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Apresentação

É seguro dizer que um ato de violência contra uma criança ou adolescente
expressa ao mesmo tempo traços de covardia, despreparo para a vida e,
sobretudo, ausência de responsabilidade sobre o destino de pessoas que
ainda estão em formação e, por fim, de toda uma geração, marcada por
este tipo de acontecimentos a sua volta.

É certo também reconhecer que a violência é um processo resultante de múltiplas causas com
raízes históricas, culturais, econômicas e sociais e que, portanto, seu enfrentamento exige um
olhar aprofundado de diferentes áreas de conhecimento e ainda, ações interinstitucionais
que envolvam diversos setores do governo e representações da sociedade civil.

Em outras palavras, o tema da violência diz respeito a todos. Todos os órgãos que direta ou
indiretamente podem agir, desde a prevenção até a atenção às vítimas e agressores. Todos
os setores da sociedade, que por ação ou omissão possam reforçar valores sociais geradores
de violência. Todas as pessoas que podem deixar de agir ou reagir diante de um ato violento.
Enfim, de todos que se importam e por isso buscam agir interrompendo os ciclos de violência
que hoje atingem crianças, mas que amanhã poderão envolvê-las também como adultos.

O trabalho aqui apresentado é o resultado do esforço da aliança pública em torno do
compromisso de reduzir os índices de violência contra criança e adolescente no estado
do Paraná. O Plano estadual revisado e atualizado imprime um elenco de compromissos
institucionais para os próximos anos, avançando na construção e consolidação de REDES

DE PROTEÇÃO que se encontram em movimento nos diferentes níveis: estadual, regional,
municipal e comunitário.

Como um instrumento de gestão o Plano partiu de um diagnóstico situacional
compartilhado e foi construído dentro de um processo participativo e coletivo.
Representa uma carta de orientação aos gestores e demais atores sociais que sem dúvida
terão a sua frente situações complexas, delicadas e importantíssimas a serem tratadas.
Também como um instrumento de gestão poderá e deverá impulsionar ações que
transformarão a realidade na perspectiva de garantir direitos, proteger nossas crianças e
ajudar na construção um destino melhor para todos.

Bom trabalho a todos e mãos à obra.

Introdução

A presente versão do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência
contra Crianças e Adolescentes é resultado de um processo de reflexão
e produção coletiva dos atores do Governo do Estado, das organizações
não governamentais e da sociedade civil em prol do fortalecimento da
Política de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes do Estado
do Paraná.

A construção do 1.º Plano Estadual foi iniciada no ano de 2003 pelos membros
da Comissão Estadual Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra
Crianças e Adolescentes com o intuito de prevenir e reduzir a violência, combater
a impunidade, restaurar direitos e dignidades de pessoas envolvidas em situação
de violência e promover a inclusão social de crianças e adolescentes vitimizados.

A referida Comissão Estadual foi criada no ano de 2002 e atualmente está vinculada
à Câmara de Garantias de Direitos do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente – PR através da Resolução 01/10. Entre suas competências destacamos:
a de propor políticas públicas para o enfrentamento de todos os tipos de violência
(física, sexual, psicológica, negligência e estrutural) contra crianças e adolescentes,
articulando as esferas de governo e integrando-as com as organizações da sociedade
civil. Ela se configura como um espaço consultivo para os níveis municipais e estadual
e elabora, monitora e realiza avaliações periódicas das ações previstas no Plano
Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes.

Sob a coordenação da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e contando
com a colaboração de uma Consultoria em Políticas Públicas, a partir de 2009, a
Comissão Estadual retoma o processo de revisão do Plano Estadual, iniciado ainda
em 2008, tendo como objetivo assegurar a continuidade e o aprimoramento de
ações no enfrentamento da violência.

As primeiras discussões para a avaliação e revisão do Plano revelaram a dificuldade
de tomá-lo como vencido, uma vez que as ações previstas envolviam uma ampla
pauta de lutas a serem promovidas, de debates e articulação intensa e a elaboração
de novas intervenções, considerando a complexidade do enfrentamento das
violências nos dias atuais.

A partir dos encontros sistemáticos, os membros da Comissão avançam na
compreensão de que é necessário o desenvolvimento de ações conjuntas, concretas
e articuladas para que se consiga garantir, de fato, direitos a todas as crianças e

adolescentes. O desenvolvimento de campanhas, iniciativas de capacitação, coleta
de dados, novas experiências de atendimento às vítimas também trouxeram um
novo contexto em que os objetivos e ações precisam de um novo dimensionamento.

Além dos efeitos gerados pelas ações desenvolvidas pela Comissão, o aspecto
conceitual do tema do enfrentamento à violência vem tomando novos contornos
no que se refere ao amadurecimento da perspectiva de trabalho em rede e da
necessidade de uma leitura estratégica dos problemas e dos caminhos a serem
trilhados para seu enfrentamento.

