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O QUE É SER CRIANÇA

Ser criança é achar que
o mundo é feito de fantasias.
Ser criança é comer
algodão doce e se lambuzar.
Ser criança é acreditar
num mundo cor de rosa,
cheio de pipocas.
Ser criança é olhar
e não ver o perigo.
Ser criança é sorrir
e fazer sorrir.
Ser criança é chorar
sem saber porquê.
Ser criança é se esconder
para nos preocupar.
Ser criança é
pedir com os olhos.
Ser criança é derramar lágrima
para nos sensibilizar.
Ser criança é isso e muito mais.
É nos ensinar que a vida,
apesar de difícil, pode tornar-se fácil
com um simples sorriso.
É nos ensinar que criança
só quer carinho e afeto.
É nos ensinar que,
para sermos felizes, basta apenas
olharmos para uma criança.

Autor desconhecido
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PREFÁCIO

Garantir a primazia do atendimento à criança e ao adolescente pelas
políticas públicas sociais conforme determina a Carta Maior de nosso país, a
Constituição Federal de 1988, exige avaliar a efetividade dos serviços
prestados a esse público. A partir da criação do Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei No 8.069, de 13 de julho de 1990, o Brasil passou a pautarse por uma legislação desafiadora, que impulsiona o poder público e a
sociedade civil a encontrar soluções cada vez mais eficientes para
assegurar, de fato, os direitos da infância e da adolescência brasileiras.
Signatário de diversos pactos internacionais referentes a essa causa, o país
responsabiliza-se também por cumprir a Declaração Universal dos Direitos
das Crianças, aprovado em 1959, e, em nível continental, o Pacto de São
José da Costa Rica, celebrado em 1969, que estabelece, em seu artigo 19,
que ― toda criança tem direito às medidas de proteção que sua condição de
menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado”.
As estatísticas e os dados revelados nesta pesquisa contribuem para a
construção de políticas públicas mais eficientes, para a criação de metas e
objetivos norteadores da aplicação de recursos públicos, bem como expõem
os avanços na oferta de serviços, programas e projetos a essa prioritária
parcela da população. No que tange às políticas sociais, o diagnóstico
também contribuirá para o enfrentamento de violações de direitos,
combatendo vulnerabilidades sociais em que vivem muitas de nossas
crianças e adolescentes.

11

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA – 2021/2022

Conhecendo e Transformando Vidas - Diagnóstico da Criança e Adolescente

APRESENTAÇÃO
‘’ O diagnóstico não pretende ser o final de um ciclo, mas
sim, o início de uma nova cultura.’’ Ramon Mendonça

O Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente de Carangola,
é um processo de construção de uma prática que busca estabelecer
parâmetros para formulação, implementação e controle social sobre as
Políticas Públicas para a infância e a adolescência em Carangola, através de
uma reunião de dados, da análise conjunta dos problemas e das
potencialidades do nosso município.
O Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente tem o papel
fundamental de orientar, formular, deliberar e exercer o controle social sobre
as políticas públicas voltadas para o atendimento à criança e ao adolescente.
Entretanto, para exercer estas funções com responsabilidade e competência
e para que possamos assumir essa atribuição que o Estatuto da Criança e
do Adolescente nos determina, é preciso que os conselhos de direitos
produzam conhecimento a respeito da realidade social das crianças e
adolescentes em seu município.
Esperamos que este processo de diagnóstico se torne uma prática
permanente, que as questões apontadas por este documento referenciem a
elaboração de programas e projetos governamentais e não governamentais
para crianças e adolescentes.
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‘’ Toda criança ou adolescente tem direitos legais e proteção plena. A garantia está na lei,
mas a aplicação e a efetividade depende de nós adultos que: criamos, participamos ou
executamos as políticas públicas.’’Valmário Silva
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1- INTRODUÇÃO
O projeto ― Conhecendo e Transformando Vidas visa realizar o
diagnóstico da situação da criança e do adolescente no município de
Carangola -MG. Dispõe sobre as diretrizes para a aplicação de recursos,
apresentação, análise e aprovação de projetos e celebração de convênios
com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,
através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA para os anos de 2021/2022.
2- OBJETIVO
O presente trabalho tem como objetivo a identificação da realidade da
criança e do adolescente no município de Carangola, por meio de pesquisa
participativa, rede de atendimento e Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e Adolescente.
A finalidade deste trabalho está em fornecer informações que venham
a subsidiar as ações e tomadas de decisões do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), referenciar a elaboração de
programas e projetos governamentais e não governamentais, contribuindo
assim para o fortalecimento de uma efetiva rede de defesa da infância e
adolescência,

bem

como

para

a

construção

de

políticas

públicas

comprometidas com a consolidação da cidadania e a efetivação dos direitos
de crianças e adolescentes no âmbito municipal, prevenindo ainda a
reincidência de violações.
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3- METODOLOGIA

-Formação de uma comissão composta por representantes do Conselho
Tutelar, Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e Organizações não governamentais.
-Mapeamento da população infanto-juvenil no município.

- Identificação da rede de atendimento existente no município.
- Mapeamento na rede escolar municipal.
- Mapeamento na Segurança Pública
- O presente relatório consolida dados e informações, tomando como ponto
de partida as situações de vulnerabilidade e risco e as violações de
direitos encontradas e outras demandas dos serviços públicos.
4- MUNICÍPIO
Carangola é um municipío do interior estado de Minas Gerais, Região
Sudeste do país. Ocupa uma área de 353,404 km² e sua população em 2019
foi estimada em 33 000 habitantes. O município é cortado pelas rodovias BR482, MG-111 e MG-265 e está a 357 km de Belo Horizonte.
Importante pólo de desenvolvimento econômico da Zona da Mata
Mineira, na economia, destacam-se o café, o leite, a pecuária, a indústria de
laticínios e alimentos, a construção civil e a prestação de serviços.
Conhecida como "Princesa da Mata”.
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5- FAMÍLIA

