairro

Violações
Fome

Bom Pastor

Violência Doméstica
Drogas
Abuso Sexual

Chapadinha

Drogas
Violência Física
Fome

Arraial D´Angola

Abuso Sexual
Drogas
Fome

Alto do Açude

Drogas
Trabalho Infantil
Fome

Vila Mariana

Drogas
Gravidez
Violência Física

Vila Cristiano

Fome
Violência Doméstica
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Gravidez
JK

Drogas
Sexualidade Aflorada
Violência Física

Amoreiras

Trabalho Infantil
Drogas
Drogas

Paracatuzinho

Fome
Violência Doméstica
Violência Física

Prado

Trabalho Infantil
Drogas

Santa Lúcia

Violência Física
Violência Doméstica
Fome

Zona Rural

Trabalho Infantil
Violência Física
Fome

Novo Horizonte

Abuso Sexual
Drogas
Violência

Centro

Fome
Violência Doméstica
Gravidez Indesejada
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Tabela 83 - Principais violações no Município de Paracatu
Município

Principais Violações
Violências Física e Doméstica

Paracatu - Minas Gerais

Drogas
Fome
Trabalho Infantil
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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Mapa 05 - Mapa de Zoneamento por Bairro3

Criação e disponibilização: Gráfica GEMOL

3

O Mapa disponibilizado não apresenta o zoneamento dos bairros Residencial Chapadinha II e Residencial Sarah
Kubistchek.
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Mapa 06 - Mapa de Vulnerabilidades45

Criação: Adaptação, Diagnóstico 2017.
4

Os Bairros Residencial Sarah Kubitschek e Chapadinha II foram inseridos pela Equipe do Diagnóstico no
zoneamento.
5
Dados baseados nas pesquisas de campo e em fontes secundárias.
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CAPÍTULO 5 - APLICAÇÃO DOS DINHEIROS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

DIVISÃO DOS TRIBUTOS DA UNIÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS

A divisão dos recursos arrecadados pela união é realizada com o objetivo de
assegura que as regiões mais pobres e de menor porte possam oferecer aos seus habitantes as
mesmas condições dos municípios e estados mais ricos do Brasil.
Assim, com o passar do tempo, o governo federal estabeleceu uma serie de
mecanismos legais para dividir os recursos de forma mais igualitária. Os municípios recebem
o dinheiro proveniente da arrecadação por meio de fundos e impostos de áreas como a
exportação de produtos industrializados e o consumo de combustíveis.
Dentre as principais transferências da União para os municípios previstas na
Constituição Brasileira destacam se: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo
de Compensação pela exportação de Produtos industrializados (FPEX). O Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
O FPM é um dos fundos de maior importância para os municípios e é constituído
por parte do imposto sobre os produtos industrializados e do imposto de renda. Em Paracatu,
no ano de 2014, o FPM representou quase metade.

Gráfico 30 - Fundo de Participação dos Municípios e Outras Transferências

FPM
48%
Outros
52%

Fonte: Tesouro Nacional, 2014.
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Os critérios para a divisão do FPM são: ser capital ou interior, número de habitantes
e renda per capita do estado a que pertence. As capitais ficam com 10% e os municípios no
interior com 90%. Desses, 86,4% são distribuídos para todos e os 3,6% restantes, chamados
reserva, vão para os municípios com mais de 142.633 habitantes.
O fundo de Participação dos Municípios é uma fonte de receitas que varia de acordo
com a arrecadação tributária do país. Se a produção industrial cai, ocorre a diminuição dos
valores que os municípios recebem. Isso tem um impacto direto em nossas vidas, pois com
menos recursos o executivo municipal passa a ter dificuldades para atender as necessidades da
população.

O ORÇAMENTO PÚBLICO

Assim como as pessoas e as empresas, o governo também precisa planejar como irá
gastar seus recursos, para sabermos como dinheiro proveniente dos tributos está sendo utilizada,
devemos consultar os orçamentos públicos dos governos federal, estadual e municipal. Este
documento é divido em três instrumentos legais. Veja abaixo como eles são organizados em
âmbito municipal.

Tabela 84 - Instrumento Legal do Orçamento Público
Plano Plurianual - PPA

Lei de Diretrizes

Lei Orçamentária Anual -

Orçamentárias - LDO

LOA

Apresenta o programa de Define metas e prioridades É
trabalho

elaborado

elaborada

pelo para a administração pública Executivo,

prefeito para o período de com

base

no

pelo
segundo

Poder
as

Plano diretrizes aprovadas na LDO.

quatro anos a contar do Plurianual. Indica possíveis Ela estabelece a previsão de
segundo ano de seu mandato. alterações

na

legislação despesas e receitas para o ano

O PPA tem como objetivo tributária, na política salarial seguinte. A LOA deve ser
assegurar a continuidade de e de contratação de novos enviada para aprovação do
ações de um governo para o servidores pelo município. É Poder Legislativo. Caso seja
outro e permitir que a elaborada pelos secretários reprovada
sociedade tenha uma visão municipais e, em seguida, é representantes,

por

seus

o

Poder

global das pretensões da submetida à aprovação da Executivo deverá adotar a
administração municipal.

Câmara Municipal.

LOA do ano anterior.
Fonte: Atlas do desenvolvimento
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A SOCIEDADE E OS TRIBUTOS

Os tributos possuem um importante papel para a nossa sociedade. Eles são
fundamentais para que o governo possa realizar seu dever social que é o de promover o bem
comum por meio do desenvolvimento social e econômico.
Assim, a aplicação dos recursos provenientes dos tributos necessita do
envolvimento da sociedade, não só no seu pagamento, mas também na definição da fiscalização
de sua utilização. O tributo é um instrumento que pode e deve ser utilizado para promover
mudanças e reduzir as desigualdades sociais.
Por meio de uma boa arrecadação e aplicação, os tributos podem contribuir muito
para o desenvolvimento do país, estados e municípios. Paracatu recebeu, nos últimos anos,
quase 210 milhões de reais provenientes de transferências do governo federal.

Gráfico 31 - Transferências do Governo Federal

2012

2013

R$ 67.180.108,11

R$ 68.902.932,60

2014

R$ 73.142.091,94

Fonte: Portal da transparência, 2014.

Esses recursos disponibilizados pelo governo federal foram utilizados em diversas
áreas como saúde, educação e assistência social.
É comum a visão, por grande parte da sociedade, de que o tributo é algo que deve
ser evitado a todo custo porque, para essas pessoas, ele prejudica o crescimento econômico.
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Contudo, essa não é uma visão correta, como podemos constatar ao analisar a
importância para toda a sociedade.
Por isso é importante que você converse com seus amigos, familiares e vizinhos
sobre as questões ligadas a relevância dos tributos para a vida de todos. A melhoria dos serviços
públicos passa, necessariamente, pelo envolvimento da sociedade na questão tributária.
Quanto mais as pessoas reconhecerem a importância dos tributos e se envolverem
em seus processos, maiores serão as possibilidades de se construir um município com melhores
condições de vida para todos.

APLICAÇÃO DOS DINHEIROS DO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR POLÍTICAS
PÚBICAS

Este capítulo tem a missão de mostrar de modo simples e rápido, série histórica que
revele a estratégia adotada pelo município na alocação dos seus dinheiros por política pública
ao longo das atividades demostradas pela execução dos instrumentos (PPA, LDO E LOA) de
execução orçamentária.

Tabela 85 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde em 2014
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Valores Pagos
Período: 01-01-2014 a 31-12-2014
Total Receitas Arrecadadas: R$ 111.261.821,78
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: R$ 37.649.715,34
Descrição

Valor (R$)

Administração

397.859,17

Administração Geral

397.859,17

Apoio Administrativo

397.859,17

Saúde

37.076.236,85

Administração Geral

2.267.417,44

Apoio Administrativo

2.267.417,44

Atenção Básica

6.252.105,56

Apoio á mulher

161.088,22
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Paracatu Saudável

6.091.017,34

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

27.347.279,92

Paracatu Saudável

27.300.336,93

Atenção ao Dependente Químico

46.942,99

Suporte Profilático e Terapêutico

132.226,69

Paracatu Saudável

132.226,69

Vigilância Sanitária

216.691,49

Paracatu Saudável

216.691,49

Vigilância Epidemiológica

860.515,75

Paracatu Saudável

86.515,75

Encargos Especiais

175.619,32

Serviço da dívida interna

175.619,32

Encargos Especiais

175.619,32
Total: 37.649.715,34
Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência.

Tabela 86 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde em 2015
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Valores Pagos
Período: 01-01-2015 a 31-12-2015
Total Receitas Arrecadadas: R$ 145.507.397
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: R$ 39.992.314,36
Descrição

Valor

Administração

84.997,22

Administração Geral

84.997,22

Apoio Administrativo

84.997,22

Saúde

39.702.950,48

Administração Geral

3.145.008,56

Apoio Administrativo

3.139.737,51

Fortalecimento dos Conselhos

5.271,05

Atenção Básica

7.125.867,56

Apoio á Mulher

203.873,39
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Paracatu Saudável

6.921.994,17

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

27.793.248,17

Paracatu Saudável

27.793.248,17

Suporte Profilático e Terapêutico

131.417,37

Paracatu Saudável

131.417,37

Vigilância Sanitária

295.357,16

Paracatu Saudável

295.357,16

Vigilância Epidemiológica

1.212.051,66

Paracatu Saudável

1.212.051,66

Encargos Especiais

204.366.66

Ser viço da dívida interna

204.366.66

Encargos Especiais

204.366.66
Total: 39.992.314,36
Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

Tabela 87 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de
Saúde em 2016
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
Valores Pagos
Período: 01-01-2016 á 31-12-2016
Descrição

Valor

Saúde

48.599.843,38

Administração Geral

5.169.127,05

Apoio Administrativo (04.122)

58.995,68

Apoio Administrativo

5.110.131,37

Atenção Básica

8.087.581,70

Apoio a Mulher

114.231,94

Paracatu Saudável

7.973.349,76

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

32.529.710,21

Paracatu Saudável

32.529.710,21

Suporte Profilático e Terapêutico

267.770,49

Paracatu Saudável

267.770,49

Vigilância Sanitária

269.142,22
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Paracatu Saudável

269.142,22

Vigilância Epidemiológica

2.276.511,71

Paracatu Saudável

2.276.511,71
Total: 48.599.843,38
Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

Tabela 88 - Total de Aplicações em Saúde no Ano de 2016
Descrição

Valor

Valor Pago (A)

48.599.843,38

Restos a Pagar inscritos no Exercício

2.292.399,55

Subtotal

50.892.242,93

Disponibilidade de caixa

53.957,60

Valores Comprometidos de Exercício Anteriores

0,00

(Restos a Pagar e Extra orçamentários) (E)
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F= D-E)

573.957,60

Resto a Pagar (processados e não processados)

1.718.441,95

inscritos sem disponibilidade de caixa (G=B-F)
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem

1.033.001,88

disponibilidade de caixa paga no exercício atual
(Consulta 932.736) (H)
Total Aplicado (I=C-G+H)

50.206.802,86

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

Tabela 89 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino em 2014
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Valores Pagos
Período: 01-01-2014 á 31-12-2014
Total Receitas Arrecadadas: R$ 132.154.814,78
Aplicação Na Manutenção E Desenvolvimento do Ensino.: R$ 35.583.468,05
Descrição

Valor (R$)

Administração

60.978,80

Administração Geral

60.978,80
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Apoio Administrativo

60.978,80

Trabalho

79.450,00

Empregabilidade

79.450,00

Desenvolvimento econômico e

79.450,00

sustentável
Educação

14.550.046,00

Administração Geral

4.149.569,29

Apoio Administrativo

4.149.569,29

Ensino fundamental

5.364.067,40

Educação infantil

4.989.492,58

Educação infantil

4.989.492,58

Educação de jovens e adultos

46.916,87

Educação fundamental

46.916,87

Subtotal

14.690.474,94

(Corresp. A soma das desp. organizadas de acordo com a alínea C, artigo 15 instrução
normativa 13/2008)
Contribuição FUNDEB (Art. 1º, Lei Federal 11.497/2007)

20.892.993,11

Restos a Pagar NP de Exercício Anterior, Processados no Exercício Atual
TOTAL

0,00
32.583.4688,05

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

Tabela 90 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino em 2015
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Valores Pagos
Período: 01-01-2015 á 31-12-2015
Total Receitas Arrecadadas: R$ 145.518.722,38
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: R$ 37.648.320,18
Descrição

Valor

Administração

72.550,97

Administração Geral

72.550,97

Apoio Administrativo

72.550,97

Trabalho

75.000,00
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Empregabilidade

75.000,00

Desenvolvimento econômico e sustentável

75.000,00

Educação

14.678.015,07

Administração Geral

3.004.203,85

Apoio Administrativo

3.004.203,85

Ensino fundamental

7.310.714,03

Educação fundamental

7.310714,03

Educação infantil

4.319.376,94

Educação infantil

4.319.376,94

Educação de jovens e adultos

43.720,25

Educação fundamental

46.916,87

Subtotal

14.825.566,04

(Corresp. A soma das despesas organizadas de acordo com a alínea C, artigo 15 instrução
normativa 13/2008)
Contribuição FUNDEB (Art. 1º, Lei Federal 11.497/2008)

22.822.754,14

Restos a Pagar NP de Exercício Anterior, Processados no Exercício Atual
TOTAL

0,00
37.648.320,18

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

Tabela 91 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino em 2016
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Valores Pagos
Período: 01-01-2016 á 31-12-2016
Total Receitas Arrecadadas:
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino:
Descrição

Valor

Administração Geral

2.663.406,46

Apoio Administrativo

65.314,64

Ensino fundamental

14.760.972,95

Educação fundamental

14.760.972,95

Educação infantil

2.014.914.61

Educação infantil

2.014.914.61
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Educação de jovens e adultos

47.267,76

Educação fundamental

47.267,76

Educação especial

4.824,00

Educação fundamental

4.824,00
Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

Tabela 92 - Total de Aplicações em Educação no Ano de 2016
Descrição

Valor

Valor pago (A)

19.491.385,78

Contribuição FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)

22.822.754,14

Resto a Pagar inscritos no Exercício (B)

617.921,79

Subtotal (C=A+FUNDEB+B)

45.256.783,69

Disponibilidade de Caixa (D)

436.824,21

Valores comprometidos de exercício Anteriores (RP E Extra orçamentários) (E)
847,00
Saldo de disponibilidade de caixa (F= D-E)

435.977,21

RP (processados e não processados) sem disponibilidade de caixa (G=B-F)

181.097,58

RP de exercícios anteriores sem disponibilidade de caixa atual (consulta 932.736) (H)
1.797.450,47
Total Aplicado (I=C-G+H)

46.873.136,58
Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tabela 93 - Valores Destinados a Política da Assistência Social por Ano
Ano

Ordinário

Vinculado

Total

2015

5.621.000,00

4.325.600,00

9.946.600,00

2016

5.380.700,00

4.448.100,00

9.828.800,00

2017

6.023.800,00

2.636.800,00

8.660.600,00

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência
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Tabela 94 - Valores Repassados pelo Fundo Municipal Assistência Social
GESTÃO
Nome
Índice

de

Repassado

Repassado

Repassado em

em dez/2017

em 2017

2016

R$ 13.755,05

R$ 169.515,86

R$ 164.436,17

R$ 0,00

R$ 18.748,24

R$ 38.095,48

R$ 13.755,05

R$ 188.264,10

R$ 202.531,65

gestão

descentralizada

-

IGDBF
Componente - índice de
gestão descentralizada
do SUAS
Total

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência.

Tabela 95 - Valores Repassados a Programas da Assistência Social
PROGRAMAS
Repassado em

Nome
Programa

dez/2017
Primeira

Infância no SUAS

Repassado em 2017

Repassado em
2016

R$ 39.000,00

R$ 89.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 84.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 52.220,00

R$ 39.000,00

89.000,00

148.220,00

Ações estratégicas do
programa

de

erradicação do trabalho
infantil
Ações estratégicas do
programa

de

erradicação do trabalho
infantil
Programa nacional de
promoção do acesso ao
mundo

do

trabalho-

ACESSUAS
TRABALHO
Total

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência.
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Tabela 96 - Valores Repassados pelo Fundo Municipal Assistência Social
SERVIÇOS
Repassado em

Nome

dez/2017

PAC II - Residência
Inclusiva
Piso Básico Fixo
Piso

de

Alta

Complexidade
Piso de transição de
média Complexidade
Piso Fixo de Média
Complexidade- MSE
Piso Fixo de Média
Complexidade- PAEFI

Repassado em 2017

Repassado em
2016

R$ 40.000,00

R$ 60.000,00

R$ 0,00

R$ 72.000,00

R$ 120.000,00

R$ 336.000,00

R$ 20.000,00

R$ 120.000,00

R$ 70.000,00

R$ 2.724,36

R$ 8.173,08

R$ 38.141,04

R$ 2.200,00

R$ 6.600,00

R$ 33.000,00

R$ 20.600,00

R$ 41.200,00

R$ 154.500,00

R$ 57.135,00

R$ 161.920,91

R$ 170.756,70

R$ 0,00

R$ 10.000,00

R$ 120.000,00

R$ 214.659,36

R$ 447.893,99

R$ 922.397,74

Serviço de Convivência
e

Fortalecimento

de

Vínculos
Piso

de

Alta

complexidade

II-

Residência Inclusiva
Total

Fonte: Prefeitura de Paracatu, Portal da Transparência.
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Tabela 97 - Saldo em Conta de Gestão da Assistência
SALDO EM CONTA CORRENTE (NOV/2017)
GESTÃO
Saldo em conta
Nome

Parcelas em conta

Valor mensal

corrente
(nov./2017)

Bloco da Gestão do
Programa Bolsa Família

8,26

12.476,03

103.077,91

6,12

2.522,78

15.437,09

e do Cadastro Único
Bloco da Gestão das
SUAS

Fonte: MDS.