A grande preocupação que permeava os debates era a necessidade de esboçar, de
modo coerente com os objetivos a serem buscados, formas efetivas de execução
de ações, assim como, se reconhecia a relevância de se pactuar as ações, estratégias
e operações entre as Secretarias do Governo Estadual e a Sociedade Civil atuante
a nível estadual.

Para tanto, adotou-se como metodologia de trabalho a apresentação inicial
da avaliação do Plano sob a ótica de cada uma das Instituições participantes,
destacando-se avanços realizados e objetivos e ações não viabilizadas. A partir
dessa avaliação, procedeu-se à discussão de cada um dos eixos constantes do Plano
anterior, que por sua vez, seguia o Plano Nacional, respondendo a indagações
sobre a permanência, a exclusão ou alteração de cada um dos objetivos e ações
propostas, considerando a realidade atual e os avanços conceituais já referidos.

Para tal, a Comissão dividiu-se em grupos de trabalho que passaram a analisar cada
um dos eixos e elaborar uma nova matriz do plano com as reformulações, adições,
subtrações ou manutenção dos objetivos e ações. Nessa nova matriz acrescentouse para cada ação, as estratégias necessárias para sua viabilização, objetivando
estabelecer um planejamento, ainda que inicial, do “como fazer” não só do ponto

de vista técnico, mas também, político. Nesse sentido, procurou-se dar ênfase às
articulações interinstitucionais, ao estabelecimento de parcerias e pactos entre
as instituições governamentais e as não governamentais para dar sustentação à
implementação do Plano.

Após o trabalho realizado nos grupos, os técnicos da Secretaria do Estado da
Criança e Juventude que estiveram presentes em todos os grupos e a consultora
responsável passaram a compilar as proposições de cada grupo e cotejá-las entre
si, de forma a detectar possíveis divergências, bem como, redundâncias ou pontos
que necessitavam de maior esclarecimento. Dessa análise resultou a reestruturação
do plano, agregando-se proposições que se repetiam ou se completavam,
como também, a própria reestruturação dos eixos, a saber: gestão do plano,
mobilização e articulação, prevenção e atendimento, proteção e responsabilização
e protagonismo juvenil.

O Plano que ora se apresenta é o resultado desse processo coletivo e, esperase, sirva de parâmetro e orientação para a construção dos Planos Regionais e
Municipais de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, bem
como, para o fortalecimento de redes de proteção.

Salienta-se que a implementação deste Plano depende, não apenas da
vontade política dos gestores e técnicos das instituições governamentais e não
governamentais que atuam na esfera estadual e que têm representatividade na
Comissão, mas também, da capacidade de descentralização para as estruturas
regionais e para os municípios do processo de planejamento integrado e
interinstitucional e do comprometimento de todos com os princípios e objetivos
que consubstanciam o presente Plano.

Curitiba, 23 de novembro de 2010.

OBJETIVO (“1.1.”) /
Ação (“1.1.1.”)

Estratégias (“1.1.1.1.”) ou
(“1.1.1.” - Quando a Estratégia se Refere a Todas
Ações de um Objetivo)

Principais Operações
(“1.1.1.1.”) - Detalhamento das Ações

Responsáveis
(para
cada
operação)

Parceiros
(para cada
operação)

Prazo
para
início
da
operação

EIXO:
1. GESTÃO DO PLANO
OBJETIVO:
1.1. Diagnosticar: causas, fatores de vulnerabilidade, modalidades de violência, incidência de formas de
violência georreferenciada, perfil dos agressores e vítima.
Ação:
1.1.1. Viabilizar a
sistematização das
informações produzidas pelos Sistemas
de Informações sobre
violência contra crianças e adolescentes

Ação:
1.1.2. Incentivar a
sistematização e
compatibilização de
informações em nível
municipal.

1. Realizar pactuação
entre SECJ, SEED, SESA,
SESP e SEPL a fim de
possibilitar a sistematização dos dados de
violência contra criança
e adolescente produzido
pelos sistemas sob responsabilidade destas Secretarias centralizando
tais dados no IPARDES.

1. Contatar as Comissões
Regionais de Enfrentamento à Violência já
consolidadas para que
estas acionem as Comissões Municipais existentes, orientando-as a
abordarem tal sistematização nos seus Planos
Municipais de Enfrentamento à Violência contra
criança e adolescente.

1. Criar uma metodologia para a compatibilização de conceitos,
base territorial, periodicidade, entre outros
aspectos.

Ipardes

Secretarias 2011
de Estado
pactuantes,
IES e PAIR

2. Criar um fluxo de
informações entre as
Secretarias e IPARDES.

Ipardes

Secretarias 2011
de Estado
pactuantes,
IES e PAIR

3. Agregar as notificações recebidas pelas
Secretarias pactuadas.

Ipardes

Secretarias 2012
de Estado
pactuantes,
IES e PAIR

4. Produzir indicadores Ipardes
de violência contra
criança e adolescente.

Secretarias 2012
de Estado
pactuantes,
IES e PAIR

1. Oficiar as Comissões
Regionais de Enfrentamento à Violência para
que estas orientem às
Comissões Municipais
na sistematização e
compatibilização de
informações.