A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos,
de convivência é baseado no afeto. Segundo a Constituição brasileira, o
conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentadas
na relação afetiva entre seus membros. Entretanto, não se trata de um
conceito rígido ou imutável.
A família pode ser considerada como um sistema dinâmico, submetido
a um processo de estabelecimento de regras e marcada pela busca de um
acordo entre seus membros. Assim, pode - se pensar que a dinâmica do
sistema familiar se caracteriza pela maneira como a família se movimenta
frente às diferentes situações as quais se coloca ou é colocada. Existe uma
estrutura interna inerente ao sistema que permite aos seus membros se
comunicarem de acordo com as regras estabelecidas de maneira implícita ou
explícita.
A família é um sistema aberto e encontra-se em constante
transformação devido à troca de informações que realiza com os sistemas
extra-familiares. As ações de cada um de seus membros são orientadas de
acordo com as características presentes no sistema familiar e podem sofrer
influências e mudar diante das necessidades e das preocupações externas.
6- LEI QUE AMPARAA CRIANÇA E ADOLESCENTE
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sancionado em 13 de
julho de 1990, é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos
da criança e do adolescente. O ECA incorporou os avanços preconizados na
Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas e trouxe o
caminho para se concretizar o Artigo 227 da Constituição Federal, que
determinou direitos e garantias fundamentais a crianças e adolescente.
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Considerado o maior símbolo dessa nova forma de se tratar a infância
e a adolescência no país, o ECA inovou ao trazer a proteção integral, na qual
crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direitos, em condição
peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta. Também reafirmou a
responsabilidade da família, sociedade e Estado de garantir as condições
para o pleno desenvolvimento dessa população, além de colocá-la a salvo
de toda forma de discriminação, exploração e violência.
Para garantir a efetivação da proteção integral, governo e sociedade
civil trabalham em conjunto por meio dos conselhos municipais, estaduais,
distrital e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Com caráter
deliberativo e composição paritária, essas instâncias fazem o controle das
políticas públicas e estão entre os principais atores do Sistema de Garantia
de Direitos (SGD). É nesse contexto que o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CONANDA) consideram o fortalecimento e a articulação
entre esses órgãos colegiados como estratégias fundamentais para a
promoção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O Estatuto é fruto de uma construção coletiva, que envolveu
parlamentares, governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de
defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais,
instituições e lideranças religiosas, entre outros atores.
‘’Ser criança, é ter liberdade para viver a infância com qualidade Ser criança,é
ter direito à moradia adequada, à alimentação saudável e a uma boa
educação. Ser criança, é poder ser amado, protegido e feliz. Simples assim.’’
Isa Coli
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7- SEGURANÇA PÚBLICA

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais traz dados importantes sobre
o quadro da criança e adolescente no município de Carangola. Apresenta um
grande número de crianças e adolescentes envolvidos com algum tipo de
infração na cidade.
No ano de 2020 foram 50 adolescentes entre 12 e 17 anos envolvidos
em algum tipo de ato infracional.
Segue abaixo os tipos de infrações:

-

tráfico de drogas

-

direção perigosa de veiculo

-

ameaça

-

agressão

-

dano

-

desobediência a ordem judicial

-

furto

-

uso e consumo de drogas

-

receptação

-

divulgação de cenas de estupro, sexo e pornografia
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Gráfico de ocorrêcias registradas na Polícia Militar - ano 2019

Tráfico de drogas

Desobediencia ordem Judicial

Ameaça

Furto

Direção Perigosa

Divulgção Imagem sexo, nudez, estupro

Dano

Vias de Fato

Uso e Consumo de drogas

Recptação

A Polícia Militar através do programa PROERD ( Programa
Educacional de Resistência às Drogas) traz o informativo que foram
participantes desse programa no ano de 2019, no município de Carangola
em parceria com as seguintes escolas: Em. Prof. Wanda Maria Mott Macedo,
E.E Melo Viana, Escola Regina Pacis, Escola Imec, E.E Benedito Valadares,
E.m. Antônio Marques, E.E. Dr Jonas Faria Castro, E.E. do Bairro Santo
Onofre e Escola Oficina do Saber, totalizando 298 crianças e adolescentes
atendidos.
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8- PESQUISA DE CAMPO

Para pesquisa de campo foi necessário apoio de nossos Conselheiros
que estiveram visitando as mais diversas instituições governamentais e não governamentais em nosso município a fim de trazer um diagnóstico mais
preciso e verdadeiro da situação da criança e do adolescente em nosso município.

20

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA – 2021/2022

Conhecendo e Transformando Vidas - Diagnóstico da Criança e Adolescente

8.1- Conselho Tutelar

A pesquisa de campo junto ao CT pode observar graves deficiênciasna
estrutura que de alguma forma comprometem a qualidade do serviço e do
atendimento.
Foi averiguado problemas em várias partes, sede inadequada para
receber a demanda de trabalho, não existe identificação do local,
computadores em péssimo estado de conservação ( alguns nem funcionam),
veículo em estado precário, falta de telefone instalado, não existe
identificação profissional ( nem uniforme e nem crachá), falta de capacitação
para os conselheiros.
O CT desempenha um papel importante na defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
Em relação as demandas do CT ele atende a crianças vitimas de
abuso sexual, violência doméstica, maus tratos, violência psicológica,
evasão escolar, atos infracionais, dentre outros, com aplicação de medidas
protetivas. Também são feitos requerimentos e requisições nos serviços
públicos municipais.
Chegam em média 10 novos casos semanalmente de crianças vitímas
de violação de seus direitos.
São acompanhados em média 60 casos por mês, além de
atendimentos diários com orientações e dúvidas.
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8.2- Secretaria de Saúde
A Secretaria de Saúde Municipal também oferta vários serviços de
atendimentos tanto as crianças e adolescentes quanto a família dos
mesmos.
Em análise juntamente a funcionários responsáveis pelos atendimentos
ao público, foi levantada uma demanda ao qual a secretaria poderá no
decorrer do tempo aperfeiçoar e melhorar para poder ofertar sem déficit ao
público que dela necessita e que está relacionada a seguir: alimentação especial

para

crianças

com

problemas

de

saúde

e

com restrições

alimentares, que vem aumentando o número de casos constante
mente; exames para diagnósticos de autismo; exames com sedação, po
is não é realizado no município e nem é coberto pelo Sistema único de
Saúde; acompanhamento multidisciplinar para os pais que possuem crianças
e adolescentescom problemas graves de saúde e/ou doenças raras; suporte
e monitoramento das demandas encontradas pelos demais órgãos de
responsabilidade do município.
A Policlínica Municipal oferece ainda o serviço de Planejamento Familiar.
Plano Municipal de Saúde 2018-2021 - SMS Carangola - Minas Gerais