Tabela 98 - Saldo em Conta de Serviços da Assistência
SALDO EM CONTA CORRENTE (NOV/2017)
SERVIÇOS
Saldo em conta
Nome

Parcelas em conta

Valor Mensal

corrente (Nov.
2017)

Bloco

da

Proteção

Social Básica
Bloco

da

2,27

R$ 40.850,85

R$ 92.574,66

1,05

R$ 15.000,00

R$ 15.772,26

2,32

R$ 15.224,35

R$ 35.395,61

Proteção

Social Especial de Alta
Complexidade
Bloco

da

Proteção

Social

Especial

de

Média Complexidade
Fonte: MDS.
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Tabela 99 - Saldo em Conta de Programas da Assistência
SALDO EM CONTA CORRENTE (NOV/2017)
PROGRAMAS
Saldo em conta
Nome

Parcelas em conta

Valor Mensal

corrente (Nov.
2017)

ACESSUAS

13,19

R$ 6.572,00

R$ 86.667,41

8,44

R$ 6.000,00

R$ 50.633,36

Aprimora Rede

1,10

R$ 1.750,00

R$ 1.927,60

Programa Criança Feliz

0,46

R$ 10.000,00

R$ 4.581,58

AÇÕES Estratégicas do
PETI

Fonte: MDS.

Tabela 100 - Saldo de Conta Corrente da Assistência em Dezembro de 2017
Total geral do saldo em conta corrente
TOTAL GERAL

R$ 110.396,02

R$ 406.067,48
Fonte: MDS.
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CAPÍTULO 6 - IDENTIFICAÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS E
TERRITÓRIAIS

Neste capítulo, serão apresentadas as vulnerabilidades identificadas nos territórios
com baixa ou inexistência de rede prestadora de serviço de assistência social, educação básica
pública e atenção básica da saúde pública. As modalidades educacionais serão: Creche com
população de 0 a 3 anos; Pré-escola de 4 a 5 anos; Ensino fundamental- Anos Iniciais de 6, 7,
8, 9 e 10 anos; Ensino Fundamental- Anos finais de 11, 12, 13, 14 anos; Ensino Médio de 15,
16 e 17 anos. Os gráficos que veremos a seguir mostram os resultados dos questionários
aplicados das unidades de Saúde (PSF), Escolas Estaduais e Municipais, CRAS e assistência
Social. Nenhuma das respostas houve alteração; em todos os questionários foram registrados
fielmente o que os entrevistados responderam, sem interferência do entrevistador. Crianças e
adolescentes cujos registros também não tiveram interferência do entrevistador, sendo que as
crianças/adolescentes responderam por si sós/mesmos.

Pesquisa de Campo Realizada nas Escolas

Esta pesquisa foi realizada em escolas de Paracatu diretamente com os diretores. O
total de escolas participantes foram 11 da rede estadual, 06 da rede municipal e 07 creches
municipais, sendo ao todo aplicados os questionários para 24 instituições vinculadas a política
de educação. O período de realização a aplicação dos questionários das Escolas Estaduais e
Municipais - iniciou-se no dia 24 de outubro de 2017 e encerrou-se no mês novembro de 2017.
Nessa pesquisa procurou-se identificar, no município de Paracatu, aspectos relacionados como,
as violações dos direitos identificados e registrados, por todas estas instituições.

Pesquisa Realizada com as Unidades Básicas de Saúde do Município

No total das 14 Unidades Básicas de Saúde de Paracatu que nos receberam para a
aplicação dos questionários direcionado para as ACE’s e/ou gerentes de cada UBS.
Responderem, apenas 14 pessoas que prestaram as informações, sendo elas trabalhadoras das
Unidades dos bairros do município de Paracatu.

160

Pesquisa Realizada com as Entidades do Município

Em relação às entidades de atendimento à criança e adolescente do município,
ressaltamos que 17 delas participaram da pesquisa, onde foram aplicados os questionários e
respondidos pelas coordenadoras.

EDUCAÇÃO

Tabela 101 - Problemas Identificados Relacionados a Criança e ao Adolescente
na Rede Estadual de Ensino
Violência
Escolas

física

Trabalho

Estaduais

entre os

Infantil

Fome

Violência

Abuso

Doméstica

Sexual

X

X

X

alunos
Julia

X

Camargo
Dom

X

Serafim
Neusa

X

Pimentel

Violência

Gravidez

Drogas

Drogas

indesejada

lícitas

ilícitas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Psicológica
ou moral

X

Afonso
Arinos
Josino
Neiva

X

X

X

Afonso

X

Roquete
Dr. Sérgio
Ulhôa

X

X

Antônio

X

Carlos
Delano
Brochado
Olindina
Loureiro
Altina de
Paula

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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Nesta etapa procurou-se identificar, as vulnerabilidades nas Escolas Estaduais
(zona urbana) no município de Paracatu. Os principais problemas relacionados às escolas são:
fome, violência doméstica, abuso sexual, gravidez indesejada, violência psicológica e moral,
uso de drogas licitas (cigarros e bebidas) e ilícitas (maconha).

Questionário Escola Estadual Júlia Camargo

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registro e anotações das ocorrências?
(x) sim ( ) não
Registros internos, conselho tutelar

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professores e direção

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Encaminha para o conselho tutelar, psicólogos, diálogos com a família, palestras educativas,
parcerias com o colégio Atenas, Conscienciarte, Kinross e os CRAS.

4.8 Quais os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Indisciplina, falta de compromisso dos pais dos alunos e da família, frequência escolar.

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Grande parte sim. Sempre tem respostas dos órgãos e com as famílias de inicios eles ficam
receosos com a denunciam más depois de uma conversa eles intendem e aceitam.

5 Em sua opinião o nível de retenção é:
A escola adota a política da progressão continuada.
6 Em relação ás transferências escolares?
Motivação de entrada e saída, devido ao trabalho dos pais serem em fazendas ocasiona na
mudança de escola com mais frequência.
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8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Mais atrativos voltados ao esporte por parte das políticas públicas.

Questionário Escola Estadual Dom Serafim

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor?
Falta de limite dos alunos e falta de compromisso da família.

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
(x)sim ( )não
Caderno de registro sendo uma forma de não deixa os alunos se leva.

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
A diretora a vice-diretora e o especialista

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Diálogo com os alunos

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Sobre faltas onde são encaminhados para o Conselho Tutelar

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
São resolvidos no momento

5.2 Quais os principais motivos para a ocorrência da retenção?
O social e falta

5.3 Quais as principais ações que a unidade adota para evitar e diminuir a retenção?
Ajuda pedagógica e reforço escolar
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7.1 Quais os anos mais atingidos pela defasagem?
6°, 7°, 8°e 9°

7.2 Qual (is) a (s) iniciativas que esta unidade adota para corrigir este problema?
Na tele sala

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Melhorias na escola, capacitação dos professores, investimentos nas políticas públicas de uma
forma mais responsável e suporte a família.

Questionário Escola Estadual Neusa Pimentel Barbosa

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Atacando de frente, reunião com a família e conversas.

4.8 Quais os encaminhamentos realizados com maio frequência?
Violência sexual, evasão escolar, indisciplina uso e drogas.

5.2 Quais os principais motivos para a ocorrência da retenção?
Déficit de aprendizagem da base, falta de compromisso, desestrutura familiar, dificuldade de
recursos pedagógicos

7.2 Quais iniciativas que esta unidade escolar adota para corrigir a defasagem escolar?
A escola não tem uma política interna para sanar essa defasagem

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Mais esporte direcionados a criança e adolescente; Mapeamento das áreas de risco;
Policiamento mais ostensivo e Ampliação do tempo integral, começando desde os anos
iniciais.
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Questionário Escola Estadual Afonso Arinos

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Problema de aprendizagem

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Conversar com aluno. Ser necessário, chama o responsável.

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Psicológico, em relação ao aprendizado.

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Na maioria das vezes sim. Quando não, e por que os pais não levam seus filhos.

6 Em relação ás transferências escolares?
Poucos. Só em caso de mudar para outra cidade.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Capacitação dos profissionais para lidar com as crianças e que saiba resolve tais questões. O
profissional está despreparado para lidar com certas situações.

Questionário Escola Estadual Professor Josino Neiva

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
( )sim ( )não
De forma discreta e sigilosa- chama a família
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4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Encaminha para a direção, CRAS, conselho tutelar e se for o caso promotoria.

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Médico, sala de recursos.

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Não tem retorno. Nem sempre é de forma adequada.

5 Em sua opinião o nível de retenção escolar nesta unidade é:
Baixo, adota a política da progressão continuada.

6 Em relação ás transferências escolares?
Poucos. Só em caso de mudar para outra cidade e situações de vulnerabilidades.

7. Descasamento idade/ano? Anos atingidos.
4º ano. Avaliação e reclassificação.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Equipe multidisciplinar, escola especializada para atender alunos em situação de
vulnerabilidade social, procurar trabalhar valores e autoestima.

Questionário Escola Estadual Afonso Roquete
4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Falta de estrutura familiar e gravidez precoce
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4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
(X)sim ( )não
Ata de registro

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Orientador e supervisor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Diálogo com a família

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Frequência escola

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Nem sempre o problema é resolvido.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Investir no projeto adolescente aprendiz, ampliando suas ofertas de cursos profissionalizantes
e oportunidades do primeiro emprego no mercado de trabalho, e promover atividades
recreativas para crianças.

Questionário da Escola Estadual Doutor Sérgio Ulhôa

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Briga entre os alunos, menos incidência. Fome, maior incidência.

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Depende do local onde a criança está, mas na maioria das vezes é o professor.
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4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Dialogo com o aluno, se persistir conversa com a família também.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Comprometimento de todas as esferas, estaduais, municipais e federal.

Questionário Escola Estadual Antônio Carlos

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor?
Depressão e autoflagelação

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
(x) sim ( )não
Um caderno de ocorrência e no livro de ata

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Vice-diretor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Primeiro conversar com o aluno e depois convida os pais a irem à escola para conversar.

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
As faltas dos alunos onde são encaminhados para o Conselho Tutelar

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Não

5.2 Quais os principais motivos para a ocorrência da retenção?
Falta de compromisso
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5.3 Quais as principais ações que a unidade adota para evitar e diminuir a retenção?
Acompanhamento pedagógico

8. Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Ter menos direito e mais deveres e ter, mas participação da família.

Escola Estadual Delano Brochado Adjuto

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Falta de estrutura familiar, drogas, violência física entre alunos e indisciplina.

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor e direção

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Diálogo palestras e projetos

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Nem sempre porque tem que ter acompanhamento familiar

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Instalação batalhão polícia militar, monitoramento olho vivo e parcerias com as escolas.

Escola Estadual Olindina Loureiro

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor?
Gravidez precoce, drogas e famílias desestruturadas.
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4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Vice-diretora

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Interação com as famílias através do diálogo.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Mais deveres e assistência familiar

Questionário Estadual Altina de Paula Guimaraes

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor?
Drogas, estrutura familiar e violência física.

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Equipe pedagógica

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Diálogo com a presença dos pais com o colegiado e, se necessário Conselho Tutelar

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Ajuda familiar e atendimento a família

5.2 Quais os principais motivos para a ocorrência da retenção?
Faltar de interesse do aluno

5.3 Quais as principais ações que a unidade adota para evitar e diminuir a retenção?
Reunião familiar diálogo com aluno atendimento individual com aula de reforço e recuperação.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
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Assistência social na escola, psicóloga, reforma da escola rede físico investimento em esporte
teatro tecnologia nas escolas, materiais pedagógicos, oficinas, danças, capoeira e artesanato.

Tabela 102 - Problemas Identificados Relacionados a Criança e ao Adolescente
na Rede Municipal de Ensino
4.1 Quais os problemas identificados com maior incidência, relacionados á criança e ao adolescente nesta unidade?
Escolas
Municipais
Nilo Sadok

Violência
física entre
alunos

Sexualidade

Adjuto

Aflorada

Simões
Maria
Trindade
Bezerra de
Menezes
Coraci
Meireles

infantil

X

Joaquim

Jose

Trabalho

Abuso

domestica

Sexual

Violência
psicológica
ou moral

Gravidez

Drogas

Drogas

indesejada

Licitas

ilícitas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fome

Violência

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Nesta etapa procurou-se identificar, as vulnerabilidades nas Escolas Municipais
(zona urbana e zona rural) no município de Paracatu. Os principais problemas relacionados às
escolas são: violência física entre os alunos, trabalho infantil, fome, violência doméstica,
violência doméstica ou moral e drogas ilícitas (maconha).

Questionário Escola Municipal Nilo Sadok

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Fome em casa, pais presos e estrutura familiar.

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
(x)sim ( )não
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Ata ou registro do professor

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Investimento na educação parceira para projetos educacionais.

Questionário Escola Municipal Joaquim Ajunto Botelho

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Sexualidade aforada e indisciplina

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Dialogo com aluno e professor e encaminhamento aos órgãos se necessário.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Assistência às famílias e atendimento psicológico e social a família.

Questionário Escola Municipal José Simões da Cunha

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor?
Maior incidência de atendimento médico, carência tanto da fome, quanto moradia menor
indisciplina.
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4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Dialogo e tenta resolver o que está ao alcance.

4.8 Qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Atendimento médico e psicológico

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Parcialmente sim

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Apoio as famílias carentes já que a maioria das crianças vivem em assentamento e não tem um
estrutura adequada e material didático para a escola.

Questionário Escola Municipal Professora Maria Trindade Rodrigues

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor?
Transporte Escolar, infraestrutura.

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
(x)sim ( )não
Ata de ocorrências e caderno de sala.

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como esta unidade administra estes problemas?
Junto com o colegiado, pais, encaminha ao conselho tutelar.
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4.8 Quais os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Conselho tutelar, agressão familiar e adolescentes.

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Mais ou menos, porque não tem respostas.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Melhorar a educação nos anos iniciais, acompanhamento psicológico do aluno e da família.

Escola Municipal Bezerra de Menezes

4 Quais os problemas com maior incidência relacionados à criança e ao adolescente nesta
unidade? Segundo a sua percepção coloque-os em ordem decrescente, ou seja, do que ocorre
com maior intensidade para menor.
Fome, violência física entre alunos, violência doméstica.

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como a unidade administra esses problemas?
Diálogo com a família

4.8 qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Psicólogo

4.8 qual os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Nem sempre, geralmente é lento.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Compromisso dos governantes com a escola e apoio financeiro.
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Questionário Centro Educacional Coraci Meireles

4.3 Existe alguma forma (sistema) de registros e anotações das ocorrências?
(x)sim ( )não
Livro de ata

4.6 Qual é o profissional que com maior frequência identifica o problema/situação?
Professor

4.7 Como esta unidade administra estes problemas?
Chama os alunos para conversa, relata aos pais, encaminha ao conselho tutelar.

4.8 Quais os encaminhamentos realizados com maior frequência?
Indisciplina dos alunos.

4.9 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Nem sempre.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Cumprimento das exigências das leis por parte dos órgãos responsáveis de defesa da criança e
do adolescente.
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PSF Bairro Bela Vista

A unidade do Bairro Bela Vista, está em funcionamento há 5 anos.
Atende os bairros, Santo Eduardo, Bela Vista I e II, Centro, Vila Cruvinel, Santa
Lúcia, Amoreiras 1e 2, Esplanada, Alto da colina, Nossa Senhora Aparecida, Santo Eduardo,
Alto do Açude, Vista Alegre e São Domingos. Possui cerca de 3.500 inscritos no sistema.
As vulnerabilidades relatadas pelo PSF, foram: Drogas lícitas e ilícitas, evasão
escolar, e gravidez na adolescência. As ACS mencionaram que a ocorrência da gravidez na
maioria dos casos ocorre de maneira consensual, e que não as considera como gravidez
indesejada. Uma vez que a criança e ao adolescente não procuram o PSF para tratar tais
questões, elas não podem ser registradas, por isso não entram no gráfico a cima. Essas
vulnerabilidades são identificadas a partir da visita das ACS, e, no entanto, não podem ser
comprovados ou registrados. No gráfico, pode ser percebido que a violência física no bairro
Bela Vista é o principal problema registrado, relacionado à criança e ao adolescente.