Ipardes
Comissão Estadual
SECJ

2010

2. Incluir nas capacitações a metodologia de
trabalho com dados
e a construção de sistemas de informação
municipal.

Secreta- IES
rias de
Estado
pactuantes, Ministério
Público
(MP) e
Poder
Judiciário (PJ)

2011
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OBJETIVO:
1.2. Efetuar diagnóstico da realidade das condições do enfrentamento à violência contra criança e adolescente, promovidas pelo governo e ONG.
Ação:
1.2.1. Realizar levantamento sistemático
dos serviços de promoção, proteção e
defesa de direitos
(SGD) em nível municipal, regional e
estadual.

1. Definir com a Comissão Estadual o tipo de
informação que deve ser
levantada em instância
estadual, regional e municipal.
2. Pactuar com as Secretarias e entidades que
trabalham com promoção, proteção e defesa
de direitos a fim de realizar a sistematização de
dados dos serviços.

1. Aprimorar o Cadastro do SIPIA Web para
contemplar aspectos
mais específicos sobre
os serviços referentes
ao enfrentamento às
violências.

SECJ

CEDCA

2011

2. Monitorar e implementar o uso do sistema pelos conselhos
tutelares.

SECJ

CEDCA

2011

Comis3. Mapeamento dos
sões ReServiços que comgionais,
põem as redes de
Proteção no nível municipal. Na instância
regional, mapeamento
apenas dos serviços
regionais.

Secretarias 2012
Municipais,
CMDCAs e
Ipardes

OBJETIVO:
1.3. Identificar recursos da União, Estados, Municípios e de outras fontes para a execução do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra crianças e adolescentes.
Ação:
1.3.1. Levantamento
de fundos e recursos
financeiros disponíveis para financiamento, em âmbito internacional, nacional,
estadual e municipal,
para o Enfrentamento à Violência.

1. Responsabilizar o
órgão gestor da política
da criança e adolescente - SECJ para assumir
esse levantamento e
divulgação de fundos
e recursos financeiros
dirigidos ao Enfrentamento à Violência.
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1. Identificar periodica- SECJ /
SEPL
mente fontes de financiamento em nível
internacional, nacional,
estadual e municipal.

2011
Câmara
Orçamento
CEDCA,
Secretarias
de Estado e
ONGs

2. Estabelecer contato
com diferentes órgãos
responsáveis pelos
recursos dirigidos ao
financiamento da Política de Enfrentamento
à Violência contra
Criança e Adolescente.

SECJ

Secretarias 2011
de Estado,
pactuantes,
CMDCAs,
CEDCA

3. Sistematizar e publicizar o levantamento
desses recursos.

SECJ e
Ciranda

Comissão
Estadual

2011

OBJETIVO:
1.4. Avaliar o processo de implantação do Plano Estadual, seus resultados e obstáculos na sua execução.
Ação:
1.4.1. Realizar acompanhamento, monitoramento e avaliação dos recursos
financeiros investidos
na execução do Plano
Estadual de Enfrentamento à Violência
contra Crianças e
Adolescentes.

1. Articular com o CEDCA a deliberação de um
grupo de trabalho que
possa acompanhar, monitorar e avaliar recursos
para a execução do Plano Estadual.

Ação:
1.4.2. Criação de
instrumentos e indicadores de avaliação
em cada um dos eixos, considerando os
objetivos principais.

1. Relacionar a criação
dos instrumentos de
avaliação da execução
do Plano com o diagnóstico realizado pelo
IPARDES.

Ação:
1.4.3. Revisar o Plano
Estadual de Enfrentamento à Violência
contra Criança e Adolescente com base
nas avaliações de
processo e resultado.

1. Garantir um processo
democrático de avaliação e de revisão do
Plano.
2. Pautar a revisão nas
agendas dos Conselhos
de Direitos e órgãos envolvidos.
3. Vincular a revisão do
Plano ao processo de
avaliação contínua.

1. Pautar na Câmara de CEDCA
Orçamento.

2010

2. Organizar um grupo
com a tarefa de acompanhar, monitorar e
avaliar o Plano.

ComisSECJ
são Estadual

2010

3. Verificar periodicamente a liquidação e o
pagamento do recurso
destinado ao Plano, articulando com a ações
do OCA – Orçamento
Criança.

CEDCA

2011

4. Comunicar ao Ministério Público e Conselho de Direitos sobre
irregularidades na execução orçamentária e
das ações propostas
no Plano.

SECJ
CEDCA
e Comissão Estadual

2011

1. Articular com o
IPARDES a criação de
trabalho conjunto para
definir instrumental,
indicadores, periodicidade, etc.

ComisSecretarias
são Esta- de Estado
dual
pactuantes
e Ipardes

2011

SEPL e
SEFA

Ipardes
Comis2. Criar uma sistemásão Estatica de apresentação
das avaliações técnicas dual
ao CEDCA.