-

Saúde da Criança e do Adolescente
Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem ser tratados

com prioridade absoluta nas políticas de saúde.
O Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu o mandato específico do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para promover o direito à vida e
à saúde de crianças e adolescentes, mediante a atenção integral à saúde,
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que pressupõe o acesso universal e igualitário aos serviços nos três níveis
da atenção. Essa tarefa exige o desenvolvimento de ações de promoção da
saúde, a prevenção de doenças e agravos, a atenção humanizada e o
trabalho em rede.
Registra-se que na primeira metade da década de 1980 se iniciou o
desenvolvimento de programas relacionados ao Incentivo do Aleitamento
Materno e em 1984 foi implantado o Programa de Atenção Integral à Saúde
da Criança - PAISC para o enfrentamento das condições adversas
vivenciadas na infância a partir de uma capacitação para profissionais de
saúde em todo o país.
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança considera
como criança a pessoa na faixa etária de zero a nove anos e a primeira
infância, de zero a cinco anos.
É uma fase que se caracteriza por um período em que ocorrem as
maiores e mais rápidas mudanças de todo o ciclo de vida, tanto do ponto de
vista físico (crescimento) como psíquico e cognitivo (desenvolvimento),
principalmente no seu período inicial, ou seja, nos primeiros dois anos de
vida. As ações de atenção à Saúde da Criança se constituem em medidas
de promoção, proteção e atenção a este grupo etário, de acordo com as
suas características, possibilitando o crescimento e o desenvolvimento
adequados para uma vida saudável.
Os eixos estratégicos da Política são: 1- atenção humanizada e
qualificada à gestação, parto, nascimento e recém-nascido; 2- aleitamento
materno

e

alimentação

complementar

saudável:

promoção

e

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral; 3- atenção a
crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas;
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4- atenção à criança em situação de violência, prevenção de acidentes e
promoção da cultura da paz;5- atenção à saúde de crianças com deficiência
ou em situações específicas e de vulnerabilidade; 6- vigilância e prevenção
do óbito infantil, fetal e materno.
Os avanços das condições de saúde da criança brasileira são
decorrentes de ações como a ampliação da cobertura da atenção básica, do
acesso à vacinação, das taxas de aleitamento materno e do nível de
escolaridade da mãe, além da diminuição da pobreza obtida pelo Programa
Bolsa Família. Essas ações se somam a outras políticas públicas que
levaram à quase extinção de internações por desnutrição, por doenças
imunopreveníveis e por diarréia/pneumonia.
A linha de cuidado da Saúde da Criança é uma prioridade da
Secretaria Municipal de Saúde, que assume o compromisso de reduzir a
mortalidade infantil e abordar integralmente a saúde da criança, com
promoção da qualidade de vida e de equidade.
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do nascimento
até a adolescência é de fundamental importância para a promoção à saúde e
prevenção de agravos das crianças e adolescentes, identificando problemas
nutricionais, alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor e situações de
risco, buscando atuar de forma precoce nas intercorrências.
As Equipes de Estratégia de Saúde da Família devem realizar o
acompanhamento de todas as crianças da área de abrangência, realizando
ações como pesar, medir, avaliação dos marcos de desenvolvimento e
aquisição de novas habilidades, além do registro e avaliação da caderneta
da criança. Estratégias que devem ser uniformes em todas as unidades de
ESF do município.
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As crianças que residem fora da área de abrangência da ESF, são
atendidas no Ambulatório de Pediatria da Policlínica Municipal.
A primeira avaliação da criança deve ser feita na primeira semana de
vida, com a realização da avaliação global da criança e da mãe através de
consulta médica e de enfermagem com avaliação do aleitamento materno,
realização do teste do pezinho e imunização.
- Leitos de Internação Neonatal
No município de Carangola o cuidado neonatal em caso de internação
acontece no Hospital Casa de Caridade de Carangola.
A ação de vacinação para crianças internadas nos leitos de cuidado
neonatal são realizadas por membro da equipe técnica do núcleo de
imunização do município, que cumpre rotina semanal de visita à unidade
hospitalar para a adequada oferta de imunização.
- Saúde do Adolescente
Criado pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS n.° 980, de
21 de dezembro de 1989, o Programa de Atenção Integral à Saúde do
Adolescente - PROSAD desenvolve ações pautadas no respeito pela
adolescência visando: crescimento e desenvolvimento, sexualidade, saúde
mental, saúde reprodutiva, saúde sexual e saúde na escola; prevenção da
violência e maus tratos, família, prevenção de acidentes, trabalho e lazer
O PROSAD visa a identificação de grupos de risco, detecção precoce
dos agravos com tratamento adequado e reabilitação, assegurando os
princípios básicos da universalidade, equidade e integralidade de ações.
A adolescência é uma etapa do desenvolvimento do ser humano
situada entre a infância e a vida adulta, e marcada por profundas
transformações biopsicossociais.
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Essas transformações modificam o relacionamento do indivíduo consigo
mesmo, com a família e o mundo, proporcionando a formação da identidade
e a busca da autonomia.
Como cidadãos, os adolescentes têm direito à saúde e é dever do
Estado garantir este acesso, dentro dos preceitos do SUS.
As ações e serviços relacionados ao Programa de Atenção Integral à
Saúde do Adolescente do município de Carangola tem como objetivo
desenvolver um conjunto de ações com o propósito de atender os
adolescentes numa visão biopsicossocial, enfatizando a promoção à saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação,
melhorando a qualidade de vida dos adolescentes e de suas famílias.
Em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde, a Atenção
Integral à Saúde do Adolescente do município tem como prioridade os
seguintes eixos de atenção definidos a partir do reconhecimento das questões prioritárias na atenção à saúde de adolescentes:
- Promoção do crescimento e desenvolvimento saudáveis, prevenção e
detecção de agravos a essa faixa etária;

-

Atenção à saúde sexual e reprodutiva;

- Redução da morbimortalidade por causas externas (abordagem do uso
abusivo de álcool e outras drogas); e

-

Articulações intersetoriais para Atenção Integral à Saúde de Escolares, por
meio do Programa Saúde na Escola - PSE.
O atendimento aos adolescentes, na faixa etária de 10 a 19 anos, 11