Gráfico 32 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Bela Vista
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Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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PSF Prado

A Unidade Básica de Saúde do Prado, está em funcionamento há 14 anos. Tem
4.125 pacientes inscritos e são realizados por mês 500 atendimentos. Os problemas mais
detectados em relação à criança e ao adolescente na unidade são, infecções diversas, gripe, e
doenças da época. O gráfico abaixo, mostra que o problema com maior incidência relatado
pelo PSF é a fome. Na unidade não ouve nenhum registro sobre qualquer tipo de violência ou
drogas neste ano.

Gráfico 33 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Prado
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Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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PSF Chapadinha

O PSF do Bairro Chapadinha, está em funcionamento a 25 anos. Tem 3.510
usuários inscritos e tende 450 pacientes por mês. O bairro é considerado bastante vulnerável,
algumas famílias chegam a ter 6 crianças de faixas etárias.
O PSF Relata, que existem casos de violência sexual contra a criança, mas que os
pais ou responsáveis procura como o primeiro atendimento o hospital; somente depois o posto
de saúde, e que na maioria dos casos não procura o PSF. O gráfico abaixo, traz as porcentagens
das vulnerabilidades apresentadas pelo PSF no bairro. Apesar de ser um bairro com bastante
vulnerabilidade, a entrevistada contradiz na hora de passar os dados exatos, ela diz que tem um
índice elevado dos casos de drogas, porém dá uma porcentagem baixa dos casos.

Gráfico 34 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Chapadinha
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PSF Nova Chapadinha

O PSF Nova Chapadinha, está em funcionamento há 2 anos com 3.633 pacientes
inscritos. São realizados 606 atendimentos por mês.
Os problemas com maior incidência entre crianças e adolescentes, relatados pelo
PSF, são, gravidez indesejada, violência psicológica, violência sexual, uso de drogas licitas e
ilícitas e tentativa de suicídio. Isso pode ser observado notoriamente no gráfico abaixo. Estas
ocorrências quando chegam ao PSF são direcionadas para um acompanhamento psicológico
pelo SUS, oferecem grupos de apoio aos adolescentes na própria unidade, e também são
encaminhados para o CRAS para envolver das oficinas.

Gráfico 35 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Nova Chapadinha
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PSF Primavera

A Unidade Básica de Saúde do Bairro Primavera, está em funcionamento há 7 anos,
com 3.045 pacientes inscritos, sendo realizado 417 atendimentos por mês.
Foi relatado que os problemas com maior incidência, são, violência doméstica,
sexual, fome, gravidez indesejada, drogas licitas e ilícitas. O gráfico abaixo mostra claramente
a % dessas questões. Porém, as drogas licitas e ilícitas não entraram por que não puderam ser
comprovadas pelo PSF, quando os pais das crianças ou os adolescentes não procuram ajuda na
unidade os casos não podem ser registrados e posteriormente solucionado.

Gráfico 36 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Primavera
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PSF JK

O PSF do bairro JK, está em funcionamento há 18 anos. É referência para todo o
bairro JK, além disso é realizado alguns atendimentos como, vacinas e curativos para os
moradores do Sara Kubitschek. São inscritos na unidade 4.401 pacientes e 1.796 atendidos no
mês.
Os problemas com maior incidência relatados pelo PSF foram violência física entre
crianças, negligencia por parte da família com os cuidados à criança, uso de drogas e índices
de fome. O gráfico abaixo traz as porcentagens dos problemas com maior incidência relatados
pelo PSF

Gráfico 37 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF JK
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PSF São João Evangelista

A unidade básica de saúde do São João Evangelista, está em funcionamento há17
anos, com 5.042 pacientes inscritos e 800 pacientes atendidos no mês.
Os problemas com maiores incidências relatados no PSF são: uso de drogas (lícitas
e ilícita), violência doméstica, registros de casos de violência sexual, fome e gravidez
indesejada. O gráfico traz a % da percepção do PSF quanto as vulnerabilidades identificadas no
bairro.

Gráfico 38 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF São João Evangelista
60%

50%
50%

40%
40%
30%
20%

7%

10%

2%

1%

0%

0%
VIOLÊNCIA
FÍSICA

DROGAS

TRABALHO
INFANTIL

FOMES

VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

VIOLÊNCIA E
ABUSO SEXUAL

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

182

PSF Nossa Senhora de Fátima

A unidade básica de saúde do bairro Nossa Senhora de Fátima está em
funcionamento há 19 anos, possui cerca de 3.046 pacientes inscritos e mensalmente são
atendidos uma média de 703 pacientes. A unidade de saúde é referência para os bairros nossa
Senhora de Fátima e algumas ruas do JK.
O gráfico abaixo mostra o que foi relatado por parte da coordenadora e das agentes
de saúde. As mesmas disseram que no bairro, não há incidência de violência física, violência
doméstica, fome, trabalho infantil e violência sexual. Há apenas alguns casos de uso de drogas
lícitas e ilícitas e gravidez indesejada com algumas adolescentes.

Gráfico 39 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Nossa Senhora de Fátima
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PSF Novo Horizonte

A Unidade Básica de Saúde do Novo Horizonte, está em funcionamento há 11 anos.
Tem 4.870 pacientes inscritos e são realizados por mês 700 atendimentos. A área de
abrangência do PSF é o Novo Horizonte e bairros vizinhos.
Os problemas com maior incidência relatados pela unidade são: Violência sexual,
drogas licitas e ilícitas e fome. O gráfico acima, traz as % das percepções da unidade quanto
aos casos de vulnerabilidade identificados e registrados no PSF.

Gráfico 40 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Novo Horizonte
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UBS Vila Mariana

A Unidade Básica de Saúde da Vila Mariana, está em funcionamento há 17 anos e
possui 3.398 inscritos na unidade, mensalmente são atendidos 400 pacientes.
O gráfico traz a percepção da UBS em relação as vulnerabilidades identificadas nos
bairros de abrangência, Vila Mariana e Jardim Serrano. Os maiores problemas são: drogas
lícitas e ilícitas, violência praticada por outras crianças, fome.

Gráfico 41 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes na UBS Vila Mariana
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PSF Aeroporto

O PSF do Aeroporto está em funcionamento há 17 anos. A área de abrangência da
unidade é os bairros, Aeroporto I e II e Paracatuzinho. São 8.000 pacientes matriculados. São
atendidas mensalmente 600 pessoas. Duas equipes com atendimento de 600 pessoas por mês.
As vulnerabilidades relatadas pelo PSF estão demostradas no gráfico a cima. São,
gravidez indesejada, violência sexual e doméstica, uso de drogas licitas e ilícitas e fome.

Gráfico 42 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Aeroporto
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PSF Alto do Açude

O PSF do Alto do Açude está em funcionamento há 19 anos, tem 5.585 inscritos, e
550 atendidos mensalmente. A área de abrangência do PSF é o Alto do Açude e bairros
vizinhos.
O gráfico abaixo, mostra as vulnerabilidades existentes das áreas de abrangência
relatada pelo PSF. A unidade relata que os casos de violência em geral existem, mas a unidade
trata essa questão com receio, assim como os outros PSF’s. Eles sabem que existem as
vulnerabilidades através das visitas domiciliares, porém os responsáveis pela criança e o
adolescente não procuram o PSF para ajuda.

Gráfico 43 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no PSF Alto do Açude
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UBS Paracatuzinho

A UBS do Bairro Paracatuzinho está em funcionamento há 17 anos, possui 3.927
pacientes inscritos, 1.903 são atendidos mensalmente. A área de abrangência da UBS é
Paracatuzinho e Bom Pastor.
No gráfico, pode ser observado que não foi relatado nenhuma vulnerabilidade nas
áreas de abrangência da UBS. A entrevistada justifica que existem as vulnerabilidades, porém,
as agentes não registram, uma vez que as pessoas não procuram a UBS para tratar dessas
questões.

Gráfico 44 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes no UBS Paracatuzinho
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Clínica da Mulher

A Clínica da mulher está em funcionamento há 10 anos, atende todo o Município e
mensalmente são atendidos 3.136 pacientes. Não pode ser informado quantos pacientes estão
inscritos, uma vez que a clínica não tem um sistema para esse fim.
Mais uma vez foi relatado que os pais das crianças e os adolescentes não procuram
a Clínica da Mulher para tratar das violações de direito, sempre procuram o Hospital, Conselho
Tutelar ou CRAS, para o primeiro atendimento. O gráfico traz a % dos casos que foram
recebidos este ano pela Clínica.

Gráfico 45 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes na clínica da mulher
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Hospital Municipal de Paracatu

O Hospital de Paracatu não mantém dados digitalizados e informatizados das
violações de crianças e adolescente no Município. No período da pesquisa de campo o sistema
informatizado estava inoperante devido a término do contrato com a empresa prestadora dos
serviços. As informações abaixo detalham as violações apuradas nos prontuários referente aos
anos de 2016 e 2017.

Gráfico 46 - Casos de Violência com Crianças e Adolescentes do Hospital
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Total de Violações na Rede de Saúde

Neste gráfico é possível observar a % total de cada violação dos direitos da criança
e adolescentes, registrada por todos os PSF visitados. Podemos observar que o índice mais alto
está concentrado no uso de drogas, seguida da violência física, violência doméstica, fome,
trabalho infantil e violência e abuso sexual.
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Gráfico 47 - Percepção dos Casos de Violência Contra a Criança e
Adolescentes na Rede de Saúde
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Tabela 103 - Funcionamento das Unidades de Saúde

PSF Chapadinha

PSF Bela Vista

UBS Amoreiras

PSF Prado
PSF Nova
Chapadinha
PSF Primavera

PSF JK
PSF São João
Evangelista

Atendimento

Funcionamento

Área de

Pacientes

Atendidos

Principal

(Anos)

Abrangência

Inscritos

no Mês

3.510

450

Atenção
básica
Atenção
Básica
Atenção
básica
Atenção
Básica
Atenção
básica
Atenção
Básica
Atenção
básica
Atenção
Básica

25 anos

5 anos e meio

17 anos

14 anos

2 anos

7 anos

18 anos

17 anos

Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos

3.500

Não
Informou

Natureza
da
Instituição
Municipal

Municipal

Bairros

Não

Não

vizinhos

informou

informou

4.125

500

Municipal

3.633

606

Municipal

3.045

417

Municipal

4.401

1.796

Municipal

5.042

800

Municipal

Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos

Municipal
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PSF Nossa

Atenção

Senhora de

Básica

Fátima
PSF Novo

Atenção

Horizonte

Básica

UBS Vila

Atenção

Mariana

básica

PSF Aeroporto
PSF Alto do

Atenção
Básica
Atenção

Açude

básica

UBS

Atenção

Paracatuzinho

Básica

19 anos

11 anos

17 anos

17 anos

19 anos

17 anos

Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos
Bairros
vizinhos

3.046

703

Municipal

4.870

700

Municipal

3.398

400

Municipal

8.000

600

Municipal

3.046

703

Municipal

3.927

1903

Municipal

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

REGISTRO DE VIOLAÇÕES NA REDE DE SAÚDE

Tabela 104 - Mecanismos de Registro para os Casos de Violência

Não

PSF

X

Chapadinha
PSF Bela

X

Vista
UBS
Amoreiras
PSF Prado
PSF Nova
Chapadinha
PSF
Primavera
PSF JK

Sim

Desde que
ano

Casos
registrados
(Mês)

Não

Não

Informou

Informou

Não

Não

Informou

Informou
Não

Casos
encaminhados
e
solucionados
Não Informou

Sim

X

2000

X

2015

1 por mês

Não

X

2010

1 caso

Não

X

2001

0

Nem Sempre

Informou

Nem Sempre

X

192

PSF São João
Evangelista

Não tem
X

X

Fátima
PSF Novo
Horizonte
UBS Vila
Mariana
PSF
Aeroporto
PSF Alto do
Açude
UBS
Paracatuzinho

1 a 2 por ano

acesso e
retorno

PSF Nossa
Senhora de

2000

Não

Não

Informou

Informou

X

2006

X

2015

1 a cada 6
meses
Não
Informou

Não

Não

Informou

Informou

X

1998

1 pôr mês

X

2000

X

Não
Informou

Sim

Não

Sim

Nem Sempre

Não

Não Informou

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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Tabela 105 - Violação com Crianças até 12 Anos
Violação com Crianças até 12 anos - Artigo 2º da Lei Nº 8.069/90
Violência
Física
praticada

Doméstica

Sexual

por outras

Trabalho
Infantil

Fome

Cigarro

Bebidas
Alcoólicas

Maconha

Cocaína

Craque

crianças
PSF Chapadinha

X

X

PSF Bela Vista
UBS Amoreiras

X

PSF Prado
PSF Nova Chapdinha

X

PSF Primavera
PSF JK

X
X

X

X
X

X

PSF São João Evangelista

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PSF Nossa Senhora de Fátima
X

PSF Novo Horizonte
UBS Vila Mariana

X

PSF Aeroporto

X

X

PSF Alto do Açude

X

X

X

UBS Paracatuzinho

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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Tabela 106 - Violação com Adolescentes de 13 a 18 Anos
Violações com adolescente de 13 a 18 anos - Artigo 2º da Lei Nº 8069/90
Violência Física
praticada por

Doméstica

Sexual

outras crianças
PSF Chapadinha

Trabalho
Infantil

Fome

X

PSF Bela Vista
UBS Amoreiras

X

Cigarro

Bebidas
Alcoólicas

Maconha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cocaína

Craque

Gravidez

X
X

X

X

PSF Prado
PSF Nova Chapdinha

X

PSF Primavera

X

X

X

X

PSF JK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PSF São João

X

Evangelista
PSF Nossa Sra. de
Fátima
PSF Novo Horizonte
UBS Vila Mariana

X

PSF Aeroporto
PSF Alto do Açude
UBS Paracatuzinho

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

Hospital Municipal

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.
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Questionário PSF Chapadinha

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e ao adolescente
identificado nesta unidade?
Abuso Sexual
5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Para esses casos de violência geralmente a UBS detecta alguns dias depois do ocorrido por que
a maioria procura hospital como primeiro atendimento e alguns casos são através das visitas
dos agentes de saúde onde alguns vizinhos relata. Poucas pessoas vêm a unidade para falar que
sofreu violência, as vítimas geralmente ficam com receio de denunciar e quando a UBS faz a
notificação do caso, é realizado todo acompanhamento da vítima e da família direcionando
também para atenção especializada. Para os casos de drogas é mais complicado por que os
usuários não relatam que faz uso de drogas. Alguns falam para o ACS em visita domiciliar ou
algum familiar informa ou vizinhos.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Medidas sócio educativa; apoio, acompanhamento de perto com frequência a área social,
inclusão em programas para auxilio, diálogo, orientação e tratamento, deveria ter um centro de
recuperação para usuários no município (gratuito) e acompanhamento de toda a família.

Questionário PSF Bela Vista

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Falta de interesse das crianças em frequentar as escolas, gravidez precoce e uso de drogas.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Encaminhamento ao CAPS, acionam o conselho tutelar, parcerias nas escolas com o “programa
saúde na escola”. O PSF oferece curso de crochê para todas as faixas etárias, atividade física
para todas as etapas, grupo de artesanato ministrados pelo CRAS- Bela Vista.
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6 Existe mecanismo de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim. Ficha de notificação e livro de ata

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Educação e esporte fundamental, escola de tempo integral e projeto com atividade física.

Questionário UBS Amoreiras

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Criança problema de infecção aguda e adolescente drogas licitas.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Encaminhamento ao CRAS suporte a família com ajuda material e ao CAPS para uma avaliação
dos especialistas para diagnostica com mais precisão.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Crianças e adolescentes na escola e estas estar preparada para receber esses adolescentes com
um atendimento especial para depois frequentar uma escola regular. Apoio de todo o governo
para manter esses ambientes que recebe a criança e adolescente e trabalho direcionados para
atender os mesmos.

Questionário PSF Prado

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Infecção diversas, gripes, cataporas, sinusite etc.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
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Grupos de apoio para os jovens para trabalhar a questão das drogas, mesmo não tendo
registros no PSF sabemos que existem vários casos.

Questionário PSF Nova Chapadinha

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Gravidez indesejada e psicológico.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Acompanhamento psicológico pelo SUS, grupos de adolescentes (reuniões) e CRAS.

6 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Resolvido não mas melhorado, depende muito da família.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Apoio psicológico para a família e adolescente, projetos sociais no bairro para envolver as
crianças e adolescentes.