2011

1. Estabelecer a periodicidade de revisão.

CEDCA

2011

2. Definir metodologia
participativa para revisão do Plano Estadual.

Comissão Estadual

3. Publicizar a revisão
do Plano.

CEDCA,
SECJ e
Ciranda
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Comissão
Estadual

2011

Comissão
Estadual

EIXO:
2. MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO
OBJETIVO:
2.1. Sensibilizar e mobilizar a população sobre a temática da violência contra crianças e adolescentes.
Ação:
2.1.1. Veicular informações sistematizadas a partir de diagnóstico prévio sobre
a violência contra
crianças e adolescentes e seu enfrentamento.

1. Articular com a rede
de comunicação a veiculação de informações
sobre a violência praticada contra crianças e
adolescentes.

1. Articulação com as
assessorias de imprensa dos órgãos estatais
e ONGs para produção
de material voltado
para mídia.

Secreta- Comissão
Estadual
rias de
Estado
pactuantes

2011

2. Destacamento de
profissionais para o
processo de construção
do material e para a articulação com os canais
de comunicação.

Assesso- Comissão
Estadual
rias de
Imprensa das
Secretarias de
Estado
pactuantes e
Ciranda

2011

3. Criar um espaço eletrônico que veicule o
diagnóstico da violência e dados da rede de
enfrentamento e que
também possibilite
debate a respeito desta temática.

SESA
SECJ
SEED

CEDCA,
Comissão
Estadual,
Ipardes

2011

Secretarias
de Estado
pactuantes

2011

4. Agendar com repre- SESP e
sentantes da Comissão SECJ
cronograma para participarem de espaços de
debates.
Ação:
2.1.2. Mobilizar órgãos governamentais,
não governamentais
e comunidades para a
denúncia e a atuação
preventiva; aprovação
de recursos orçamentários destinados à
execução do Plano
Estadual de Enfrentamento à Violência
contra Criança e Adolescente.

1. Criar espaços para debate e aprofundamento
das temáticas correlacionadas à violência e ao
seu enfrentamento.
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1. Realização de eventos públicos para o
debate do tema em
questão e conscientização da população;

SECJ,
SEED,
SETP e
ONGs

Secretarias 2011
de Estado
pactuantes,
e Comissão
Estadual e
CEDCA

2. Realização de campanhas, reforçando
temas e datas alusivas
ao enfrentamento à
violência contra criança e adolescente.

Secretarias de
Estado
pactuantes e
ONGs

CEDCA,
Comissão
Estadual

2011

Ação:
2.1.3. Promover o
debate sobre o papel
da mídia na formação
de opiniões públicas
sobre a violência
praticada contra
crianças e adolescentes, buscando coibir
a criminalização da
pobreza.

1. Levantar as Diretrizes
aprovadas nas Conferências Estadual e Nacional
de Comunicação para
enriquecer o debate
sobre o papel da mídia.

Ciranda
1. Criar espaços que
SECS
envolvam os profissionais da mídia junto
aos atores do sistema
de garantia de direitos,
a fim de trabalhar a
temática do papel da
comunicação, na percepção social da violência contra crianças e
adolescentes.

Comissão
Estadual e
CEDCA

2011

2. Estimular a participação dos profissionais
da mídia nas formações continuadas e
eventos sobre o enfrentamento à violência contra crianças e
adolescentes.

Secreta- Comissão
Estadual e
rias de
CEDCA
Estado
pactuantes

2011

3. Desenvolver estratégias de reconhecimento de produções
jornalísticas qualificadas sobre a temática
da violência contra
crianças e adolescentes, como prêmios ou
concursos.

CEDCA e Secretarias
Ciranda de Estado
pactuantes

2011
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OBJETIVO:
2.2. Estruturar e fortalecer as comissões de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes em
todas as instâncias governamentais.
Ação:
2.2.1. Fortalecer a
composição, atribuições e competências
das Comissões Estadual e Regionais.

1. Aproximar os Conselhos de Direitos das Comissões para o fortalecimento da política e para
evitar superposições de
ações.
2. Fomentar que os
representantes nas Comissões Regionais sejam
pessoas envolvidas com
o trabalho de Enfrentamento à Violência contra
Criança e Adolescente.
3. Incluir nos processos
de capacitação das Comissões Regionais temas
referentes às suas competências e atribuições.
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SECJ
1. Criação de documentos (decreto, regulamento, regimento,
etc.) que legitimem a
Comissão como espaço de articulação para
a garantia e defesa de
direitos.

Comissão
Estadual

2. Indicação formal
dos representantes
das instituições nas
Comissões Estadual e
Regionais de forma a
garantir a presença da
mesma representação.