meses e 29 dias, deve ser realizado pelos profissionais de saúde que
integram as equipes da Estratégia de Saúde da Família:
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médicos de família, médico pediatra, médicos clínicos gerais, médicos
ginecologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas,
técnicos ou auxiliares em higiene dentária, agentes comunitários de saúde,
psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. Ações que o município
pretende implantar em sua totalidade.
Os adolescentes residentes em área de abrangência de ESF são
atendidos nas unidades pelos profissionais da equipe e aqueles que não
fazem parte do território da ESF são atendidos pelo clínico geral ou pediatra
da Policlínica Municipal. Vale ressaltar que a ESF atende todas as idades e
todos os casos, encaminhando-os para os adequados atendimentos, de
acordo com a demanda.
Quando o adolescente chega à Unidade é feito o acolhimento com a
finalidade de identificar as suas necessidades, criar vínculo com os
profissionais da USF, encaminhá-lo para atendimentos de urgência, marcar
consultas individuais ou em grupos e fornecer insumos e vacinas, quando
necessários. Durante o acolhimento deve ser garantida a escuta qualificada
e privacidade do adolescente e sua família.
O atendimento do adolescente deve contemplar as seguintes
atividades: acolhimento; consultas individuais aos adolescentes e familiares;
visitas domiciliares quando necessário; ações de promoção à saúde e
prevenção de agravos com adolescentes nas ESFs, no ambiente escolar, de
acordo comas diretrizes do Programa Saúde na Escola, e em outros espaços
comunitário; e atividades com adolescente em grupo temáticos:
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grupos de adolescentes grávidas, grupos educativos que envolvem temas
como sexualidade, drogas, alimentação saudável, prevenção de DST/AIDS,
prática de atividade física e corporal, etc, atividades oferecidas de acordo
com a formação específica de profissionais capacitados da equipe.
Assim que os adolescentes avançarem na faixa etária, ultrapassando a
idade limite de atendimento, caso sejam atendidos pela pediatria, serão
encaminhados à clínica médica.
Os adolescentes que já estão sendo acompanhados pela equipe da
Estratégia Saúde da Família que faz a cobertura de seu território, permanecerãosendo atendidos pela mesma, de modo a garantir a longitudinalidadedo
cuidado.

-

Crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência
Sabe-se que a violência pode gerar problemas sociais, emocionais,

psicológicos e cognitivos capazes de impactar fortemente a saúde das
pessoas ao longo de sua existência. Isso reforça a importância de orientar as
ações e pactuar estratégias para a atenção integral à saúde de crianças,
adolescentes e suas famílias em situação de violência de acordo com as
diretrizes da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por
Acidentes e Violências, da Política Nacional de Promoção da Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica/Primária, entre outras.
"A saúde pública tem obtido resultados notáveis nas últimas décadas,
particularmente em relação à redução dos índices de muitas doenças
infantis. Entretanto, salvar nossas crianças dessas doenças apenas para
permitir
que se tornem vítimas da violência [...] seria uma falha da saúde pública” (Diretora da OMS, Brundtland apud Krug et al., 2002).
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O município de Carangola através da Superintendência de Saúde
Mental em parceria com o Ministério Público / Promotoria da Criança e
Adolescência e com o juizado da infância e adolescência, monitoram a
situação da criança e do adolescente e desenvolvem ações conjuntas, tais
como a realização periódicas de reunião de redes envolvendo as áreas de
Saúde, Educação, Assistência Social, junto a estabelecimentos da rede
própria do município como o Abrigo Municipal de Meninos e com
estabelecimentos do terceiro setor - ONGS - APAE de Carangola e Instituto
São José).
Em parceria com a equipe multidisciplinar do CREAS municipal, a
Superintendência de Saúde Mental através das unidades do CAPS 1 Livremente e CAPS ad - Atairu, atuam nas questões relacionadas a violência
com crianças, adolescentes e suas famílias e a pessoas com transtornos
mentais e problemas com álcool e outras drogas.
Dando sequência à implementação dessas políticas e ações, o
Ministério da Saúde lançou o documento “Linha de Cuidado para a Atenção
Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de
Violências - Orientação para gestores e profissionais de saúde”, com o
propósito de sensibilizar e orientar os gestores e profissionais de saúde para
uma ação contínua e permanente para a atenção integral à saúde de
crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências. O
município de Carangola pretende implementar esta linha de cuidado, como
estratégia para a ação, utilizando-a como caminho para o alcance da
atenção integral ou da integralidade do cuidado, cumprindo assim um dos
princípios do SUS, que busca articular a produção do cuidado desde a
atenção primária até o mais complexo nível de atenção.
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Tal ação exigirá ainda a interação com os demais sistemas para a garantia
de direitos, proteção e defesa de crianças e adolescentes em nível
municipal. Trata-se de mais uma meta deste PMS.

-

Violência Doméstica e sexual
O município através da Coordenação de Vigilância Epidemiológica

notifica os casos informados pelas unidades prestadoras de serviços no
município. Comumente registra-se que o maior volume de informação é
recebido pela unidade de Pronto Atendimento Regional 24 horas que
funciona no Hospital Casa de Caridade de Carangola, com registro de
poucas notificações advindas das equipes de ESF do município.
O objetivo principal é buscar a diminuição e possível eliminação da violência doméstica. É consenso que o município precisa elaborar estratégias
de prevenção à violência doméstica e sexual através de campanhas
educativas e estabelecer canais que viabilizem a denúncia, o esclarecimento
de dúvidas, de forma sigilosa a fim de que a comunidade se sinta segura em
denunciar os abusos e colaborar de maneira efetiva para a diminuição da
violência em território municipal.
Cabe destacar que a notificação de violência doméstica e sexual
configura-se como um indicador sub-notificado, tido como algo que acontece
e que não é registrado.
8.3- Secretaria de Educação
Atualmente no município de Carangola -MG á Secretaria de Educação
Municipal atende a 1003 crianças da educação infantil com idades entre 4
meses a 05 anos atendidas em creches e pre- escolares.Também atende a
680 alunos no ensino fundamental com idade entre 06 a 15 anos.
Totalizando um atendimento de 1683 alunos devidamente matriculados.
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Vale ressaltar que entre estes alunos 192 são da Educação Especial,
que estão matriculados no ensino regular. Para garantir o direito de
aprendizagem destes alunos, a secretaria de Educação conta com duas
salas denominadas “Salas de Recurso Multifuncionais - AEE’’. Uma dessas
salas fica na Escola Municipal Antonio Marques e a outra na Escola
Municipal Professora Wanda Maria Motta Macedo, no distrito de Lacerdina,
que contam ainda com professores especialista em Educação Especial, onde
se desenvolve um trabalho de apoio ao processo de aprendizagem dos
alunos da Educação Especial.