Questionário PSF Primavera

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Adolescente gravidez indesejada

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Encaminhamento aos órgãos responsáveis, acompanhamento ativo das adolescentes gravidas e
Conselho Tutelar
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6 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Não houve nem visita por parte da entidade responsável a notificação e somente para dados.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Areia de lazer no bairro cursos gratuitos para todas as faixas etárias. Rede de apoio para as
crianças e adolescentes projetos que atenda no próprio bairro.

Questionário PSF JK

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Violência física praticada por outras crianças, fome, uso de drogas (licitas e ilícitas) e gravidez
indesejada.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Aciona o conselho tutelar, palestras educativas, faz os atendimentos e encaminha aos órgãos,
atividades em grupo para crianças de 0 a 9 anos.

6 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Não houve nem visita por parte da entidade responsável a notificação e somente para dados

6 Existe mecanismo de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim. Ficha de notificação e prontuário.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Melhorar as assistências, investir na educação, melhorar a distribuição de renda, investir mais
em saneamento básico.
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PSF São João Evangelista

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Abandono, abuso sexual, violência doméstica, violência física praticada por outras crianças,
fome, uso de drogas (licitas e ilícitas) e gravidez indesejada.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Acompanhamento, visitas, acionamento do conselho tutelar.

6 Existe mecanismo de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.

6.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, pra tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Não tem acesso e retorno.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Ampliar a educação tempo integral, inseri a família para participação e capacitação profissional.

Questionário PSF Nossa Senhora de Fátima

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Uso de drogas (licitas e ilícitas) e gravidez indesejada.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Palestras, parcerias com escolas, acompanhamento dos casos.

6 Existe mecanismo de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.
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6.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, pra tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Sim. São encaminhados ao CRAS- Novo Horizonte.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Inserir mais projetos sociais voltados a criança e adolescente, oferecer cursos e oficinas para
este público.

Questionário PSF Novo Horizonte

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Adolescente gravidez indesejada e crianças com problemas respiratórios.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Comunica o CRAS para tomar as providencias, uma vez que a unidade não tem muito o que
fazer em relação.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Apoio para que possam ser denunciados os casos de violência, mais palestra nas escolas para
conscientização dos adolescentes, a respeito das drogas e criminalidade em geral. Resgatar os
adolescentes que já estão envolvidos na criminalidade

Questionário PSF Vila Mariana

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Fome, violência física praticada por outras crianças, uso de drogas e gravidez indesejada.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
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Acompanhamento, encaminhamento ao CRAS, assistência social, palestras educativas nas
escolas.

6 Existe mecanismo de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Ampliar os atendimentos no CRAS, capacitação profissional, ampliação das clinicas, melhor
interesse da comunidade.

Questionário PSF Aeroporto

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Crianças problema respiratório e adolescente com gravidez indesejada.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Programa Saúde na escola, palestra de corredor e dialogo sobre prevenções.

6 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, pra tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
São encaminhados para o Conselho Tutelar mais nem sempre e resolvido.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Criar espaço de lazer para trabalhar as crianças e adolescentes e tem um centro psicossocial
que possa ajuda nos atendimentos.

Questionário do PSF do Alto do Açude

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
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Gravidez Indesejada e Doenças Respiratórias.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
É feito o encaminhamento para o conselho tutelar primeiramente e também ao CRAS.

6 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na sua
avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Não. Na maioria dos casos é feito o arquivamento da denúncia por parte dos órgãos, e quando
questionados sobre o andamento dos casos, a unidade não recebe um retorno.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Fortalecer a unidades básica, capacitação dos profissionais para lidar com as situações mais
complexas.

Questionário da UBS Paracatuzinho

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Gravidez indesejada e uso de drogas.

5 Como está unidade administra estas situações e quais formas são adotadas para o
atendimento dos casos, além e após a atendimento clínico?
Palestras de instrução as crianças e adolescentes e parcerias nas escolas e creches.

6.4 Existe mecanismo de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim. Folhas de notificação.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
Melhorar a política pública de atenção e defesa das crianças e adolescentes, estruturar o
conselho tutelar e montar uma ouvidoria para as queixas e reclamações.
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Questionário da Hospital Municipal de Paracatu

4 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
O pronto atendimento é aberto para todos as demandas.

8 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das criança e adolescentes?
É necessário ampliação da rede básica de saúde e o acompanhamento das famílias em situação
de vulnerabilidades, contratação de assistentes sociais e atuação e repressão a exploração
infantil.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A gestão da política municipal de assistência social está referenciada a Secretaria
Municipal de Assistência Social. Bem como, Setor de Habitação, Setor Financeiro e Secretaria
Executiva dos Conselhos; o Cadastro Único (CADÚNICO) e Bolsa Família (enfatizando
número de famílias inscritas e beneficiárias).

Tabela 107 - Violações na Rede de Assistência Social

Instituição

Guarda Mirim
KADAR

Trabalho

Violência

Violência

Infantil

Física

Doméstica

-

-

-

0%

10%

60%

Violência
e Abuso

Fome

Drogas

-

-

-

0%

0%

0%

0%

50%

80%

1%

10%

30%

0%

50%

20%

3%

0%

10%

-

20%

20%

20%

40%

20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sexual

Associação de
Capoeira e Arte
Mundial
ABNEP
APAE
Associação de Pessoas
com Deficiência
Céu das Artes
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Fundação

0%

1%

0%

1%

3%

1%

Lar dos pequeninos

2%

95%

85%

38%

90%

1%

MEFIJA

0%

0,5%

0%

0%

100%

0%

1%

1%

0%

2%

10%

0%

20%

70%

70%

40%

80%

40%

Conscienciarte

Associação Obras
Sociais CEFEC
Projeto Pintando o
Sete

Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Questionário da Guarda Mirim

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Problemas de comportamento, interação social (intersocial).

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Encaminhamos para as unidades responsáveis do município.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Melhorar a condição socioeconômica das famílias.

Questionário Associação Esportiva e Social Kada

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Desestrutura familiar.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Não é registrado nessa instituição.
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7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Há uma necessidade de carência de projetos em todos os bairros da cidade, maior investimento
no esporte na cidade e criação de uma vila olímpica que abrange meninos e meninas.

Questionário Associação de Capoeira, Esporte e Arte Mundial

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Desestrutura familiar, violência física, domestica, sexual, trabalho infantil, fome e uso de
drogas.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Acompanhamento, dialogo, reuniões.

5 Existe mecanismos de registros dos casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.

5.4 quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes para tratar do assunto, na sua
opinião, o problema é resolvido de forma adequada?
Não tem suporte técnico (assistente social e psicólogo).

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Mais acesso à cultura, ao lazer e esporte, mais apoio político para dar continuidade ao projeto.

Questionário da ABNEP

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Desestrutura familiar, violência física, domestica, sexual, trabalho infantil, fome e uso de
drogas.
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4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Atendimento da assistente social que são voluntários e encaminha aos órgãos competentes,
Visitas domiciliares.

5 Existe mecanismos de registros dos casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.

5.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes para tratar do assunto, na sua
opinião, o problema é resolvido de forma adequada?
Não tem suporte técnico (assistente social e psicólogo).

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Contratar mais profissionais na área, abrir mais processos seletivos e colocar mais assistentes
sócias dentro das escolas.

Questionário da APAE

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados a criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Violência física, doméstica e sexual, fome, drogas e gravidez indesejada.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
A APAE atua tanto na prevenção e promoção (assistência e saúde), quanto após detectarmos
que algum direito foi violado.

5 Existe mecanismos de registros dos casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.

5.4 quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes para tratar do assunto, na sua
opinião, o problema é resolvido de forma adequada?
Sim.
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7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Definir um fluxo de encaminhamento para os serviços ofertados dentro do município, maior
divulgação de para a população dos serviços ofertados por toda a rede sócio assistencial, criação
de espaços de convívio e interação entre as crianças e adolescentes.

Questionário Associação de Pessoas com Deficiência

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Abandono, violência física, doméstica e sexual, fome e drogas.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Os casos são repassados a assistência social.

5 Existe mecanismos de registros dos casos de violência contra a criança e o adolescente?
Sim.

5.4 quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes para tratar do assunto, na sua
opinião, o problema é resolvido de forma adequada?
Nem sempre deixam muito a desejar. Deveria também ter interesse da pessoa que recebe a
denúncia.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Ter mais assistência às crianças e adolescentes, ter mais apoio psicológico as crianças e
adolescentes e ter um assistente social disponível para atender aos usuários.

Questionário Céu das artes

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Relacionamento familiar desajustado, famílias carentes, evasão escolar e trabalho infantil.
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4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Visita as famílias em situação de vulnerabilidade social, e inclusão nas oficinas de convivência
lazer e integração.

5 Existe mecanismos de registros para os casos de violência contra a criança e o adolescente?
( ) sim

(x)não

Não existe mecanismos de registros

5.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
A instituição não tem conhecimento ou retorno dos casos encaminhados.

6 Qual a percepção, desta unidade quanto aos casos de violência contra a criança e o
adolescente?
Não soube responder.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Projetos de inserção e interação com as famílias, ampliar projetos de capacitação trabalho e
renda adolescente aprendiz.

Questionário da Associação Madre Tereza de Calcutá (Lar dos pequeninos)

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Famílias em situação de vulnerabilidade, genitores com envolvimento (ou dependência) com
álcool, negligência, violência física e psicológica e abuso sexual.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Acompanhamento psicológico, psicossocial, trabalho em grupo e individual, visita técnica as
famílias biológicas e extensa, reuniões de estudo de caso, e encaminhamento para os órgãos
competentes.
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7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Trabalhar as famílias no fortalecimento de vínculo, mais investimento em projetos para que os
adolescentes e jovens se profissionalizem e tenham fácil acesso ao primeiro emprego.

Questionário MEFIJA

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Indisciplina das crianças estrutura familiar e falta de interesse das crianças.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Ajuda material e diálogo com a família.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
politicas municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Investimento social, trabalho de assistência social a família, as vezes o problema não está na
criança e no adolescente, mas na família e projetos que trabalha com a família.

Questionário da Associação Obras Sociais do CEFEC

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Crianças sem estrutura familiar, fome e problemas psicológicos.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
A unidade trabalha com acompanhamento psicológico, psiquiatra, além do diálogo com a
família e acompanhamento ao pronto socorro, caso necessite. No caso da criança não ter
alimento em casa a unidade oferece uma cesta básica, dialogo com a família sobre abuso.
Acompanhamento com psicólogo medico e dentista.
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7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Desenvolver projetos que auxiliem as crianças e adolescentes não entrarem no mundo das
drogas e criminalidade. Dar suporte psicológico para as famílias. Ser um ponto de apoio nos
trabalhos mais complexos tipo: abuso, gravidez indesejada, famílias com necessidades básicas
entre outros.

Questionário do AAMIN - Projeto Pintando 7

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados á criança e adolescentes
identificados nesta unidade?
Violência física, doméstica, sexual, negligência, trabalho infantil e drogas.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
A AAMIN procura dar um atendimento de qualidade, é preenchido uma ficha de inscrição logo
após é realizada visita domiciliar as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social,
acompanhamento nas diversas oficinas oferecidas dentro do projeto, trabalho em grupo,
acompanhamento e encaminhamento nos casos mais graves para os órgãos, reunião com as
famílias.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Mais apoio financeiro para manter a instituição, apoio das empresas, ampliar projetos
preventivos já existentes nos bairros.

Questionário da Fundação Conscienciarte

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Quando a Instituição toma conhecimento de qualquer tipo de violência doméstica envolvendo
os adolescentes atendidos pelos seus projetos, é imediatamente acionado uma equipe técnica,
composta por assistente social, coordenadora psicopedagoga, de forma a promover inicialmente
o amparo e auxilio, minimizando os danos da violência. Em seguida essa mesma equipe busca

211

atendimento completo e adaptado a realidade da criança e adolescente através de ações e
direcionamento adequado, obtém-se resultados positivos na prevenção das variadas violências
domésticas.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
A política de atenção deve contemplar medidas que informa a população as variadas formas de
violência, através das mídias, redes sociais, escolas, grupos de convívios, ampliar as vagas nos
projetos sociais, mais envolvimento das famílias nos projetos e desenvolver atividades diárias
em escolas, contemplando o pleno desenvolvimento social do indivíduo pois, quando se obtém
eficiência na informação, consequentemente a população bem informada pode identificar
precocemente grupos de riscos e tomar ações que previnam a violência de ocorrer.
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS – SDG

O Sistema de Garantia de Direitos pressupõe um trabalho em rede das instituições
e dos atores envolvidos na proteção da infância e da adolescência e uma ampla parceria entre o
poder público e a sociedade civil. A busca da intersetorialidade entre as diferentes áreas do
governo, otimizando espaços, serviços e competências é condição imprescindível para que as
crianças e os adolescentes sejam atendidas de modo integral, como prevê o ECA.

Tabela 108 - Violações no SDG
Trabalho

Violência

Violência

Infantil

Física

Doméstica

Polícia Militar

0%

7,73%

9,17%

Conselho Tutelar

15%

70%

Vara da Infância

0%

CREAS

Instituição

Polícia Civil *

Violência
e Abuso

Fome

Drogas

6,21%

0%

3,36%

40%

95%

5%

95%

70%

60%

50%

0%

98%

10%

100%

90%

90%

5%

15%

-

-

-

-

-

-

Sexual

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018.
* A Polícia Civil não detém das informações de violações que, de acordo com o REDS, são
registro de questões administrativas e criminais. Todos são encaminhados ao Fórum, seja
infrator ou vítima, mas nem todos instaurados, geralmente viram processos dos casos 5 a 10%.
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Gráfico 48 - Número de Violações de Direitos no Conselho Tutelar por
Bairro
Zona Rural
Vila São Calixto
São Sebastião
Santa Lúcia
Projeto 21
Primavera
Jardim Serrano
Chapadinha
Bela Vista
Alto do Corrego
Amoreiras
Alto do Açude
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fonte: Conselho Tutelar de Paracatu.

Questionário da Polícia Militar

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Durante o atendimento de ocorrências e intervenções envolvendo menores se prima pelo
princípio da proteção integral, de modo que, quando o menor for vítima ou autor de ilícito
sempre haverá o acionamento de seus pais ou responsáveis legais, na falta deste, o Conselho
Tutelar, o qual é responsável pelos pós atendimento. E sempre é acionado em situações de
riscos.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Há uma necessidade de acompanhamento a longo prazo de crianças e adolescentes envolvidas
em ocorrências. Seja o acompanhamento familiar pelo Conselho Tutelar e demais órgãos de
proteção, seja pela escola no acompanhamento do desenvolvimento e frequência destes alunos.
A título de sugestão fica a criação de um banco de dados de crianças/ adolescentes em situação
de risco. De modo a integrar informações de todos os órgãos de proteção.
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Questionário Conselho Tutelar

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Violência Sexual, infrequência escolar, evasão e drogas.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Para cada denúncia, um encaminhamento diferente. Os casos são encaminhados para os órgãos
competentes, seja, Ministério Púbico, área da saúde, Vara da infância, Psicólogos, entre outros.
Depois ao CREAS se já constatados a violação dos direitos, e posterior ao CRAS para o
acompanhamento familiar.

5.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Ministério Público, Sim. Os outros órgãos nem sempre. Alguns casos voltam para o concelho.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Ampliar o programa adolescente aprendiz. Criar projetos nos bairros vulneráveis, para atender
melhor as crianças\adolescente afastados do centro. Políticas públicas voltadas para as drogas.

Questionário da Vara da Infância e Juventude

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Relata para o Juiz da Vara da Criança e do Adolescente, repassa para o Conselho Tutelar.
Agem após a chegada da demanda. Faz as pericias, laudos e visitas necessárias.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Trabalhar a prevenção com a família.
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Questionário do CRAS do Bela Vista

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Criança: Ficar sozinho em casa. Adolescente: Não ter ocupação no contra turno escolar e
defasagem.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Acompanhamento familiar e médico, orientação, auxilio alimentação e natalidade.

5.4 quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes para tratar do assunto, na sua
opinião, o problema é resolvido de forma adequada?
Nem Sempre. Não respondem se o CRAS não for atrás, se não for fica por isso mesmo.

6 Qual a percepção, desta unidade quanto aos casos de violência contra a criança e o
adolescente?
50% dos casos recebidos são de violação dos direitos.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Reformulação escolar para o adolescente. É o principal.

Questionário do CRAS Novo Horizonte

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Gravidez, violência, violação dos direitos e agressividade.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Em caminhamento para o CREAS e Concelho Tutelar.
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5.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Quando o CREAS é procurado pelo CRAS, não tem um posicionamento a respeito do
andamento dos casos.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
As redes funcionarem de fato. Um auxiliando o outro. Ampliar os programas de atendimento a
criança/adolescente, potencializar o jovem, principalmente no 1º emprego.