Gestores SECJ
Governamentais e
Não Governamentais
das Instituições

3. Definir e publicizar
agendas de trabalho
anual das Comissões:
Estadual e Regionais.

Secretarias de
Estado
pactuantes

Ciranda e
Comissão
Estadual

2010

2010

2011

Ação:
2.2.3. Incentivar e
assessorar a implantação das Comissões
Municipais.

1. Estabelecer diálogos
permanentes entre comissões Estadual, Regionais e Municipais.
2. Promover a troca de
experiências entre as
comissões e redes de
proteção municipais.

SECJ
1. Agendamento de
encontros periódicos
entre os membros das
Comissões Estadual,
Regionais e Municipais;
2. Realização de ações
unificadas e conjuntas
entre as Comissões.

Comissão
Estadual

Secreta- Comissões
Estadual e
rias de
Regionais
Estado
pactuantes

2010

2011

OBJETIVO:
2.3. Garantir que os indicadores de violência contra criança e adolescente e as experiências no enfrentamento dessa realidade sejam contemplados na formulação de políticas públicas direcionadas à criança e
ao adolescente.
Ação:
2.3.1. Utilizar os estudos dos indicadores
de violência contra
criança e adolescente
e seu enfrentamento
como subsídio para
a formulação e execução de políticas
públicas voltadas à
prestação de serviços
à vítima, família e
agressor.

1. Realizar pactuação entre gestores executivos
do Estado para a utilização do diagnóstico
sobre a violência contra
criança e adolescente e
seu enfrentamento a fim
de direcionar a formulação do PPA, LDO e LOA.

1. Estabelecer mecanismos para articular
o processo de pactuação.

SECJ e
CEDCA

SECJ
2. Divulgar o uso dos
indicadores para formulação de políticas
públicas como forma
de mobilizar os responsáveis pela alimentação dos dados.

20

Comissão
Estadual

2010

Secretarias
de Estado
pactuantes

2011

EIXO:
3. PREVENÇÃO E ATENDIMENTO
OBJETIVO:
3.1. Habilitar profissionais da rede pública e privada para o diagnóstico e atendimento das situações de
violência na infância e adolescência.
Ação:
3.1.1. Capacitação
da rede de serviços
para identificação,
avaliação da gravidade e abordagem
da criança vítima de
violência.

1. Utilizar as ações de
capacitação como indutoras da construção da
rede.
2. Garantir a capacitação
das Comissões e dos
serviços Regionais, das
Comissões e dos serviços Municipais através
da formação de multiplicadores, web conferência e outros mecanismos
que possibilitem alcançar maior número de
pessoas com garantia da
qualidade.
3. Envolver no processo
de capacitação os gestores públicos como forma
de garantir a organização da rede de atendimento.
4. Integrar nas equipes
de capacitação representantes da sociedade
civil organizada, com o
conhecimento do tema
e representantes das IES
regionais, por meio das
coordenações dos cursos de graduação afins.
5. Pactuar uma agenda
de capacitação comum
entre as secretarias de
Estado para evitar sobreposição de ações e desalinhamento conceitual.
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1. Formar equipes para SECJ,
ministrar cursos de
SESA,
capacitação.
SEED,
SETP,
SESP

Comissão
Estadual e
Cecovi

2011

2. Organizar material
SECJ,
para apoio ao processo SESA,
de capacitação.
SEED,
SETP,
SESP,
Cecovi

Comissão
Estadual

2011

3. Estruturar os cursos
de capacitação estabelecendo cronograma e
recursos necessários.

SECJ,
SESA,
SEED,
SETP,
SESP

Comissão
Estadual

2011

4. Estruturar o processo de capacitação
de forma a abordar
temas: formas de identificação da violência,
notificação, fluxo de
atendimento, atendimento humanizado e
organização da rede.

SECJ,
SESA,
SEED,
SETP,
SESP

Comissão
Estadual e
Cecovi

2011

OBJETIVO:
3.2. Implantar ou Implementar o trabalho em Rede estruturando a “Rede de Proteção às Crianças e aos
Adolescentes em Situação de Risco para a Violência”.
Ação:
3.2.1. Articular serviços de prevenção,
promoção e atendimento a fim de constituir a rede.

1. Desenvolver um processo de mobilização
que garanta a participação de todos os atores
envolvidos no enfrentamento à violência.
2. Convocar as instituições parceiras para a
elaboração de um planejamento conjunto de
implantação/implementação da rede.

1. Incluir o tema proteção, prevenção,
enfrentamento à violência contra criança
e adolescente e a
promoção dos seus
direitos nas ações de
programas/serviços de
atendimento à família
nas diferentes políticas
públicas.

SECJ,
SETP,
SESA,
SEED e
SESP

SECJ
2. Fornecer material:
folders, vídeos, cartilhas, etc. Para as instituições gestoras das
políticas públicas afins.