Alunos Matriculados

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Educação Especial
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‘’Eduquem as crianças, para que não seja necessário punir os adultos.’’ Pitágoras

O município também tem como politica pública para atendimento dos
alunos da Educação Especial - o Centro de Atendimento Educacional
Especializado - CAEE, criado pelo decreto municipal numero 4.879/2016,
tendo

como

principio

proporcionar

aos

alunos

com

necessidades

educacionais especiais, saudados ou não, uma educação de qualidade.
O objetivo principal é estimular o desenvolvimento das habilidades
cognitivas/adaptativas/sócio -emocionais de crianças e adolescentes.
O atendimento prioritário é ofertado para alunos/as da Escola Pública
Municipal, havendo vaga é ofertada as escolas estaduais primeiramente e
também as escolas privadas.
O CAEE oferta serviço de apoio, suporte e identificação de
necessidades educacionais especiais. Realiza atendimento terapêutico educacionais nas áreas de fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, bem
como, atua em projetos de prevenção visando desenvolvimento das potencialidades e do avanço no desempenho escolar/social/emocional. Para isto
conta com uma equipe multidisciplinar.
Outro serviço ofertado é o atendimento Educacional Especializado em
Braille, pioneiro em nossa região que atende qualquer pessoa deficiente
visual do nosso município e nos circunvizinhos. Desde 2019, funciona em
três salas do EMEI –“Santa Luzia”.
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A

Secretaria

de

Educação

também

fornece

40

vagas

para

fonoaudiólogos e 40 vagas para psicólogos, com atendimentos quinzenais
de 50 minutos cada sessão. O atendimento psicopedagógico é realizado
semanalmente para as crianças das escolas do campo, prioritariamente, por
não haver salas de Recurso Multifuncionais - AEE. Este atendimento é
realizado em grupos de no máximo 5 alunos/as, pela pedagoga da
Secretaria de Educação. O AEE/Braille é realizado diariamente.

-

Relação de Escolas, CMEIs e Pré-escolares

.CMEI: Centro Municipais de Educação Infantil( creches)
.CMEI - Bairro Santo Onofre( integral de 0 a 03 anos)
.CMEI - Dr Fernando Quintão Hosken(Triangulo integral de 0 a 03 anos)
.CMEI - Iodetes C. Faria Knupp(Coroado integral 0 a 03 anos)
.CMEI - Vereador Pedro Rosa de Moura(Coroado parcial 4 e 5 anos)
.CMEI - Amadeu Baroni(Lacerdina integral 0 a 03 anos)
.CMEI - Cifra Lacerda Amarante(Caixa D’agua integral 0 a 05 anos)
.CMEI -Maria Olinda Pinheiro Lima(Av Machado de Assis integral 0- 05 anos)
.EMEI - Santa Luzia(integral 0 a 05 anos)
.CME -Lelena de Oliveira(Largo do Rosario parcial 4 e 5 anos)
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- PEM: Pré- Escolar Municipal
PEM - Nossa Senhora da Aparecida(Ponte Alta parcial 4 e 5 anos)
PEM - Chapeuzinho Vermelho(Lacerdina parcial 4 e 5 anos)
PEM - Moranguinho (Conceição parcial 4 e 5 anos)
PEM - Fonte da Alegria(Sao Bento parcial 4 e 5 anos)
PEM - Turma da Monica(Alvorada parcial 4 e 5 anos)
- EM - Escolas Municipais
EM - Antonio Marques
EM - Professora Wanda Maria Motta Macedo(Lacerdina)
EM - Juca Salome(Sao Manoel do Boi)
EM - Joao Batista Grossi(Conceição)
EM - Raymundo Lopes Rosado(Conceição)
EM - Sao Jose do Barroso(Barroso)
EM - Bertholdo Cardoso dos Reis(Sao Bento)

8.4- Secretaria de Esporte e Lazer
Dentro da pesquisa de campo relacionada ao Esporte e Lazer para
crianças e adolescentes conseguimos observar que a secretaria tem várias
ofertas de espaço e atividade que serão apresentadas:

-

O estádio municipal oferece espaço para a pratica do futebol, hoje com
escolinhas do comercial futebol clube e do CDE olímpico. Também no
estádio acontecem as caminhadas, além de espaço para crianças andar
de bicicleta.

- O ginásio Francisco fava “IBC” oferece espaço para escolinhas também do
comercial e do olímpico, além de horários para a pratica do futebol, voleibol e
handebol. Funciona também horário com ginastica funcional.
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- Os outros espaços do município (quadra do coroado, Santa Emília e parque
do jequitibá) são utilizados pelos jovens e crianças, mas sem contar com a
estrutura necessária.

-

O município através de parceria entre as secretarias de educação e
esporte e a secretaria de ação social, ofereceu com o projeto de
convivência e fortalecimento de vínculos o projeto esporte cidadão, onde
eram ofertadas

-

Oficinas de esporte, a jovens de 9 a 17 anos, no SESI. Aulas de zumba
nos bairros da Caixa d’água, coroado, Santo Onofre e Lacerdina.

-Eventos esportivos no âmbito do esporte escolar.

-

Apoio as equipes de diversas modalidades esportivas nas disputas em
competições regionais e estaduais.

8.5- CRAS E CREAS
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
O

CREAS

possui

os

Serviços

de

Proteção

e

Atendimento

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de Atendimento a
Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Prestação de
Serviços a Comunidade e Liberdade Assistida, e em janeiro de 2021 foi
implantado o Serviço Especializado em Abordagem Social.
Encontra-se inseridos no CREAS em torno de 30 crianças e
adolescentes no PAEFI e 16 adolescentes na medida socioeducativa.
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No que tange a demanda recebida, no PAEFI são crianças e
adolescentes vitimas de violência física, psicológica, abuso sexual,
negligência e abandono.
O trabalho é desenvolvido através de atendimentos individuais e
familiar, atendimentos em grupo, visitas domiciliares, busca ativa, reuniões
intersetoriais, encaminhamentos para a rede, entre outros.
O CREAS conta com a rede de proteção do município na atuação dos
casos, a saber, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Conselho Tutelar,
rede de Proteção Básica, entre outros, assim como instituições para
recebimento dos adolescentes para cumprimento de prestação de serviço a
comunidade.
- Cabe ressaltar que existe no município o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo que está em fase de adequação, porém a comissão formada
já sofreu alterações em virtude do quadro de servidores, assim como pouco
foi a participação dos setores envolvidos.