Questionário do CRAS do Paracatuzinho

3 Quais os problemas com maior incidência, relacionados à criança e aos adolescentes
identificados nesta unidade?
Não soube responder.

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Acompanhamento psicológico, assistência social, participação das oficinas desenvolvidas
dentro do CRAS.

5.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Na maioria dos casos sim.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Recursos financeiros, mais oficinas para envolver as crianças\adolescentes e mais parcerias das
empresas comerciantes.

Questionário CREAS

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
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Ficha de identificação do 1º atendimento; Identificação e caracterização socioeconômica das
famílias; Diagnóstico familiar; Análise técnica; Plano de metas; Acompanhamento,
encaminhamento as redes e avaliação.

5.4 Quando os casos são encaminhados aos órgãos competentes, para tratar do assunto, na
sua avaliação, o problema é resolvido de forma adequada?
Na opinião da coordenadora “ depende do CREAS, da rede, mas sobretudo de como usuário
age diante dessa situação.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Capacitação continuada dos profissionais envolvidos e fortalecimento do trabalho da rede.

Questionário da Polícia Civil

4 Como esta unidade administra estas situações e quais são as formas adotadas para
atendimento dos casos, além e após o atendimento inicial?
Quando é fato não infracional é ouvido, e os responsáveis assumem o compromisso. Quando
o fato é infracional é detido provisoriamente.

7 Na sua avaliação que estratégias, medidas e ações deveriam ser adotadas para melhorar a
política municipal de atenção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes?
Mais medidas profiláticas (de prevenção) deve se iniciar nas famílias pois não há estrutura,
não dão educação. É preciso mais suporte, mais orientação para se ter menos internação.
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CAPÍTULO 7 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)
consolidou-se a partir da Resolução 113 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA) de 2006. O início do processo de formação do SGD, porém, é fruto
de uma mobilização anterior, marcada pela Constituição de 1988 e pela promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como parâmetro para políticas públicas voltadas
para crianças e jovens, em 1990. O SGDCA é formado pela integração e a articulação entre o
Estado, as famílias e a sociedade civil como um todo, para garantir que a lei seja cumprida, que
as conquistas do ECA e da Constituição de 1988 (no seu Artigo 227) não sejam letra morta.
De forma articulada e sincrônica, o SGDCA estrutura-se em três grandes eixos
estratégicos de atuação: Defesa, Promoção e Controle. Essa divisão nos ajuda a entender em
quais campos age cada ator envolvido e assim podemos cobrar de nossos representantes suas
responsabilidades.
A tabela abaixo apresenta o nome, endereço e telefone, de todos os órgãos de
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescentes do Município de Paracatu.

Tabela 109 - Sistema de Garantia dos Direitos
Nome da Instituição
Conselho Tutelar
Policia Civil

Endereço

Telefone

Praça JK, 371 - Centro

(38) 3671-6268 /
9.9933-4598

Alameda Euzébio,100, Centro

(38) 3671-1445

Policia Militar

Rua Frei Anselmo, 435 - Lavrado

(38) 3671-2857

Ministério Público

Avenida Olegário Maciel - Centro

(38) 3679-8500

Vara da Infância e Juventude

Avenida Olegário Maciel - Centro

(38) 3671-1761

Procuradoria do Município

Rua José Osório de Almeida,165

(38) 3679- 8350

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017.

CONSELHO TUTELAR

O conselho tutelar é um órgão permanente e autônomo. A eleição dos conselheiros
é feita pela votação da sociedade. O objetivo do Conselho Tutelar é zelar pelos direitos das
crianças e dos adolescentes. Os conselheiros acompanham as crianças e adolescentes em
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situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. O
exercício efetivo da função de conselheiro, constitui serviço público relevante e quem o pratica
deve ser pessoa idônea, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O
Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes
forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais, responsável ou
em razão de sua própria conduta.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), deve haver no
mínimo, um Conselho Tutelar em cada município e em cada região administrativa do Distrito
Federal, como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco membros
escolhidos pela população local para mandato de quatro anos. Para a candidatura do membro
do Conselho, são exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, ser maior de
21 anos e residir no município.
Em Paracatu a sede do Conselho Tutelar está situada na Praça JK nº 371 no Centro.
O Conselho está em funcionamento há 26 anos. No ano 2016 foi eleito individualmente os
conselheiros para mandato de quatro anos, constituído por dez conselheiros tutelares, sendo
cinco titulares e cinco suplentes. O edital 01/2015 composta de cinco etapas classificatórios e
eliminatórias sendo: inscrição, prova de conhecimento específico do ECA e Redação, Eleição,
Exame médico e capacitação e diplomação e posse.
De acordo com o site da secretária de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH\PR), em 2011 foi fornecido equipamentos a fim de promover e fortalecer a
atuação dos Conselhos Tutelares nos Municípios, garantindo assim condições adequadas de
funcionamento para que o trabalho deles seja o mais eficiente e eficaz possível. Esses
equipamentos incluem um automóvel, cinco computadores, uma impressora multifuncional,
um refrigerador e um bebedouro.
Transcrevemos a integra do Ofício Nº 44/2017 encaminhado a Equipe Técnica no
dia 19 de janeiro de 2018 assinado pelas senhoras Ana Carolina Sousa Silva Gonçalves,
Aureliana Luiz Primo, Ângela Maria Luzia de Fátima de Jesus, Maria Daiane dos Santos
Oliveira e Pauliana Monteiro dos Santos. As respostas abaixo não compreendem a sequência
exata do texto apresentado, mas contempla a integra do documento.

Percepção da Realidade:
Percebemos que as famílias estão desestruturadas, causando assim uma grande vulnerabilidade no
que tange as crianças e adolescentes. Desta feita, esta vulnerabilidade é preocupante, pois em nosso Município o
índice de violações de direitos de acordo com o número de habitantes e altíssimo.
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Podemos citar que um dos tipos violações mais recorrentes no nosso Município tem sido o Abuso
Sexual e o uso de drogas tanto daqueles que necessita da proteção (crianças e adolescentes, bem como aqueles
deveriam ser os resguardados de direito (como pais e responsáveis); outra violação de direito bem recorrente em
nosso município é a Exploração ao Trabalho infantil, que necessita de uma atenção maior, pois muitas vezes
através desta violação de direito descobrimos outras violações em sua decorrência.
Embora acreditamos que seria necessário mais uma equipe de conselheiros Tutelares neste
município, entendemos também que as políticas públicas como: ampliação do projeto educacional em tempo
integral, projetos sociais como esportistas e de lazer nas quadras dos bairros, ampliação do projeto adolescente
Aprendiz, criação de projetos que envolva esporte cultura e lazer nos bairros carentes utilizando dos recursos
que já temos em praças, quadras, com apresentações lúdicas, roda de bate papo, leitura entre outras, contribuiria
grandemente para a identificação das violações de direito, e para o fortalecimento de muitas famílias.
Cumpre mencionar que temos conhecimento que no município já existe muitos projetos, no entanto,
ainda não é o bastante. Necessitamos de muitos projetos sociais que atenda todos os bairros e não simplesmente
um determinado grupo. O nosso município necessita de mais investimento tanto do Poder legislativo como do
Poder Executivo.
Por fim, entendemos a necessidade de solucionar as questões vigentes para que não haja
reincidência, pois, o nosso objetivo é o mesmo de todos que é zelar pelo direito das crianças e dos adolescentes,
e se assim for feito não haverá tantas reincidências de casos encaminhados por este órgão.

Ponto de Atenção:
Entendemos há necessidade de uma atenção em relação ao salário do conselheiro Tutelar uma vez
que sua carga horária e excessiva e de dedicação exclusiva, mesmo trabalhando em período noturno, finais de
semana e feriados o salário recebido por cada conselheiro Tutelar não chega a 2 salários mínimos, pois
entendemos que muito se cobram dos Conselheiros Tutelares, porém não se dá a contrapartida que a lei garante.

Infraestrutura Física:
Quanto há alguns pontos necessários em que é solicitado neste diagnóstico, cumpre mencionar que
entendemos a necessidade de termos uma sede em um local com acessibilidade para melhor atender os usuários,
lembrando que a criança e adolescente tem prioridade absoluta e constantemente questionam com a falta de
privacidade por se depararem com usuários do equipamento CREAS que na maioria das vezes são infratores ou
os próprios ameaçadores ou aliciadores em uso de drogas. Ademais, se trata de um prédio antigo onde
frequentemente há entupimentos dos banheiros e descascamentos de paredes principalmente do teto, como
também a placa de identificação não encontra mais visível, as instalações elétricas são danificadas entre outros
problemas.

Equipamento:
Atentamos também para regularização da linha telefônica que atende os sobreavisos, uma vez que
o mandato de um conselheiro ser de 4 anos e frequentemente no final de cada mandato há necessidade de troca
de número do atendimento do telefone móvel, pois o mesmo se encontra registrado no nome de um conselheiro
lembrando que a troca de número atrapalha o desenvolvimento dos serviços prestados à população.
Vale ressaltar que o número do Conselho Tutelar já fora bloqueado por falta de créditos, e que em
muitas vezes as próprias Conselheiras já tiveram que colocar créditos com o seu próprio dinheiro, para que a
linha não fosse cancelada.
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Articulação (ou desarticulação):
Embora exista no Município uma rede de atenção a criança e adolescente, entendemos há
necessidade da efetivação da mesma, mais comunicação, articulação, parceria, em principalmente entendimento
do papel de cada um para melhor atender as crianças e adolescentes que estão sendo vítimas ou sofrendo ameaças
de violação.

POLÍCIA CIVIL

Cabe a Polícia Civil combater ao crime através da complexa atividade de
Investigação Criminal. Para toda a unidade de policial civil, é disponibilizada uma equipe
composta por Delegado de Polícia, Agente de Polícia, Escrivão de Polícia e, a depender do
crime, Perito Criminal e um Psicólogo Policial. Cada um desses profissionais, possuem
atribuições e especialidades específicas, as quais somadas, contribuem significativamente para
a elucidação e esclarecimento dos mais diversos crimes. A policia Civil do Município de
Paracatu, atende também nas cidades de Guarda Mor, Vazante, e João Pinheiro.
A instituição é caracterizada como polícia civil judiciária, de natureza pública.
Quem respondeu ao questionário foi o Dr. Edézio onde afirmou que a unidade é referência não
só em toda cidade desde que a polícia civil foi estabelecida no Município, mas também atendem
as cidades vizinhas Vazante, João Pinheiro e Guarda-Mor nos plantões.
Expõe que os problemas com maior incidência, relacionados à crianças e
adolescentes com até 12 anos identificados na unidade são os que tangem a violência sexual e
maus tratos enquanto que com os adolescentes acima de 13 anos são furtos e roubos, drogas
ilícitas como maconha e craque- sendo as mais comuns, violência física e com índice bem
pequeno violência doméstica.
Afirma que a unidade administra estas situações para os casos que não são atos
infracionais primeiramente ouvindo esse adolescente e depois buscando pelos responsáveis
destes para que assumam o compromisso de responsabilizar-se pelo indivíduo. E em casos de
atos infracionais o adolescente é detido provisoriamente.
Relata que o mecanismo utilizado pela instituição de registro para o caso de
violência contra a criança e ao adolescente é o REDS- Registro de eventos de defesa social
criado em 2011; mas que este é um mecanismo para questões administrativas e criminais, então
para quase tudo é feito um REDS e por isso a dificuldade de se falar em números sobre casos
ao mês que são registrados ao que tange a violação de direitos contra a criança e adolescente,
mas mesmo assim acredita que por média são registrados de 30 a 40 REDS por dia e que depois
de relatados vão para delegacia especifica. Explica que quando os casos são encaminhados aos
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órgãos competentes, para tratar do assunto, todos são encaminhados ao fórum (sendo infrator
ou vítima) e que de acordo com o ECA avalia que o problema é resolvido de maneira adequada,
mas que em sua própria opinião não acredita que seja resolvido de forma adequa.
Quanto a percepção da unidade quanto aos casos de violência contra a criança e ao
adolescente Dr. Edézio considera que os índices maiores são em torno de 60%
aproximadamente aos que tangem problemas com uso de drogas, violência e abuso sexual, mas
afirma não saber ao certo porcentagem fidedigna, porém conclui que nem todos são instaurados
dado que geralmente só em casos que os indivíduos já tiverem passagem ou algum histórico
que viraram processos, em torno de 5 a 10% apenas.
Transcrevemos nos tópicos levantados no diagnóstico os encaminhamentos feitos
pelo Ofício Nº 017/2018/GAB encaminhado a Equipe Técnica no dia 15 de janeiro de 2018
assinado pelo Delegado Regional de Polícia Carlos Henrique Gomes Bueno. As respostas
abaixo não compreendem a sequência exata do texto apresentado, mas contempla a integra do
documento.

Percepção da Realidade:
Informo que a 2ª Delegacia Regional de Paracatu conta atualmente com uma Delegacia de
Orientação e Proteção à Família, sob a titularidade do Dr. Edésio Justino dos Santos, sendo esta a unidade
policial responsável pela apuração dos atos infracionais atribuídos a adolescentes.
Como é sabido, a Comarca de Paracatu não dispõe de centro socioeducativo para o acautelamento
de menores, sendo que estes, quando apreendidos, são encaminhados após ordem judicial, a uma cela separada
do Presídio Regional de Paracatu, onde podem permanecer por até cinco dias, aguardando vaga em
estabelecimento próprio.
Em nossa região, o estabelecimento socioeducativo mais próximo fica na cidade de Unaí/MG e
recebe apenas adolescentes em situação de conflito com a lei após ordem judicial determinando a apreensão com
a subsequente disponibilização de vaga própria.
Tal dificuldade tem gerado grande impunidade, visto que muitos adolescentes que praticaram atos
infracionais de natureza grave, retornam ao convívio social em pouco tempo, em razão da falta de vagas no
sistema socioeducativo.
Visando evitar que fatos dessa natureza ocorram, as autoridades Policiais da DRPC/Paracatu têm
acelerado o tramite dos procedimentos policiais que envolvam menores de idade, a fim de que as medidas
socioeducativas eventualmente aplicadas surtam maior efeito em nossa Comarca.

Ponto de Atenção:
Outro ponto a ser destacado, diz respeito às dificuldades enfrentadas pelos policiais civis que atuam
na DIOPF e os demais policiais que se deparam também durante o plantão policial com a apreensão de
adolescentes em situação de conflito com a lei.
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Condição de (in) Suficiência dos RH:
Apesar da unidade policial contar com boa estrutura física, o efetivo citado é insuficiente face a
demanda apresentada pela Comarca de Paracatu. Note-se que além de titularizar a DIOPF, o Delegado de
Polícia responsável ainda responde pela Delegacia Adida ao Juizado Especial e Delegacia de Trânsito.

Infraestrutura Física:
Tal unidade funciona nas dependências da DRPC de Paracatu, localizada na Rua Antônio Vieira
Cordeiro, 366, Bairro Bela Vista, nesta Cidade e conta com o efetivo de um Delegado de Polícia, uma Escrivã
de Polícia e dois Investigadores de Polícia.

POLÍCIA MILITAR
A Polícia Militar de Minas Gerais, em Paracatu representada pelo Quadragésimo
Quinto Batalhão - Décima Sexta Região. A Polícia Militar tem missão de promover segurança
pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos direitos humanos e participação
social em Minas Gerais. Tem em seus valores a representatividade, respeito, lealdade,
disciplina, ética, justiça e hierarquia.
Transcrevemos a integra do ofício 024.3/2018 encaminhado a Equipe Técnica no
dia 20 de fevereiro de 2018 assinado pelo Comandante Tenente Coronel PM Salustiano
Michalick Vasconcelos.

Percepção da Realidade
É crescente no cenário nacional o envolvimento cada vez mais precoce de crianças
e adolescentes com atividades criminosas, desta forma, é imperiosa a ação estatal no intuito
de assegurar os princípios da proteção integral e dignidade da pessoa humana, desta feita, que
haja um acompanhamento eficaz daquelas em situação de risco. Nesse ínterim, embora o papel
constitucional da Polícia Militar seja o de policiamento ostensivo e preservação da ordem
pública nossa instituição entende que o combate mais eficiente à criminalidade começa pelas
crianças e adolescentes, de modo, que contribuindo para formação destes, futuramente não se
enveredem pela criminalidade. Com essa percepção a Polícia Militar em Paracatu forma
anualmente 600 alunos nos projetos Guarda Mirim e PROERD.
Ponto de Atenção
Crianças/Adolescentes vítimas ou autoras de ilícitos penais.
Condição de (in) Suficiência dos RH
Previsto: 154. Existente: 154 – Adequado, de acordo como Quadro de Distribuição
de Efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais.
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Infraestrutura Física
Adequada.
Orçamento
Embora haja o contingenciamento de recursos em razão do cenário financeiro
estadual e nacional, o montante repassado é suficiente e adequado para prestação dos serviços
por parte da Polícia Militar.
Equipamento
Adequado.
Articulação ou Desarticulação
Insuficiente. Há necessidade de uma maior integração entre as instituições do
SGD, sobretudo, quando do atendimento por parte da Polícia Militar de ocorrências
envolvendo crianças e adolescentes, as quais se presumem em situação de risco. Além disso, é
premente a necessidade da criação de um protocolo conjunto de atuação.
Cooperação entre as Instituições do SGD
Insuficiente. Há necessidade de uma maior integração entre as Instituições do
SGD, com reuniões trimestrais. Além da criação de um banco de dados com informações
compartilhadas de crianças e adolescentes em situação de risco.