Comissão
Estadual

2010

Secretarias 2010
de Estado
pactuantes,
Comissão
Estadual e
CEDCA

3. Realizar diagnóstico
participativo.

Secreta- Comissão
Estadual,
rias de
IES
Estado
pactuantes

2011

4. Definir objetivos,
metodologia de trabalho e metas.

Secreta- Comissão
Estadual,
rias de
IES
Estado
pactuantes

2011

5. Instituir fluxo contínuo de comunicação e
informação.

Secreta- Comissão
Estadual,
rias de
IES
Estado
pactuantes

2012
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Ação:
3.2.2 Ampliar os serviços que compõem
a rede de proteção,
envolvendo as áreas
sociais, de saúde, de
educação, de defesa
de direitos e de segurança pública.

1. Identificar deficiências/necessidades de
serviços em nível regional e local.
2. Prever recursos necessários à sua implantação/implementação
na LDO e PPAs na esfera
estadual.
3. Estabelecer termos
de cooperação técnica
intersecretarial e com os
demais parceiros envolvidos.
4. Propor a inclusão da
estruturação da rede de
proteção na agenda de
discussão dos demais
conselhos e fundos envolvidos.
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1. Utilizar-se do mapeamento dos serviços
que compõem a rede
de atendimento de
caráter regional e municipal.

Secreta- Comissões 2011
Regionais e
rias de
Estadual
Estado
pactuantes

2. Implantar ou imple- SESA
mentar rede de atendimento em saúde mental conforme políticas
nacionais.
3. Implementar o Programa de Proteção à
Criança e ao Adolescente Ameaçado de
Morte – PPCAAM.

SECJ e
SESP

SETP
4. Apoiar a implantação/implementação de
serviços de referência
às vítimas de violência
junto à Política de Assistência Social / CREAS,
integrado aos demais
serviços da Rede de
Proteção e ao fluxo
de atendimento desta
rede.

Comissão
Estadual,
CES

2011

Comissão
Estadual e
CEDCA

2010

Comissão
Estadual,
CEAS

2011

Secretarias
de Estado
pactuantes
e Conselhos de
Políticas
Públicas

2011

5. Propor às Secretarias de Estado e aos
conselhos de políticas
públicas as demandas
necessárias.

Comissão Estadual e
CEDCA

6. Definir as regiões
prioritárias no Estado
para implantação/implementação da rede.

Secreta- Comissão
Estadual
rias de
Estado
pactuantes

2011

7. Implantar/implementar, de forma articulada,
o serviço de atendimento conjunto às vítimas
de violência física e
sexual (médico, psicológico, social e pericial)
em hospital geral de
referência, extensivo
a todas as regiões do
estado.

Comissão
SESA e
Estadual
SESP
SECJ, IES
(HU)

2011

Ação:
3.2.3. Desenvolver e
implementar fluxos
e protocolos integrados intersetoriais
de atendimento em
nível regional e assessorar os municípios
nesta tarefa, observando-se a gravidade
e tipificação da violência sofrida.

1. Pactuar com as instituições/serviços de
atendimento em nível
regional, fluxos e protocolos integrados.
2. Articular com o CEDCA para efetivação da
pactuação de fluxos e
protocolos integrados,
bem como de recursos
para a implantação/implementação da rede.

1. Realização de reuniões regionais periódicas com os gestores,
coordenadas pelas
comissões regionais
a fim de realizar tais
pactuações.

SECJ

Comissão
Estadual

2011

2. Propor deliberação
ao CEDCA relativo ao
desenvolvimento e
implementação de
fluxos e protocolos de
atendimento.

SECJ,
SEED,
SESA,
SETP,
SEJU

Comissão
Estadual

2012

3. Elaborar documento
contendo protocolo e
fluxo pactuado para o
atendimento em rede,
disponibilizando-o
para todos os atores
envolvidos.

SECJ,
CEDCA
SEED,
SESA,
SETP,
SEJU e
Comissão Estadual

2012

4. Disponibilizar recursos para a implantação/implementação da
Rede.

Secretarias de
Estado
pactuantes e
CEDCA

2011

Outros
Conselhos
e Fundos

OBJETIVO:
3.3. Ofertar serviços de assessoria técnica para os profissionais e instituições envolvidas nos programas de
prevenção e atendimento às vítimas, familiares e agressores.
Ação:
3.3.1. Organizar assessoria de forma
descentralizada
para acompanhar o
trabalho regional e
municipal.

1. Garantir equipe multidisciplinar das áreas
de saúde, educação, assistência social, jurídica
e áreas afins para esta
assessoria.

1. Assessorar de forma sistematizada as
Comissões Regionais
e Municipais no desempenho do seu trabalho.
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Secreta- Comissão
rias de
Estadual e
Estado
IES
pactuantes

2011

OBJETIVO:
3.4. Fortalecer os programas de orientação e atendimento aos autores de violência contra criança e adolescente, sejam eles adultos ou adolescentes.
Ação:
3.4.1. Fortalecer e
fomentar o desenvolvimento de ações
especializadas para o
atendimento de autores de violência.