-

CRAS ‘’Gloria Lima Nolasco’’

O Centro de Referência de Assistência Social oferta Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes e tem como
objetivo caráter preventivo, o SCFV, alem de buscar fortalecer os vínculos
familiares e comunitários, procura desenvolver capacidades nos usuários,
gerando autonomia e protagonismo através da troca de experiência e
integração entre os participantes do grupo.
As atividades eram realizadas no SESC/Carangola e também na sede
do CRAS. São atendidos diariamente cerca de 60 crianças e adolescentes
entre as idade de 07 a 14 anos.
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-

CRAS I - ‘’Construindo Sonhos’’
O Centro de Referência de Assistência Social - Construindo Sonhos

oferta serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica, através de
serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social que buscam
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, visando o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários.
O principal serviço oferecido pelo CRAS I ‘’ Costurando Sonhos’’ é o
serviço

de

proteção

e

atendimento

integral

a

Família, e

a

sua

complementação através do SCFV, que realiza atividades em grupo de
forma atrativa e
prazeroso, pois são estratégias para incentivar a participação do público
alvo.
São desenvolvidas atividade lúdicas e descontraídas como artísticas,
culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, que são realizadas de acordo
com a idade dos usuários, contando sempre com a participação ativa do
técnico de referencia (profissional de nível superior que integra a equipe) e
do orientador ou educar social, alem dos facilitadores das oficinas.
São atendidos em media cerca de 400 famílias anualmente, que estão
cadastradas sendo são divididas e organizadas em grupos por faixa etária:
crianças 0 - 6 anos, crianças e adolescentes 6 - 15 anos e adolescentes 15 17 anos.
8.6- Secretaria de Assistência Social

8.6.1- Benefícios do Bolsa Família
Em seu município, havia 2.377 famílias beneficiárias do Bolsa Família
no mês de novembro de 2020 sendo 7.339 pessoas diretamente
beneficiadas pelo Programa.
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Dentre essas famílias, 90,7 % dos responsáveis familiares (RF) eram
do sexo feminino. O Programa prevê o pagamento dos benefícios financeiros
preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em
suas comunidades.
Nesse mês, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia
aproximadamente a 22% da população total do município, abrangendo
2.020famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema
pobreza. A cobertura do programa foi de 112 % em relação à estimativa de
famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos
dados mais atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geógrafa e Estatística (IBGE).
8.6.2- Gestão de Benefícios
Das 2.377 famílias beneficiárias do PBF no município,158 estavam
com o benefício liberado, 0 estavam com o benefício bloqueado, e 2.220
estavam com o benefício suspenso. Nesse mesmo mês, ‘’0’’ famílias tiveram
o benefício cancelado. Dentre as famílias habilitadas, ‘’0’’ famílias tiveram o
benefício do PBF concedido.
8.6.3- Gestão das Condicionalidades e o acesso aos serviços de educação,
saúde e assistência social.
Quando uma família entra no programa, ela e o poder público
assumem compromissos para reforçar o acesso de crianças e adolescentes
beneficiários à saúde e à educação.
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Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades, quais
sejam: crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter
acompanhamento de peso e altura;gestantes precisam fazer o prénatal;crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar
mínima de 85% das aulas a cada mês; e adolescentes que recebem o BVJ
devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas a cada mês.
8.6.4- Educação
No seu município, 2.217 crianças e adolescentes com perfil para
acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a
frequência escolar acompanhada no quinto período (out/nov) de 2019.
Dessas, foram acompanhadas 1.828, uma cobertura de acompanhamentode
82,45%. A resultado nacional é de 93,07% de acompanhamento na
educação.
8.6.5- Saúde
Na área da Saúde, 4.653 beneficiários (as) tinham perfil para
acompanhamento das condicionalidades de saúde no segundo semestre de
2019. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de
saúde as crianças menores de 7 anos e mulheres. O município conseguiu
acompanhar 4.450 beneficiários (as), o que corresponde a uma cobertura de
acompanhamento de 95,64%. O resultado nacional de acompanhamento na
saúde é de 79,71%.
8.6.6- Cadastro Único para programas Sociais do Governo Federal
O município já vem realizando as atividades de cadastramento e
possui (outubro de 2020): 5.184 famílias inseridas no Cadastro Único;
4.070 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
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4.081 famílias com renda até 1⁄2 salário mínimo; e 3.222 famílias com renda
até 1⁄2 salário mínimo com o cadastro atualizado.
A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 78,95%,
enquanto que a média nacional encontra-se em 71,85%. A TAC é calculada
dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de
até 1⁄2 salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias
cadastradas com renda mensal per capita de até 1⁄2 salário mínimo,
multiplicado por cem.
8.6.7- CAPS Infanto Juvenil
Atualmente o CAPS i atende um público de aproximadamente 111
crianças e adolescentes de Carangola e outros dez municípios da região.
São realizados acolhimentos por demanda espontânea ou encaminhados
pela rede intersetorial (ESF, Educação, Ministério Público, CRAS e CREAS,
Hospital, Ambulatório, etc). São atendidos crianças e adolescentes com
transtornos mentais graves e persistentes, tais como: transtornos do humor,
transtornos de ansiedade, autismo, dependência de substâncias psicoativas,
transtornos de conduta, etc.
Além dos usuários, as famílias são acompanhadas e orientadas em
relação ao tratamento. São realizados atendimentos individuais, consultas
médicas, oficinas e grupos terapêuticos, visitas domiciliares e busca ativa.
Os casos são acompanhados e avaliados por equipe multiprofissional com
psicólogo,

psiquiatra,

enfermeiro,

assistente

social,

pedagoga,

fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e técnicas de enfermagem.
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O serviço opera na lógica intersetorial, ou seja, desenvolve estratégias
de intervenção com o suporte da rede envolvendo diversos órgãos, dentre
eles, ministério público, conselho tutelar, educação, assistência social
(CRAS/CREAS) e atenção básica de saúde. São realizadas reuniões de rede
que tem por objetivo discutir os casos e desenvolver estratégias de cuidado
e proteção às crianças e adolescentes.
8.6.8- Programa Criança Feliz
O Programa Criança Feliz é um programa do Governo Federal que foi
instituído por meio de Decreto numero 8.869, de 05 de outubro de 2016 e
alterado pelo Decreto numero 9.579, de 22 de novembro de 2018, de caráter
intersetorial e com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das
crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de
vida.
Esse programa tem por objetivo:

-

Promover

o

desenvolvimento

humano

a

partir

do

apoio

e

do

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;

-

Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos
cuidados perinatais;

-

Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o
papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e
educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;

-

Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas
famílias ás politicas e serviços públicos de que necessitem;
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-

Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas publicas voltadas para as
gestantes, crianças;
O Programa Criança Feliz se destina a gestantes, crianças de ate 03 anos

de idade e suas famílias beneficiarias do Bolsa Família, crianças de ate 06
anos de idade e suas famílias beneficiarias do BPC( Beneficio de Prestação
Continuada), crianças de ate 06 anos de idade afastadas do convívio familiar
em razão de aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A meta de acompanhamento no Município de Carangola e de 600
crianças/gestantes, sendo esses, tanto na zona urbana, quanto na zona rural
do município.
Ano de 2020 foi fechado com 399 crianças/ gestantes no sistema
sendo acompanhadas. Essa redução se deve ao fato dessas crianças terem
completado 3 anos de idade e serem automaticamente desligadas do
sistema e consequentemente dos acompanhamentos semanais e das
gestantes sairem do período gestacional e também serem desligadas do
sistema.
Nesse ano devido a Pandemia o trabalho foi realizado de forma remota.
Quanto aos principais problemas, observamos o aumento de
adolescentes gravidas, falta de vagas nas creches, falta de atendimento
psicológico

especializado

na

Rede

Pública,

aumento

de

crianças

diagnosticadas com transtorno de ansiedade, autismo e depressão.

9- ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

9.7.1 - Sociedade de Proteção e Assistência á Infância– Instituto São José
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A Sociedade e Proteção e Assistência à Infância – Instituto São José é
uma associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos,
com sede própria e foro no município de Carangola/MG, constituída e
fundada aos 13 dias do mês de janeiro de 1935, que oferta serviço de
acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes afastados
do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento institucional
em função de abandono, cujas famílias responsáveis encontrem-se,
temporariamente, impossibilitados de cumprir sua função de cuidados e
proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de
origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família
substituta.
Sua missão é acolher e proteger crianças/adolescentes em situação de
vulnerabilidade e risco social, com direitos violados e sob medida protetiva
de institucionalização, sem limitar o seu desenvolvimento psicomotor
conforme preza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O Abrigo Institucional tem por finalidade “garantir proteção integral a
indivíduos em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares
rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam
o acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo
condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e
privacidade. Os serviços também devem assegurar o fortalecimento de
vínculos familiares e/ou comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos
usuários” (MDS/SUAS).
Hoje, no Instituto São José, estão institucionalizados o total de 6
internos, sendo 2 crianças e 4 adolescentes.
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Desses, 3 já foram destituídos do poder familiar e estão inseridos no
cadastro nacional de adoção. São crianças que necessitam de muito carinho
e atenção especial e que sofrem de alterações de humor em consequência
do contexto histórico. A maioria não consegue desenvolver o aprendizado na
escola e apresentam dificuldades na fala.
Dentre tantas dificuldades, a maior em lidar é o preconceito da
comunidade para com o Instituto. As pessoas acreditam que as crianças são
mal tratadas e muitas vezes recebemos a polícia através de denúncias feitas
por vizinhos que escutam gritos, mas que não entendem a complexidade em
trabalhar com tais crianças, entretanto, são raros os que aparecem para
conhecerem a realidade da Instituição ou ofertar algum tipo de trabalho em
benefício das crianças, as quais também são julgadas como marginais por
muitos.
Como já citado, os infantes apresentam alteração de humor e na
maioria das vezes não aceitam serem chamados a atenção ou um “não”
como resposta de algo que querem. São ansiosos e apresentam dificuldade
até mesmo em esperar por algo, o que é compreensível, pois se já é difícil
uma criança ser disciplinada pelos pais, imagina com a ausência deles? Sem
contar que quando chegam ao Instituto, já trazem uma bagagem pesada de
traumas, o que leva a surtos emocionais e comportamentos de agressividade
com os profissionais da Instituição, depredação do Instituto e auto-agressão,
sendo necessário usar a contenção até que se acalmem e, muitas vezes,
chamar o SAMU para evitar que os próprios se machuquem. Os gritos que
os vizinhos confundem como maus- tratos, na verdade são gritos de
sofrimento e que expressam o sentimento de revolta pelos traumas já
sofridos.
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Apesar de todo o histórico, os infantes são carinhosos e se apegam
muito rápido as pessoas que aparecem ao Instituto para fazer algum tipo de
trabalho, o problema é que tais pessoas deixam de fazer contato depois de
um tempo e, mais uma vez, as crianças se sentem abandonadas.
Outra dificuldade são as limitações em exercer nosso trabalho de
intervenção, como por exemplo a falta de carro para fazermos visitas, o que
já se ajustou depois de termos citado em audiência, mas que não deixou de
nos atrasar e causar transtornos com as crianças, pois tivemos que adiar
intervenções que poderiam ter trago evolução nos casos.
Na área da saúde, é necessário que, na maioria das vezes, recorramos
a profissionais que possam nos prestar seus serviços voluntariamente, pois a
saúde pública não nos oferta um bom atendimento, como nutricionista,
fonoaudiólogo, dentre outros que emanam um maior acompanhamento.
A educação também deixa a desejar, tanto a municipal quanto a
estadual, pois, temos adolescentes analfabetos, que não reconhecem se
quer os números, mas que frequentam a escola regularmente. Os que
sabem ler e escrever, fazem muito mal apesar de serem inteligentes. Nossa
dificuldade com a educação se tornou pior com a pandemia, pois as escolas
mandam as apostilas e não oferecem nenhum suporte que não seja online, o
que faz com que deixemos nosso serviço de lado para ajudar com as tarefas
da escola, assim, acumulando demanda e atrasando a intervenção nos
casos, automaticamente, prejudicando os infantes institucionalizados. Vale
ressaltar que é fundamental o ajuste de tais falhas para que nossas crianças,
quando completarem a maior idade, possam ter condições de enfrentar a
realidade fora da Instituição de acolhimento.
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9.7.2 - ONG - Som do Reino
A ONG Som do Reino está situada na comunidade do bairro Santo
Onofre, funcionando em seu prédio na rua Maria Natividade, numero 79.
Hoje a ONG atende aproximadamente 70 crianças e adolescente com
vários serviços.
O trabalho é voltado para prevenção e cuidado desse grupo que fica
vulnerável nas mãos de muitos traficantes daquela comunidade.
As situações de violência física e psicológica são muito grande naquela
comunidade, onde as crianças aprendem desde cedo a viver de forma
errada.
Muitas vezes eles não veem outro caminho senão entrar para o tráfico
ou pequenos furtos para poderem conseguir as coisas.
Atualmente a ONG disponibiliza para a comunidade do Santo Onofre
diversas atividades: Escola de Jui Jitsu, Escola de Artesanato, Escola de
Bateria e Curso Profissionalizante para os pais dos atendidos tentando assim
minimizar o impacto de violência, drogas e outros incidentes dentro de grupo
trabalhado e suas famílias.