MINISTÉRIO PUBLICO

O Ministério Público é uma instituição responsável pela defesa de direitos dos
cidadãos e dos interesses da sociedade. A finalidade de sua existência se concentra em três
pilares: na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
Como defensor da ordem jurídica, o Ministério Público é o fiscal da lei, ou seja,
trabalha para que ela seja fielmente cumprida. Para tanto, possui autonomia funcional,
administrativa e financeira, não fazendo parte nem estando subordinado aos Poderes Executivo,
Legislativo ou Judiciário.
Essa emancipação lhe proporciona um trabalho mais independente, para a garantia
dos direitos da sociedade, em conformidade com o que está escrito na Constituição da
República, lei brasileira suprema.
Também o Ministério Público, protetor da democracia, atua para impedir ameaças
ou violações à paz, à liberdade, às garantias e aos direitos descritos na Constituição. Nesses
termos, tem a função de exigir que os Poderes Públicos respeitem esses direitos e garantias.
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Assim, entre atribuições importantes como ajuizar a Ação Penal Pública e exercer
o controle externo da atividade policial, compete ao Ministério Público a função maior de ir ao
encontro dos interesses da coletividade.
Cabe ainda ao Ministério Público defender os direitos individuais indisponíveis,
como o direito à vida, ao trabalho, à liberdade, à saúde; os direitos difusos e coletivos nas áreas
do Consumidor, do Meio Ambiente e do Patrimônio Público, entre outras; os direitos dos
idosos, dos portadores de necessidades especiais, das crianças e adolescentes e dos incapazes.

Enfim, a Instituição, não serve, pois, para amparar direitos meramente individuais que
envolvam apenas uma pessoa ou determinado grupo, e sim para defender ações de interesse
amplo.
Os princípios institucionais do Ministério Público são:
- Unidade: seus membros fazem parte de uma só organização;
- Indivisibilidade: seus Órgãos podem ser substituídos uns pelos outros nos
processos;
- Independência: liberdade de atuação dos membros, sem interferência direta da
Instituição.
Transcrevemos nos tópicos levantados no diagnóstico os encaminhamentos feitos
pelo Ofício Nº 96/2018/2ªPJP encaminhado a Equipe Técnica no dia 16 de fevereiro de 2018
assinado pelo Promotor de Justiça, Senhor Paulo Campos Chaves. As respostas abaixo não
compreendem a sequência exata do texto apresentado, mas contempla a integra do documento.
Percepção da Realidade
Preliminarmente as informações são prestadas sem maior rigor científico, devido
à falta de dados estatísticos confiáveis.
Ponto de Atenção
Realidade caótica com alto índice de estupros de vulneráveis, adolescentes
envolvidos e vítimas de homicídios e outros atos análogos a crimes, com uma certa
predominância para o uso e tráfico de drogas.
Em relação à atenção, é precária, pois o esgarçamento do tecido social,
especialmente deterioração dos valores familiares, pais trabalhando fora, deixando as
crianças sob os cuidados de outras crianças ou adolescentes tem contribuído sensivelmente
para a perda dos valores familiares e degradação de forma geral.
Condição de (in) Suficiência dos RH:
O quadro de funcionário é insuficiente diante da cultura da miséria implantada.
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Articulação (ou desarticulação):
A estrutura física que interage com o Ministério Público resume em um Conselho
Tutelar sem estrutura mínima de trabalho, onde os Conselheiros são vistos pela administração
como um incômodo, ou seja, um mal que lhe é imposto, pois se nota que a comunicação de
certas carências ao Ministério Público não agrada a alguns setores da administração.
Os órgãos do Município, em tese articulados, não apresentam diagnóstico
homogêneos, demonstrando na prática uma falta de integração ou transparência.
A integração exige em tese, mas o Conselho Tutelar que por dever de ofício e não
ser subordinado hierarquicamente à Administração Pública local acaba não sendo entendido
por alguns setores administrativos devido às suas comunicações ao Ministério Público.
A infraestrutura é precária, um Conselho Tutelar desassistido que é mantido pelo
Poder Público por imposição legal, mas visto como um estorvo por alguns setores da
Administração. Por este motivo o Conselho tutelar trabalha de forma precária e não é bem
recepcionado por alguns setores da Administração Pública local.

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A justiça infanto-juvenil é exercida no âmbito das varas da infância e da juventude.
Estas varas se dividem em cível e infracional.
A Vara Cível julga casos em que os direitos da criança e do adolescente são violados
e aplica medidas protetivas. Dentre outras atribuições, ela fiscaliza estabelecimentos onde não
é permitida a entrada de adolescentes, fornece autorização de viagem sem acompanhamento
dos pais.
A Vara Infracional analisa e julga os casos em que o adolescente comete algum ato
contra a lei e estabelece medidas protetivas e socioeducativas de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Transcrevemos nos tópicos levantados no diagnóstico a visita técnica no dia 19 de
fevereiro a Equipe respondendo ao ofício 006/2018. A visita entrevistou a Senhora Mariucha
Coppola Meireles, Assistente Social do Fórum de Paracatu.

Percepção da Realidade
As políticas públicas não atendem satisfatoriamente o melhor atendimento das
necessidades da criança e do adolescente.
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Ponto de Atenção
Essa ponderação não vem só do Município e sim de uma estrutura familiar geral.
Condição de (in) Suficiência dos RH
São apenas dois assistentes sociais que atendem a todo o Fórum e não apenas as
demandas da criança e adolescente. Não há psicólogos e há necessidade devido a imensa
demanda de processos. É insuficiente a quantidade de recursos humanos. É uma deficiência
proeminente. A equipe é composta de 01 escrevente para trabalho de secretariado, 01
estagiário, 01 escrivã, 01 juiz e 01 promotor.
Equipamento
Todos têm sala, computadores, mas as diligências são feitas no carro pessoal. São
04 computadores para os funcionários.
Articulação (ou desarticulação)
É bem articulado no que tange à justiça, mas com o Conselho (Tutelar) é
desarticulado pois há muita dificuldade na comunicação com eles, talvez pela falta de preparo
das Conselheiras. Há muita dificuldade na comunicação com o Conselho Tutelar e a Secretária
de Assistência Social bem como Secretaria de Assistência Social.
Cooperação entre as instituições SDG
Não há cooperação entre as instituições do Sistema de Garantia de Direito. Há
dificuldade de entendimento nas avaliações da equipe técnica do Fórum avalia e das
Conselheiras. É imprescindível equipe técnica no Conselho Tutelar.

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

A procuradoria do município lida apenas com os processos judiciais que chegam
via justiça, e posteriormente promovem a defesa e assistência jurídica aos casos concretos, no
entanto, não tem um envolvimento com os casos que envolve as crianças e adolescentes, que
na maioria são internações compulsórias e destituição do poder familiar.
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CAPÍTULO 8 - AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

O CMDCA é uma instituição composta por membros da sociedade civil (50%) e do
Poder Executivo Municipal (50%), que tenham cargos de direção em instituições voltadas para
o segmento crianças e adolescentes e representantes de diversas secretarias do Governo
Municipal. Todos os membros prestam seus serviços ao Conselho voluntariamente.
A Resolução CONANDA 113/117 determina em seu Artigo 22:
“Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios haverá um Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente, respectivamente, composto por igual
número de representantes do governo e da sociedade civil organizada, garantindo a
ampla participação da população, por suas organizações representativas, no processo
de formulação e controle da política de atendimento aos direitos da criança e ao
adolescente, dos seus programas, serviços e ações”.

A criação desse conselho está disposta e prevista no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e sua função basicamente é discutir políticas públicas, e propor,
acompanhar e fiscalizar ações direcionados a esse público, com o objetivo de fazer com que o
Estatuto da Criança e do Adolescente seja cumprido no município.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão com
atribuições próprias, é autônomo e independente, mas deve funcionar de forma integrada para
que possam promover a gestão e o funcionamento da política de proteção integral à criança e
ao adolescente. A avaliação do Conselho é exercida a partir das vivências, experiências e
conhecimento dos próprios conselheiros no exercício de suas atribuições, onde se explica suas
forças e fragilidades a partir de suas estruturas e funcionamento.
Compete ao CMDCA, nos municípios:
1. Deliberar acerca das políticas públicas, implementadas pelo Poder Público local,
voltadas à proteção e ao atendimento de crianças e adolescentes, e ainda a fiscalização da
correta e adequada execução dessas mesmas políticas (art. 227, §7º c/c art. 204, da CF e art. 88,
inciso II, do ECA);
2. Esclarecer e mobilizar a sociedade para a efetiva proteção dos direitos de
crianças e adolescentes;
3. Promover a interface com o Conselho Tutelar, realizando eleições para sua
composição e capacitando seus membros eleitos;
4. Gerir o Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMADCA, vinculado diretamente ao CMDCA. A gestão deste Fundo visa a
captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a implementação das ações de
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atendimento a crianças e adolescentes expostos a situações de risco pessoal e social, cujas
necessidades de atenção extrapolam o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. Compete
ao CMDCA a elaboração do Plano de Ação e do Plano de Aplicação do FMADCA. Plano de
Ação - aponta as demandas de atendimento para crianças e adolescentes e propõe programas
de atenção. Plano de Aplicação - planeja a aplicação dos recursos acordo com as diretrizes
fixadas no Plano de Ação.
5. Inscrever e registrar as entidades privadas;
6. Exercer o Controle Social - participação e acompanhamento da elaboração das
leis orçamentárias, garantindo, assim, recursos suficientes para secretarias responsáveis por
implementar políticas direcionadas a crianças e adolescentes, e também a aplicação do princípio
constitucional da prioridade absoluta, constante no artigo 227 da Constituição e no artigo 4° do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
O papel de suma importância do CMDCA é a promoção do debate, em conjunto
com Secretários Municipais, entidades e organizações representativas da sociedade, Ministério
Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar, dentre outros agentes, do qual emergirão as ações,
serviços, programas para atenção a crianças e adolescentes e suas respectivas famílias.
Na avaliação a ser realizada, 12 instituições municipais integram o conselho dos
direitos da criança e do adolescente, foram observadas as potencialidades e fragilidades
encontradas no CMDCA, conforme demonstrado na pesquisa.
A tabela abaixo apresenta todas as entidades inscritas no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente de Paracatu-MG - CMDCA.

Tabela 110 - Instituições do CMDCA
Nome
Fundação Conscienciarte
APAE - Paracatu
Associação de assistência
materno infantil - AMIN Pintando 7.
Associação dos moradores
e amigos do bairro Vila
Mariana.

Endereço
Rua Goiás Nº 97, Centro
BR 040, km 45, Zona
Rural
Rua São Francisco de
Assis, 379 - Bom Pastor

Praça Alvorada Nº 42,
Vila Mariana

Telefone
(38) 3671-2588
(38) 3672-6602/ 36711979

(38) 9.9938-4425

(38) 3672-4894/ 998716141
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Associação Do bairro

Rua da Cooperativa Nº

Alvorada/ Vila Cristiano.

247 Alvorada

(38) 9.9902-7799

Associação Obras Sociais
do Centro Espírita Fé

Av. Olegário Maciel Nº

Esperança e Caridade-

593 Centro

(38) 3671-4978/ 991330350

CEFEC
Associação Beneficente
Nova Esperança de
Paracatu- ABNEP
Associação Madre Tereza
de Calcutá (Lar dos
Pequeninos)
Missão Evangélica
Filantrópica Jesus te Ama MEFIJA

R: Dulce Batista Cordeiro
Nº 313, Santa Lucia.

(38) 3672-7002/ 9.9951-

Barros Nº 795, Lavrado.

9343

R: Floriano Damasceno
Nº 5, Centro
R: Frei Anselmo Nº,

Social- Kada

Lavrado

Associação Comunitária

R: Pedro Silva Neiva Nº

Guarda Mirim

170, Paracatuzinho

Despertai

1927

R: Euridamas Avelino de

Associação Esportivo e

Associação Projeto

(38) 3672-1529/ 9.9926-

R: G Nº31, Alto da Colina

(38) 3671-6550

(38) 3671-3173/ 9.99743829
(38) 3671-1222
(38) 3671-2923/
9.92357317
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Fundação Conscienciarte

A Fundação Conscienciarte é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública
federal, cujo objetivo básico é promover os direitos elementares das crianças, jovens e adultos,
incentivando e fomentando a elevação do nível de consciência e a qualidade de vida da
comunidade, buscando a reconstrução da sua autoestima, do desenvolvimento de competências,
habilidades e valores de pessoas cidadãs desenvolvendo atividades de cunho socioeducativo e
cultural. Credencia-se como Instituição prioritariamente social. Sustentada pelos pilares da
educação, cultura, ecologia e cidadania, a instituição tem se constituído como uma organização
sólida por ter sempre claros os seus valores, princípios e uma atuação em sintonia com a
comunidade onde atua.
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APAE

É uma instituição que presta serviços de proteção social especial para as pessoas
com deficiências e suas famílias, dos quais possui atendimento nas áreas de saúde, assistência
social e educacional especializado.
A APAE de Paracatu atua tanto na prevenção e promoção (Assistência e Saúde),
quanto após detectar que algum direito foi violado.
Associação dos Moradores e amigos do Bairro Vila Mariana
A associação tem por objetivo reunir, congregar e organizar os moradores do bairro
desenvolvendo a consciência e ações voltadas para à praticas cidadã, cumprimento dos deveres
e o respeito ao direito universal. Promove juntamente com a secretaria de desenvolvimento
social e em parcerias com empresas, projetos voltados à criança e o adolescente.

Associação de Assistência Materno Infantil AMIN- Projeto Pintando o Sete

A Associação de Assistência Materno Infantil - Projeto Pintando o Sete é uma
entidade filantrópica, de atendimento e defesa dos direitos da criança, do adolescente, e seus
familiares, presta serviço de proteção social básica. Oferece serviços de forma gratuita. Atua
na área de prevenção, promoção e de assistência social, e no contra turno escolar, promove
atividades lúdicas, pedagógicas, arte, cultura, esporte e lazer. Estimula potencialidades,
habilidades, criatividade e talentos, com objetivo de prevenir situação de criança e adolescentes
que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social. Contribui ainda para a efetivação das
políticas sociais proporcionando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
apoiando e orientando o núcleo familiar, buscando resgatar valores.

Associação do Bairro Alvorada/ Vila Cristiano

A associação do bairro é uma entidade de apoio aos moradores do bairro, tem a
finalidade de amparar as necessidades do bairro. Promove as crianças e adolescentes dos bairros
de abrangência da associação escolinha de futebol para crianças e adolescentes de 7 a 16 anos.
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Associação Obras Sociais do Centro Espírita Fé Esperança e CaridadeCEFEC

A Associação Obras Sociais do CEFEC tem como prioridade atender crianças,
adolescentes e suas famílias, com ensino de ocupações uteis que visem a educação moral,
artística, cultural e incentive a formação do homem de bem. Oferece diversos projetos como
artesanato, música, manicure e pedicure, de saúde e educacionais visando a educação do ser
humano e a socialização.

Associação Beneficente Nova Esperança de Paracatu- ABNEP

A associação ABNEP tem por objetivo assistência social à criança e adolescente
em situação de risco, presta serviços assistenciais a comunidade carente de Paracatu, que tem
como missão a proteção das famílias, é assistida crianças e adolescentes através de doações de
alimentos, sopas, lanches e agasalhos. Promove também palestras nas escolas, oficinas de
artesanatos e reforços escolares nos bairros.

Associação Madre Tereza de Calcutá (Lar dos Pequeninos)

A Instituição acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que tiveram seus direitos
violados, a mesma trabalha para minimizar os traumas causados pelas violações. Os trabalhos
vão desde a socialização, até a busca ativa da família extensa ou retorno a família biológica e
em caso de esgotados as possibilidades encaminhar para família substituta.