1. Pactuação entre o
Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho
Tutelar, SECJ, SEJU, SETP,
SESA, Gestores Públicos
e ONGs que executam o
programa.
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1. Adotar uma abordagem de trabalho em
consonância com os
pressupostos do ECA e
Sinase quando o autor da violência for um
adolescente.

SECJ,
SETP,
SESP,
SESA e
SEED

2. Apoiar o atendimento de caráter
protetivo também
diante dos casos em
que não haja abertura
de processo judicial,
como tentativa de
evitar o cometimento
de violências de maior
gravidade.

SETP e
SESA e
SETI

SESA /
SESP/SECJ

2011

3. Buscar metodologias
especializadas para
promover a responsabilização, bem como
para desenvolver e/ou
resgatar a capacidade
de cuidado dos autores de violência.

SESP,
SETP,
SETI,
SESA,
SEJU

SECJ

2011

4. Fomentar a criação
de espaços e formação de equipe técnica
distintas para o atendimento da vítima e do
autor de violência.

SETP,
SESP,
SETI e
SEJU

SECJ

2012

2010

OBJETIVO:
3.5. Fomentar as redes e comitês de enfrentamento às violências pela promoção dos direitos das crianças
e adolescentes na agenda preparatória da COPA do Mundo de 2014.
Ação: 3.5.1. Ativar as
redes de enfrentamento às violências
tendo por foco as
situações de risco
que possam estar
associadas ao evento
da Copa de 2014.

1. Desenvolver um pacto de cooperação entre
o governo e empresas
contratadas para logística e infraestrutura;
2. Fortalecer e fomentar o desenvolvimento
de ações especializadas
para o atendimento às
crianças e aos adolescentes vítimas de violências; 3. Articular com
o CEDCA a deliberação
de um grupo de trabalho que possa acompanhar, monitorar e avaliar
as ações que serão desenvolvidas no processo
de fortalecimento das
redes e comitês para o
enfrentamento às violências durante a COPA;
4. Envolver o “trade”
turístico da cidade sede
da COPA e dos destinos
indutores do Estado
do Paraná em ações de
enfrentamento à exploração sexual comercial.

1. Criar um protocolo
que indique aos contratadores de mão
de obra as formas de
garantir que direitos
de crianças e adolescentes não sejam
violados;

SECJ,
SETP,
SEED,
SESA,
SEJU,
SETU,
PRTUR,
SECOPA

Grupo
Gestor*,
CEIEVCA,
CEDCA

2011

2. Publicizar amplamente a legislação
sobre a contratação
de adolescentes;

SECJ,
SETP,
SEJU,
SESP,
SECOPA

Grupo
Gestor*,
CEIEVCA,
CEDCA

2011

3. Publicizar amplamente a legislação
sobre a exploração
sexual de crianças e
adolescentes;

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEJU,
SESP,
SECOPA

Grupo
Gestor*,
CEIEVCA,
CEDCA

2011

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEED,
SESA,
SEJU,
SESP,
SETP,
SECOPA

Grupo
Gestor*,
CEIEVCA,
CEDCA

2011

4. Incentivar a contratação preferencial de
mão de obra local;
5. Envolver diferentes
setores e instituições
sociais em uma política de prevenção às
situações decorrentes
do evento; 6. Realizar
campanhas e capacitação aos trabalhadores do turismo; 7.
Implantar protocolo
de prevenção de violência e exploração
sexual comercial entre
a rede de proteção e
os hotéis.
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Ação:
3.5.2
Potencializar, sensibilizar e mobilizar as
áreas governamentais e a sociedade civil no enfrentamento
à exploração sexual
infantil.

1. Potencializar as redes
locais de atendimento
às crianças, aos adolescentes e às famílias vítimas de violência sexual;
2. Priorizar o desenvolvendo de ações de
atendimento às situações de exploração
sexual comercial.
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1. Divulgar indicadores que possibilitem a
identificação do perfil
das vítimas e local das
situações de exploração sexual;

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEED,
SESA,
SEJU,
SESP,
SETP,
SECOPA

Grupo
Gestor*,
CEDCA,
CEIEVCA

2011

2. Fortalecer os serviços e programas que
irão prestar atendimento às vítimas de
exploração sexual;

SECJ,
SESA,
SEED,
SESP,
SEJU

CEDCA

2011

3. Envolver diferentes
setores e instituições
sociais em uma política de prevenção às
situações decorrentes
do evento.

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEED,
SESA,
SEJU,
SESP,
SETP,
SECOPA

Grupo
Gestor*,
CEIEVCA,
CEDCA

2012

Ação:
3.5.3. Sensibilizar e
mobilizar a população sobre a temática
da violência contra
crianças e adolescentes.

1. Articular com a rede
de comunicação a veiculação de informações
sobre a legislação que
ampara crianças e adolescentes;
2. Desenvolver campanhas de impacto sobre
a violação de direitos
para este período.