9.7.3 – APAE
A APAE de Carangola, instituição preponderante de assistência social
sendo uma entidade de direito e defesa e garantia de direitos da pessoas
com deficiência que baseia o seu trabalho e princípio no atendimento as
legislações:
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lei nº12.101/2009, lei nº 12.868/2013, lei nº8.742/1993 (LOAS), decreto
nº 8.242/2014, decreto nº308/2007, tipificação nacional dos serviços
socioassistenciais – resolução CNAS nº109/2009, resolução CNAS 27/2011,
resolução CNAS nº34/2011, e demais normativas referentes à certificação.
Atende a pessoas com deficiência, com o objetivo de habilitação e
reabilitação e de promoção da sua inclusão à vida comunitária, no
enfrentamento dos limites existentes para esse público, de forma articulada
com ações de saúde.
Os serviços ofertados pela APAE na área da assistência social são:
- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
-Serviço de Proteção Especial para Pessoa com deficiência Intelectual e
Autismo e seus familiares – Centro Dia
-Serviço de Acolhimento Institucional para pessoa com deficiência “Nosso
Lar”
-Defesa e garantia de Direitos – voltado para a família, onde é realizada uma
pesquisa de satisfação do usuário e suas famílias. É ofertado:Programa de
capacitação e informação às famílias da pessoas com deficiência; Escola de
formação de auto defensores; Serviço de Proteção e atendimento
especializado á família.
-Programa de capacitação, promoção e integração ao mercado de trabalho.
Os serviços ofertados pela APAE na área da saúde são:
-Estimulação precoce
-Neonato de risco

-Reabilitação
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-Centro de autismo
-Ações preventivas – trabalhar os vários aspectos da área de saúde, bem
como a divulgação dos cuidados e causas inerentes as diversas patologias
das pessoas com deficiências, visando a prevenção e os cuidados que
poderão amenizar as diversas patologias.
- Logística: oferece aos usuários e seus familiares condições de melhor
qualidade de vida, através de doações.

9.7.4 - Igrejas
As igrejas nesse município tem tido um papel fundamental na vida das
crianças e adolescentes. Bem certo que as igrejas desenvolvem um papel
singular cuidando não somente da vida espiritual, mas também educacional,
afetiva, emocional e relacional desse grupo.
A igreja tem colaborado para direcionar as crianças e adolescentes em
um caminho onde elas possam ser tornar pessoas de bem na sociedade.
Colocamos aqui algumas das igrejas da cidade, não houve condições
de colocar todas pois são muitas e algumas não responderam nossa
solicitação.

‘’Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas,
mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso,
ficou indignado e lhes disse: "Deixem vir a mim as crianças,
não as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são
semelhantes a elas.’’ Marcos 10:13-14

9.7.4.1 - Primeira Igreja Batista em Carangola
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A Primeira Igreja Batista realiza varias ações voltadas para criança e
adolescente voltada para atender a necessidade espiritual/ relacional e
emocional desse grupo de pessoas.
Hoje são realizadas algumas ações:

-

escola de música para crianças de 5 a 10 anos

-

escola de futebol

-

atendimento clínico pastoral

-

palestras sobre variados temas

-

atendimento as famílias dessas crianças e adolescentes

-

grupo de auto ajuda

-

trabalho com crianças no bairro Armindo Cunha

-

trabalho com crianças na Lacerdina

-

ministério infantil( ensino)

-

9.7.4.2 - Segunda Igreja Batista de Carangola
A Segunda Igreja Batista oferece diversos trabalhos com crianças e

adolescentes voltado principalmente para a comunidade do Bairro Santo
Onofre. Hoje atendemos cerca de 70 crianças direta e indiretamente e suas
famílias.
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Todo trabalho tem como finalidade ensinar um caminho de caráter, amor
ao próximo, respeito aos pais, amor a Deus, respeito as autoridades e
dedicação aos estudos
Serviços oferecidos:

-

curso de arte
grupo de apoio ao adolescente
escolinha infantil EBD(ensino)
escolinha de dança
berçário(cuidadoras de bebês)
atendimento as famílias das crianças e adolescentes
acompanhamento psicanalítico e psico-terapêutico

9.7.4.3 - Igreja Metodista Central
Trabalho: Escola Bíblica Dominical
Objetivo: Educação Cristã e socialização.
Crianças e adolescentes atendidos: 60 (subdividas em classes por faixaetária).
Período: todos os domingos, das 09h às 11h.

Trabalho: Escola de Férias
Objetivo: Educação Cristã, socialização, artes e atividades físicas.
Crianças atendidas: 80 a 100 até 11 anos.
Período: 3 dias no mês de julho (durante as férias escolares)
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Trabalho: Culto Infantil
Objetivo: Educação Cristã e espiritualidade.
Crianças atendidas: aproximadamente 40, até 12 anos.
Período: todos os domingos, às 19h.

Trabalho: Juniores em Ação
Objetivo: Espiritualidade e socialização
Pré-adolescentes atendidos: 18
Período: 1 sábado por mês.

Trabalho: Promoção de Assistência Médica
Objetivo: Promover acesso à Plano de Saúde através de custeio.
Adolescente atendido: 01 (portador de doença degenerativa rara).
Período: Contínuo

OBS: Frisamos que infelizmente algumas organizações não governamentais e religiosas não responderam
a nossa solicitação.
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10- CONCLUSÕES FINAIS

O CMDCA atua frente às discussões relacionadas à criança e
adolescente, no âmbito municipal sendo que, seus membros trabalham de
forma voluntária, advindos de diferentes setores do município, dentre eles,
órgãos públicos e de instituições de representatividade da sociedade civil.
Trata-se de órgão potente e paritário, cuja responsabilidade é formular e
fiscalizar as políticas voltadas às crianças e adolescentes.
O diagnóstico da situação da criança e do adolescente é um assunto
muito discutido nas reuniões da plenária desde que nos foi dado posse no
final do ano de 2020, pois para nós ele é de suma relevância, e concretizálo significa obter embasamento teórico e posteriormente prático das
demandas nas quais vamos atuar, conhecendo-as a fundo e a cada setor
que lida, atende e intervém em relação ao nosso público alvo.
As

informações

coletadas

estão

relacionadas

a

entidades

governamentais e não governamentais que atendem a criança e ao
adolescente. E a partir dos dados coletados, foi possível contextualizar o
município de Carangola/MG caracterizando pontos de eficácia e os de
carência que precisam ser melhorados. Nesse sentido, nosso planejamento
ocorrerá tendo em vista as prioridades elencadas por meio do diagnóstico, e
as ações planejadas de forma clara e objetiva, com foco na atuação junto
aos problemas prioritários.
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‘’Quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: ternura, pelo
que é, e respeito pelo que pode vir a ser.’’ Pasteur, Louis
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