Missão Evangélica Filantrópica Jesus Te Ama- MEFIJA

A Associação Mefija é uma instituição que visa garantir os direitos da criança e do
adolescente e tem por objetivo desenvolver atividades como: oficina de música, palestra,
prevenção às drogas, violência, trabalho infantil e visitas as famílias. Em todas as reuniões é
dado lanches as crianças.
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Associação Esportiva e Social Kadá

A associação esportiva Kadá, é uma escolinha de futebol que oferece as crianças e
adolescentes de 4 a 14 anos treinos de futebol, tem uma parceria com a polícia militar que é
onde ocorre os treinos no quartel da polícia. O projeto oferece anda aulas de jiu-jitsu na escola
Unitec.

Associação Comunitária Guarda mirim

A associação guarda mirim é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. É um
programa que busca re-socializar crianças e adolescentes que estão envolvidos ou que
pretendem entrar em algum vício.

Associação Projeto Despertai

A associação é uma unidade de proteção especial que visa promover o atendimento
e adolescentes através de ações socioeducativas, o projeto é de abrangência do bairro Alto da
Colina, promove cursos de artesanato, dança, teatro, jiu-jitsu e aula de música, para as mães
tem também a oficina de sabão.

ATIVIDADES RELACIONADAS À INSCRIÇÃO E REGISTROS DAS ENTIDADES

A inscrição e registro das entidades no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) em Paracatu-MG se organizam pela Resolução nº 033 aprovada
em 2016. A inscrição no CMDCA deve ser renovada a cada 02 anos.
De acordo com esta resolução torna-se requisito essencial para registro das mesmas:
Executar Plano de Trabalho compatível com os princípios do ECA;
 Estar regularmente constituída;
 Ter como dirigentes e responsáveis pessoas com idoneidade comprovada;
 Ter em seus quadros pessoas idôneas; apresentar a documentação exigida pelo
CMDCA, entre outros.
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ATIVIDADES RELACIONADAS AO FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA
POLÍTICA

O Fundo Municipal da Infância e Adolescência (FIA) é vinculado ao Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente que elabora instrumentos de captação, repasse e
aplicação de recursos voltados para ações que atendam o público em questão.
Em Paracatu-MG acontece anualmente a Campanha do FIA em que as instituições
que para serem contempladas com recursos, devem apresentar projetos e ações que combatam
a violação de direitos e promovam a proteção, promoção a defesa e garantia de direitos. Estas
entidades são motivadas a mostrarem para a comunidade, como um todo, os resultados de seus
projetos os quais envolvem cursos profissionalizantes, música, arte, dança e esporte. Além
disso, já foram realizadas audiências públicas para sensibilizar tanta pessoa física como jurídica
sobre a destinação do imposto de renda devido ao FIA, na oportunidade os presentes tomaram
conhecimento do que já vem sendo realizado. Todo o processo de monitoramento e prestação
de contas do recurso repassado também fica a cargo de comissões específicas dos conselheiros
de direito.

ATIVIDADES

RELACIONADAS

À

INTERFACE

COM

OS

CONSELHOS

TUTELARES
“O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não-jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta Lei. ” (ECA: artigo 131).
O CMDCA é responsável por toda organização do processo de eleição dos
Conselheiros Tutelares. No ano de 2015 a eleição é organizada com edital em que somente
poderiam pleitear as vagas de Conselheiros Tutelares, pessoas com graduação. Além disso, o
Conselho Tutelar de Paracatu-MG tem como atribuição em interface com o CMDCA a emissão
dos certificados de capacidade técnica das instituições que prestam serviço às crianças e
adolescentes, como um dos requisitos no processo de renovação de inscrição das Entidades
junto ao CMDCA.

234

ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE SOCIAL

Dentre as atividades promovidas pelo CMDCA no que se refere ao Controle Social
se enquadra as Pré-Conferências, que no ano de 2015 foram intituladas como “Conferências
Livres” realizadas em diversas escolas de Paracatu-MG, bem como, em instituições inscritas
no CMDCA, com o intuito de sensibilizar e mobilizar a sociedade como um todo, e também,
crianças e adolescentes, no debate sobre políticas públicas voltadas para este segmento, além
de propostas que culminaram na elaboração do Plano Decenal. As Conferências livres foram
realizadas de maneira dinâmica com encontros que proporcionaram a participação, cidadania e
a despertavam a criatividade.
Além disso, o município segue o calendário norteado pelo Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente (CEDCA) e Conselho Nacional da Criança e do Adolescente
(CONANDA) no que se refere às Conferências Municipais.

ATIVIDADES RELACIONADAS À MOBILIZAÇÃO SOCIAL

O CMDCA de Paracatu-MG vem realizando ao longo dos anos como atividades de
mobilização social Campanhas Educativas que também são realizadas juntamente com o
Conselho Tutelar e Centro de Referência Especializado da Assistência Social. As temáticas
abordadas em geral são Abuso e Exploração Sexual e Trabalho Infantil.
Foram realizados também o Programa de ações integradas e Referenciais de
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro - PAIR em parceria
com CRAS, CREAS e PM.
O CMDCA realiza também a cada dois anos, a Conferência Municipal dos Direitos
das Crianças e Adolescentes, em consonância com as diretrizes do CREDCA e CONANDA,
garantindo sempre a participação de diversos seguimentos, principalmente crianças e
adolescentes que são os protagonistas desta política.

ATIVIDADES RELACIONADAS À FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A
POLITICA DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS A CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

No que se refere à formulação e deliberação sobre a política de promoção, proteção
e defesa dos direitos a crianças e adolescentes foi elaborado no município o Plano Decenal dos
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Direitos da Criança e do Adolescente, documento este que foi construído através da
participação de toda a rede de garantia de direitos.
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CAPÍTULO 9 - INDICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAMENTO DAS
VIOLAÇÕES

Após trilhar um caminho cuidadoso de levantamento e análise de diversas
informações, chega agora a etapa decisiva: a formulação das primeiras proposições que
emergirão do processo de diagnóstico. Pode-se dizer que, neste momento, inicia-se o trabalho
de planejamento de propostas fundamentadas nas indicações do diagnóstico.
A análise das causas das violações dos direitos das crianças e adolescentes é uma
atividade que deve constar da agenda permanente do CMDCA. Amparada em um trabalho
estruturado de monitoramento dos resultados dos programas de atendimento, fará com que
novos ciclos anuais de diagnóstico e planejamento possam gerar propostas crescentemente
aprimoradas em sua capacidade de transformar a realidade para melhor.
De posse dos dados foi possível delinear propostas de ação para o aprimoramento
da rede de proteção no município, que seguem abaixo:
 Conceber e implantar todas as políticas públicas de proteção dos direitos das
crianças e adolescentes;
 Fortalecer a cooperação intra e intersetorial entre as políticas públicas
municipais;
 Fortalecer as estratégias da cooperação horizontal (entre municípios) e vertical
(entre município e estado e entre município, estado e união) com vistas a somar esforços para
enfrentamento das violações dos direitos da criança e adolescente que o município não
consegue resolver sozinho;
 Conceber todos os planos vinculados a todas as políticas públicas prevendo a
existência de capítulos especialmente desenhados para o enfrentamento a todas as violações,
bem como a adoção de estratégias de promoção e ampliações dos seus direitos;
 Estratégias para fortalecimento das funções do CMDCA;
 Estratégias de ampliação da transparência das informações envolvendo os
assuntos relacionados as crianças e adolescentes;
 Estratégia para o fortalecimento da participação e o controle social das políticas
públicas;
 Mecanismos para acompanhamento de execução orçamentaria municipal;
 Entre outras.
As tabelas a seguir mostram um exemplo de afinidade entre propostas de proteção
e políticas básicas, segundo a percepção de cada entrevistado.
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Tabela 111 - Estratégias para Melhorar a Política Municipal de Atenção e
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na Educação
Instituição
Centro Municipal Educacional Coraci
Meireles de Oliveira

Avaliação
Melhorias nas leis que atende crianças e
adolescentes

por

parte

dos

órgãos

responsáveis.
Mais esporte direcionado as crianças e
adolescentes, mapeamento das áreas de

Escola Estadual Neusa Pimentel Barbosa

riscos,

policiamento

mais

intenso

e

ampliação do tempo integral começando
desde os anos iniciais.
Equipe
Escola Estadual Prof. Josino Neiva

multidisciplinar,

escola

especializada para atender e acolher alunos
de situação de vulnerabilidade social, para
ser trabalha valores e autoestima.
Melhora a educação nos primeiros anos

Escola Municipal Prof. Maria Trindade

ensino

fundamental,

acompanhamento

Rodrigues

psicológico do aluno e da família dentro
da escola.

Escola Municipal Nilo Sadok

Investimento na educação, parceira para
projetos educacionais .
Compromisso dos

Escola Municipal Bezerra de Menezes

governantes

apoio

financeiro, nova escola para atender os
alunos com qualidade.

Escola Municipal Joaquim Adjuto

Assistência às famílias com atendimento

Botelho

psicológico e social.
Assistência social e psicóloga na escola,

Escola Estadual Altina de Paula
Guimarães

investimento em esporte, oficinas de
teatro, dança, reforma da escola rede física,
tecnologia

nas

escolas

e

matérias

pedagógico.
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Ampliar o atendimento de projetos para
Escola Estadual Afonso Roquete

crianças e adolescentes investir em cursos
de capacitação para adolescente.

Escola Estadual Afonso Arinos

Capacitação dos profissionais para melhor
lida com as crianças e adolescentes.

Escola Estadual Delano Brochado

Parcerias para se trabalhar com crianças e

Adjunto

adolescentes, polícia nas escolas .
Trabalhar a estrutura família, e mais

Escola Estadual Olindina Loureiro

medida

socioeducativa

para

os

adolescentes.
Comprometimento das esferas, Estadual,
Escola Estadual Doutor Sergio Ulhôa

Municipal e Federal para melhor atender as
crianças e adolescentes.

Escola Estadual Antônio Carlos

Os adolescentes ter menos direito e mais
deveres e mudanças na sociedade.
Melhorias nas escolas, capacitação dos

Escola Estadual Dom Serafim Gomes

professores, investimentos nas políticas

Jardim

públicas de forma mais responsáveis e
suporte a família.

Escola Estadual Julia Camargo

Maior atrativo em relação aos esportes por
partir das políticas públicas.
Apoio às famílias carentes já que as

Escola Municipal José Simões

maiorias

das

crianças

vivem

em

assentamento. Material didático e melhoria
no transporte escolar.

Creche Municipal São Francisco de Assis
Creche Municipal São Sebastião

Investimento na educação.
Construir uma nova creche para atender
melhor as crianças.

Creche Municipal Maria Conceição

Ampliar as creches e estrutura física para

Macedo Neiva

atividades recreativa.

Creche Municipal Criança Feliz

Ter assessoria de assistente social e
psicóloga nas creches.
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Creche Virginia Teodora da Silva

Trabalhar a estrutura família e mais
trabalho social na creche.
Investir

Creche Municipal Domingas

no

esporte

e

lazer,

tem

acompanhamento psicológico e assistente
social.

Centro Municipal de Educação Infantil

Que se faça cumprir de fato as leis do
Conselho Tutelar.
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Tabela 112 - Estratégias para Melhorar a Política Municipal de Atenção e
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na Saúde
Instituição

Avaliação
Apoio psicológico para a família e

PSF Nova Chapadinha

adolescente, projetos sociais no bairro para
envolve as crianças e adolescentes.
Apoio para que possam ser denunciados os
casos de violência, mais palestra nas
escolas

PSF Novo Horizonte

para

conscientização

dos

adolescentes a respeito das drogas e
criminalidade em geral. Resgatar os
adolescentes que já estão envolvidos na
criminalidade.

PSF Prado

Grupos de apoio para os jovens para
trabalhar a questão das drogas.
Medidas socioeducativa, acompanhar de
perto e com frequência a área social.

PSF Chapadinha

Inclusão em programas para auxílio e
tratamento. Ter um centro de recuperação
gratuito para usuários no município e
acompanhamento de toda a família.

PSF JK

Melhor

assistência

adolescentes.

Investir

às

crianças
na

e

educação,
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melhora a distribuição de renda e investir
em saneamento básico.
Melhora a educação mais escola em tempo
PSF São João Evangelista

integral

com

atividades

Capacitação

recreativas.

profissional

para

adolescentes.
Área de lazer no bairro, cursos gratuitos
PSF Primavera

para todas as faixas etárias. Rede de apoio
para as crianças e adolescentes. Projetos
que atenda no próprio bairro.
Escola em tempo integral projeta de

PSF Bela Vista

atividade

física

para

crianças

e

adolescentes.
Melhorando a política pública da criança e
Unidade Básica da Saúde da Família do

adolescente. Estrutura o Conselho Tutelar

Paracatuzinho

montar uma ouvidoria para as queixas e
reclamações.
Escolas

preparadas

para

atendimento

especial ao aluno para depois o mesmo
possa frequentar uma escola regular.
UBS Amoreiras

Apoio do governo para manter esses
ambientes

que

recebe

crianças

e

adolescentes trabalhos direcionados para
melhor atender os mesmos.
Fortalecer a atenção básica, capacitação
PSF Alto do Açude

dos profissionais para lidar com as
situações mais complexa.
Criar espaço de lazer para trabalhar as

PSF Aeroporto

crianças e adolescentes. Ter um centro
psicossocial

que

possa

ajuda

nos

atendimentos
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Ampliar
Unidade Básica de Saúde Vila Mariana

atendimento

no

CRAS,

capacitação profissional dos adolescentes.
Ampliação de clinicas.

PSF Nossa Senhora de Fatima

Centro de Saúde Rural

Inserir

projetos

para

crianças

e

adolescentes, oferecer cursos e oficinas.
Investir em atividades para crianças e
adolescentes.
Burocracia do sistema em relação às

Clínica da Mulher

consultas individuais das adolescentes.
Ajuda financeira. Uma unidade que atenda
somente os adolescentes.
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Tabela 113 - Estratégias para Melhorar a Política Municipal de Atenção e
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na Assistência Social
Instituição vinculadas à política de Assistência Social
Nome da Instituição

Avaliação
Mais vagas nos projetos; Envolver as

Fundação Conscienciarte

famílias nos projetos sociais; Desenvolver
atividades diárias nas escolas.
Definir um fluxo de encaminhamentos para
os serviços ofertados dentro do município,
não somente os serviços voltados à defesa
dos direitos da criança e do adolescente,
mas os serviços que envolvem toda a
população; Maior divulgação dos serviços

APAE

ofertados por toda a rede socioassistencial,
a toda a população; Criação de espaços e
interação entre as crianças e adolescentes,
onde a pessoa com deficiência intelectual e
múltiplas poderá ter vez e voz, permitindo
que ele se demonstre como um ser dotado
de autonomia, independência, conquistas e
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realizações, mesmo diante de um cenários
marcado de discriminação, lutas, exclusão,
violação de direitos.
Associação De Assistência Materno

Mais apoio político e de empresas privadas.

Infantil- Pintando o 7
Contratar mais profissionais na área
Associação Beneficente Nova Esperança

assistencial;

Abrir

mais

processos

de Paracatu -ABNEP

seletivos, e colocar mais assistentes sociais
dentro das escolas.

Associação Madre Teresa de Calcutá Lar dos Pequeninos

Ampliar o espaço da instituição para
atender melhor as crianças e adolescentes;
ajuda financeira.
Mais projetos sociais em todos os bairros;

Associação Esportivo e Social Kadá

Mais

investimento

município;

no

Construção

esporte

no

uma

vila

de

Olímpica que abrange meninos e meninas.
Associação Comunitária Guarda Mirim

Melhorar a condição socioeconômica das
famílias.
Mais investimento na área social para

Missão Evangélica Filantrópica Jesus te

garantir a melhoria e qualidade de vida das

Ama- MEFIJA

famílias de baixa renda e a reeducação
dessas famílias.
Ampliar o espaço do projeto, para atender

Associação Projeto Despertai

melhor

as

crianças

e

adolescentes;

Voluntários nos projetos; Aula de reforço.
Apoio

psicológico

para

crianças,

adolescentes e famílias; ponto de apoio
para
Associação Obras Sociais do CEFEC

auxiliar

trabalhos

sociais

mais

complexos; desenvolver projetos sociais
com crianças e adolescentes ocupando o
tempo, auxiliando a não entrarem no
mundo da criminalidade.
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Mais acesso à cultura, ao lazer e ao esporte;
Associação de Capoeira e Esporte Arte

Apoio político para dar continuidade nos

Mundial

projetos; Visitas das secretarias de esporte
lazer.
Ter mais assistência à criança e ao

Associação de Pessoas com Deficiência

adolescente; Ter apoio psicológico as
crianças e adolescentes; Ter um assistente
social disponível, para atender os usuários.
Apoio aos projetos para fazer um trabalho

Associação de Bairro Alvora e Vila

melhor voltado s crianças e adolescentes;

Cristiano

Apoio financeiro e de pessoas para ajudar
nos projetos.
Oficinas

voltadas

para

crianças

e

adolescentes; Projeto de prevenção contra
as drogas; Parcerias com empresas, para
Associação de Bairro Vila Mariana

desenvolver novos projetos; Atividades
culturais na praça; Ampliação e reforma da
escola de ensino médio e cobertura das
quadras; Mais câmera de olho vivo nos
pontos estratégicos;
Trabalhar as famílias; Projetos de inserção
e interação para as crianças e adolescentes;

Céu das Artes

Projetos de capacitação, trabalho e renda
voltados ao adolescente; Ampliação dos
projetos existentes.
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

Tabela 114 - Estratégias para Melhorar a Política Municipal de Atenção e
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes no Sistema de Garantia de Direitos
Instituição vinculadas ao Sistema de Garantia de Direitos
Nome da Instituição
CRAS Bela Vista

Avaliação
Reformulação escolar para o adolescente.
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As redes funcionarem de fato; Mais apoio
aos
CRAS Novo Horizonte

CRAS;

Potencializar

os

jovens;

Ampliar programas de atendimento à
criança e o adolescente principalmente no
1º emprego.
Mais recursos financeiros; Mais oficinas

CRAS Paracatuzinho

para envolver as crianças e adolescentes;
Parcerias

das

empresas

privadas

e

comerciantes.
Capacitação continuada dos profissionais
CREAS

envolvidos; Fortalecimento do trabalho da
rede.
Política

Procuradoria do Município

familiar;

pública

eficiente;

projetos

sociais,

Educação
melhor

aparelhamento dos órgãos.
Ampliar o programa Adolescente Aprendiz
para empregar mais adolescentes; Projetos
nos bairros, para atender melhor as crianças
e adolescentes; Projetos profissionalizantes
nas áreas vulneráveis; Políticas públicas
voltadas para as drogas; Lugar para usuário
de drogas, quando o caso já foi identificado.
Não tem para onde encaminhar, é um jogo
de
Conselho Tutelar

pin-pong.

No

CAPS

não

tem

atendimento para os adolescentes usuários
de drogas; Programas para diminuir a
gravidez de mães que já tem um número
altíssimo de filhos que até já foram
recolhidos ao abrigo; CAPS EAD, voltado
ao atendimento de crianças e adolescentes;
Aula de reforço voltado para crianças com
dificuldades; Capacitação dos profissionais,
para que possam conhecer os direitos da
criança e adolescentes.
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Mais medidas profiláticas (de prevenção)
que deve se iniciar nas famílias pois não há
Policia Civil

estrutura, não dão educação; Mais suporte,
mais orientação para se ter internação aos
dependentes químicos.
Fonte: Pesquisas de Campos, 2017.

Na tabela abaixo vão ser indicadas algumas sugestões de ajustes nos programas,
projetos e ações de curto, médio e longo prazos que o município deverá adotar, de modo a
possibilitar a adoção de um modelo sustentável de enfrentamento e combate a todas as formas
de violações contra as crianças e adolescentes do município.

Tabela 115 - Indicação de Estratégias para o Enfrentamento das Violações
INDICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DAS
VIOLAÇÕES
Violações

Estratégias de enfrentamento

Política

Fortalecer o reforço pedagógico escolar para os
alunos com déficit de aprendizagem, investimento em
capacitação profissional adequada para professores e
equipe pedagógica. Iniciativa preventiva na escola
com objetivo da importância da formação escolar
incentivando a participação de atividades escolares,
Evasão escolar

em paralelo realizar uma política de participação da

Educação

família no processo de formação de seus filhos em
integração entre escola e família tanto na prevenção
da evasão escolar, quanto na re-inclusão da vida
escolar. Ampliação do Programa Adolescente
Aprendiz para se evitar a evasão por motivo de
trabalho.
Violência

Garantir atendimento adequado em rede para crianças

sexual,

adolescentes e familiares em situação de violência

exploração

sexual. Promoção de ações educativas nos espaços de

sexual e abuso

convivência das crianças e adolescentes visando

sexual.

garantir os seus direitos sexuais. Desenvolvimento de

Assistência
Social
Educação
Saúde
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ações através de campanhas que previnam a
exploração sexual e o tráfico de crianças na rede de
atendimento da criança e do adolescente e nos
espaços públicos. Fortalecimento do atendimento
psicossocial

a

criança

e

o

adolescente

em

circunstância de abuso sexual e exploração sexual e
suas

famílias,

assegurando quando necessário

acompanhamento na saúde mental em pertinência de
medida

protetiva

Articulação

dos

respeitando
órgãos

de

as

diversidades.

investigação

e

responsabilização dos casos de abuso e violência
sexual mantendo uma interlocução no enfrentamento
das violações e a estruturação da rede de atendimento
para o alinhamento de acolhida e encaminhamentos
para as vítimas de abuso e violência sexual.
Fortalecer os espaços de atenção de vítimas em
situação de violência, com equipes multidisciplinares
que

prestem

psicológica

atendimento

individual

e

clínico,
familiar,

assistência
e

também

assistência social e legal. Instituir e multiplicar redes

Saúde

Violência

de apoio, estimular que se constituam grupos de

Assistência

doméstica

autoajuda onde as vítimas de violência recuperem,

Social

através de sua própria história, sua autoestima e
confiança, sendo capazes de reconhecer seus próprios
recursos para superar o problema. uma equipe
interdisciplinar capacitada que atende e discute a
atenção às vítimas de violência nas escolas e PSF.
Maus tratos

Programa de Acolhimento Institucional.

abandono e

Social

negligencia.
Envolvimento

Realizar programas ou projetos preventivos para o

com álcool e

uso de drogas.

drogas

Assistência

Saúde
Assistência
social
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Fortalecimento do Programa PETI. Expansão na
oferta de programa Adolescente Aprendiz e cursos

Assistência

Trabalho

profissionalizantes. Sensibilizar a rede SUAS e outras

social

Infantil

políticas intersetoriais (Saúde, Educação, Direitos

Saúde

Humanos entre outras.) Para ações de prevenção e

Educação

erracadição do trabalho infantil .
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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CAPÍTULO 10 - INDICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

Este capítulo indicará os ativos, boas práticas e oportunidades capturadas ao longo
da realização das entrevistas e nas diversas formas de interação produzidas entre a equipe de
consultores e as autoridades gestoras das políticas públicas municipais e dos representantes das
instituições que integram o Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Existem atividades que
ainda não estão sendo realizadas, assim como ativos não aproveitadas na sua integralidade,
entretanto, com algum grau de articulação poderão vir a ser.
Procurará repertoriar experiências exitosas no combate às violações dos direitos de
crianças e adolescentes que poderiam servir como parâmetros a serem perseguidos pelas
instituições integrantes do SGD do município de Paracatu. Objetiva ainda servir como
exemplos para justificar a captação de recursos junto à órgãos dos governos Estadual e Federal
e junto às instituições do terceiro setor para ampliar a sua cobertura.

BOAS PRÁTICAS E OPORTUNIDADES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em visita aos Centros da política de Assistência Social- CRAS no município de
Paracatu, constatou-se que os espaços físicos das unidades estão bem estruturadas para receber
as crianças e adolescentes do Município. Essa boa estrutura, tem o intuito de garantir a
frequência e permanência das crianças e adolescentes nesses espaços de acolhimento. Uma
estrutura adequada permite a realização de diversas atividades. Tais como: cultura, esporte,
lazer, artesanato, pintura, ginástica dentre outras. Essas atividades realizadas pelos CRAS,
minimiza as crianças e adolescentes ficarem na rua no contra turno escolar, principalmente nas
áreas de maior vulnerabilidade territorial e social.

BOAS PRÁTICAS E OPORTUNIDADES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE GARANTIA
DE DIREITOS

Dentre as instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD) do
Município de Paracatu, destaca-se a atuação do Conselho Tutelar. Fundado há 26 anos, a
instituição sem fins lucrativos é referência para todo o território municipal e atende cerca de
200 crianças e adolescentes por trimestre. Um dos aspectos mais relevantes do trabalho
realizado por esta instituição, se refere na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes do
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Município. Também, que seu trabalho não se limita a comunidade menos favorecida, os direitos
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em consonância com as
legislações municipais, visa dar o suporte necessário para todos aqueles que necessitam de fato
dos seus trabalhos e cuidados. O conselho Tutelar busca, por meio de ações de sensibilização e
esclarecimentos, atentar a comunidade para que as necessidades de garantia dos direitos das
crianças e Adolescentes sejam cumpridas.

BOAS

PRÁTICAS

E

OPORTUNIDADES

NO

ÂMBITO

DO

SISTEMA

EDUCACIONAL

Em visita as Escolas do Município de Paracatu, constatou-se que os espaços físicos
das Escolas estão bem estruturadas para receber as crianças e adolescentes. Essa estrutura
adequada, contribui para a frequência e permanência das crianças e adolescentes na Escola.
Foram visitas 17 escolas e 7 creches. Somente uma creche não tem sede própria.
Foi constatado também que todas as escolas possuem uma base pedagógica para auxiliar na
aprendizagem dos alunos.

BOAS PRÁTICAS E OPORTUNIDADES NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE

Na área da saúde, identificamos que os PSFs e Clinica da Mulher, tem uma
estruturada adequada para atender as demandas de cada bairro. Apenas uma Unidade de Saúde,
está desestruturada, devido uma invasão de criminosos na Unidade. Os PSFs, tem como
caracterização, Unidade Básica de Saúde, voltado para atenção básica. Já a Clínica da mulher
e dá criança tem como caracterização, unidade de especializadas. O trabalho desenvolvido pelos
Postos de Saúde, é atendimento médico e visitas domiciliares dos agentes comunitários. Todos
os cidadãos têm direito a consultas, exames, vacinação, remédios dentre outros tratamentos
oferecido nas unidades de saúde.

BOAS PRÁTICA NA REDE

A tabela abaixo, evidência as instituições da Educação visitadas durante a
realização do diagnostico, também destaca qual a atividade desenvolvida por cada uma delas
para melhor atender a criança e adolescente do Município.

250

Tabela 116 - Boas Práticas na Educação
Instituições vinculadas a política de Educação
Escola
Escola Estadual Antônio Carlos
Escola Estadual Doutor Sergio Ulhôa
Centro Municipal Educacional Coraci

Boa Prática
Vôlei.
Projeto de Tênis (Kinross) e Contação de
Historias (Sesc)
PROERD e Integrar.

Meireles de Oliveira
Escola Estadual Altina de Paula Guimarães

Integrar, Projeto de Sustentabilidade e
valores.
Educação

Escola Estadual Neusa Pimentel

Integral,

Educação

Empreendedora, Aula de Culinária, Karatê,
Projetos Indisciplinares, Aprofundamentos
de Estudos, Reforço Escolar.
Brinquedoteca, Oficinas, Artesanato, karatê,

Escola Estadual Professor Josino Neiva

Educação

Integral,

PROERD,

Projeto

Integrar, Palestras com psicólogo 3x ao ano.
Escola Municipal Joaquim Adjuto Botelho

Escola Municipal Bezerra de Meneses

Educação Integral, Baú das artes, Parceria
com faculdade Atenas
Projeto Diversidade Cultural, PROERD,
Integrar, Aula de Reforço.

Escola Municipal Nilo Sadok

Integrar, Sala de Recurso.

Escola Municipal Professora Maria

Sala de recurso e Aula de Reforço

Trindade Rodrigues
Escola Estadual Olindina Loureiro

Integrar, Aula de Reforço,
Integrar, Palestras, Projeto Tele Sala, Projeto

Escola Estadual Delano Brochado Adjuto

de reciclagem, Tv Caroço, Bioshow-meio
ambiente.

Escola Estadual Afonso Arinos

Natação

Escola Estadual Afonso Roquete

Tela Aula, Canto e Coral, Música, Capoeira.

Escola Estadual Dom Serafim

Reforço Escolar e Tele Sala.

Escola Estadual Julia Camargos

Palestra

Educativas,

Parceria

Colégio

Atenas, Parceria Fundação Conscienciarte,
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Cras, Kinross, Educação Integral e Aula de
Reforço.
Escola Municipal José Simões Cunha

Projeto Sarau de poesia, Sacola Viajante,
Circo.
Fonte: Pesquisas de Campos, 2017.

Nessa tabela é possível observar, as instituições vinculadas a política da Assistência
Social do Município de Paracatu. Todas essas unidades desenvolvem projetos sociais com as
crianças e adolescentes. Os projetos desenvolvidos por cada unidade são detalhados na tabela
abaixo.

Tabela 117 - Boas Práticas na Assistência Social
Instituições Vinculadas a Política da Assistência Social
Unidade
Céu das Artes (extensão do CRAS Paracatuzinho)

Fundação Conscienciarte

Boa Prática
Capoeira, Futebol, Aula de Reforço e
Oficinas Culturais.
Projeto Adolescente Aprendiz, TV
Caroço, Caravana Cultural.
Oficina de Convivência, educativa,
Orientação, Reabilitação, Escola da

APAE

Família,

Escola

de

Autodefesa,

Programa de interação do mercado de
trabalho.
Oficinas de Reciclagem, Artesanato,
Associação De Assistência Materno Infantil-

Pintura em Tela, Desenho, Teatro,

Pintando o 7

Culinária,

Crochê,

Bordado

e

Brinquedoteca.
Associação Beneficente Nova Esperança de

Campanha de Agasalho, Oficinas de

Paracatu -ABNEP

Artesanato e Reforço escolar.

Associação Madre Teresa de Calcutá - Lar dos
Pequeninos
Associação Esportivo e Social Kadá

Instituição de acolhimento
Treino de Futebol, karatê e jiu jitsu
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Projeto
Associação Comunitária Guarda Mirim

com

Sexualidade,

Policia
Oficinas

Militar,
Culturais,

fanfarra.
Missão Evangélica Filantrópica Jesus te Ama-

Estudo Bíblico, Prevenção das drogas.

MEFIJA

Oficina de Artesanato, dança, teatro,

Associação Projeto Despertai

Jiu jitsu, Musica, Oficina de sabão.
Projetos de música, oficinas de criação

Associação Obras Sociais CEFEC

de

brinquedos

com

reciclagem,

oficinas de manicure e pedicure.
Associação de Capoeira e Esporte Arte Mundial

Capoeira, karatê, Artes Maciais.
Adquire equipamentos de locomoção

Associação de Pessoas com Deficiência

para pessoas com deficiência.

Associação de Bairro Alvora e Vila Cristiano

Aula de Futebol.

Associação de Bairro Vila Mariana

Escola de Futebol, Oficinas Culturais.
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

A próxima tabela, traz as unidades vinculadas a política da Saúde do Município de
Paracatu. Ao PSFs de saúde não se difere das outras instituições; também desenvolvem
trabalhos sociais com as crianças e adolescentes do Município, em especial nas Escolas. Na
tabela a baixo é possível ver detalhadamente as atividades desenvolvidas por cada Unidade.

Tabela 118 - Boas Práticas na Saúde
Instituições Vinculadas a Política da Saúde
Unidades
PSF Nova Chapadinha

Boa Prática
Saúde

na

Escola

e

Grupo

com

os

adolescentes

PSF Novo Horizonte

Saúde na Escola.

PSF Prado

Saúde na Escola.
Saúde na Escola, atividade em grupo para

PSF JK

crianças de 0 a 9 anos, palestras educativas
de corredor todos os dias.

PSF Chapadinha

Saúde na Escola.
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PSF São João Evangelista

Saúde na Escola.

PSF Primavera

Saúde na Escola.
Saúde na Escola, Curso de crochê para todas
as faixas etárias, atividades físicas para todas

PSF Bela Vista

as faixas etárias, grupo de artesanato
ministrado pelo CRAS Bela Vista.

UBS Paracatuzinho

Saúde na Escola e Creche.

UBS Amoreiras

Saúde na Escola.

PSF Ato do Açude

Saúde na Escola.

PSF Aeroporto

Saúde na Escola e palestra de corredor.

UBS Vila Mariana

Saúde na Escola.

PSF Nossa Senhora de Fátima

Saúde na Escola.

Centro de Saúde Rural

Orientação as Famílias.

Clínica da Mulher e da Criança

Orientação
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.

A tabela abaixo, mostra todas as instituições vinculadas ao sistema de garantia de
direitos com o objetivo de garantir e defender os direitos já violados das crianças e adolescentes.

Tabela 119 - Boas Práticas no Sistema de Garantia de Direitos
Instituições Vinculada ao Sistema de Garantia de Direitos
Unidade

Boa Prática

CRAS Bela Vista

Oficinas socioculturais.

CRAS Novo Horizonte

Oficinas socioculturais.

CRAS Paracatuzinho

Oficinas socioculturais, Ginastica.

Conselho Tutelar

Garantia e Defesa

Ministério Publico

Garantia e Defesa

Vara da Infância e Juventude

Garantia e Defesa

Procuradoria do Município

Garantia e Defesa
Fonte: Pesquisas de Campo, 2017.
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