1. Fortalecer o disque
denúncia estadual
181.

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEED,
SESA,
SEJU,
SESP,
SETP,
SECOPA,
SECS

Grupo
Gestor*,
CEDCA,
CEIEVCA

2011

2. Fortalecer todas as
formas de notificação
possíveis e existentes
na rede de proteção.

SECJ,
SESA e
SEED

CEDCA,
CEIEVCA

2011

3.Realizar eventos
públicos que pautem
o tema em questão
nas discussões da
sociedade.

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEED,
SESA,
SEJU,
SESP,
SETP,
SECOPA,
SEEC

Grupo
Gestor*,
CEDCA,
CEIEVCA

2012

4. Estimular a participação dos profissionais de mídia nos
eventos de prevenção
e divulgação de ações.

SECJ,
SETU,
PRTUR,
SEED,
SESA,
SEJU,
SESP,
SETP,
SECOPA,
SECS

Grupo
Gestor*,
CEDCA,
CEIEVCA

2011
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EIXO:
4. PROTEÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
OBJETIVO:
4.1. Implantar e ou implementar Sistemas de Notificações Obrigatórias de casos de violência contra criança e adolescente, que garanta uma ação articulada entre órgãos responsáveis, bem como registre os encaminhamentos dados.
Ação:
4.1.1. Garantir apoio
técnico e financeiro à implantação/
implementação dos
Sistemas de Notificações Obrigatórias.

1. Realizar pactuação
com as Secretarias e
Gestores envolvidos
com o Sistema de Notificação Obrigatória.
2. Prever recursos na
LDO e PPA para a efetivação da ação.

1. Criar um grupo de
trabalho intersecretarial para elaborar proposta de sistema de
notificação, definindo:
programa informatizado, instrumento de
registro, fluxo, responsável pela notificação.

Secretarias de
Estado
pactuantes

2. Realizar capacitação continuada dos
serviços que têm a
responsabilidade de
fazer a notificação
obrigatória.

SEED,
SESA,
SETP,
SECJ

Comissão
Estadual

2011

2012

OBJETIVO:
4.2. Implementar e fortalecer a divulgação do Canal de Denúncia Estadual - 181.
Ação:
4.2.1. Redefinir e
repactuar fluxo de
encaminhamento
das denúncias.

1. Realizar levantamento dos problemas existentes no fluxo atual e
apresentar aos gestores
da SESP e SECJ.

1. Constituir uma
equipe intersecretarial
que possa avaliar e
estruturar o fluxo.

SESP e
SECJ

Comissão
Estadual

2011

Ação:
4.2.2. Divulgar o Disque Denúncia 181
através de ampla campanha publicitária,
após definição e pactuação do fluxo.

1. Articular espaços em
diversas mídias.

2. Elaborar e publicar
materiais que remetam à sensibilização
para denúncia com
responsabilidade.

Comissão Estadual,
SECJ,
SESP e
Ciranda

Secretarias
de Estado
pactuantes

2011
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OBJETIVO:
4.3. Assegurar que a legislação penal contemple todas as formas de abuso sexual, exploração sexual e
outras violências contra criança e adolescente.
Ação:
4.3.1. Constituir
grupos de estudo e
discussão, visando a
identificação de lacunas ou inadequações
na legislação penal,
em torno de práticas
que impliquem em
abuso sexual, exploração sexual e outras
violências contra
crianças e adolescentes, com a elaboração
de propostas de
alteração/inovação
legislativas.

1. Estabelecer parcerias
com a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
e Universidades, a fim
de que possam elaborar
propostas de alteração
legislativa.
2. Articular com o legislativo para encaminhamento das propostas
elaboradas.

1. Realizar reuniões
periódicas para debate e discussão das Leis.

Comissão Estadual

MP, PJ,
OAB e IES

2011

2. Encaminhar as minutas dos projetos de
Lei ao Poder Legislativo.

CEDCA

Comissão
Estadual

2011

OBJETIVO:
4.4. Garantir condições para a aplicação da legislação em vigor, com a efetiva responsabilização dos autores de crimes praticados contra crianças e adolescentes.
Ação:
4.4.1. Promover a
integração de atuação entre as polícias,
Ministério Público,
Poder Judiciário, o
GNCOC (Grupo Nacional de Combate
ao Crime Organizado) e a Defensoria
Pública, para o
enfrentamento dos
casos de abuso e
exploração sexual,
tráfico e violência.

1. Envolver os profissionais das Delegacias
da Polícia Civil nos processos de capacitação
da rede e na própria
constituição da rede e
comissões regionais e
municipais.
2.. Estruturar uma rede
de comunicação para
troca de informações.

1. Garantir o Atendimento conjunto médico-pericial às Vítimas
de violência sexual e
física a fim de possibilitar a responsabilização dos autores de
crimes, conforme proposto no eixo prevenção e atendimento.

SESA
e SESP
(IML)
SECJ,
SETI

Comissão
Estadual

2011

2. Realizar reuniões
com os representantes
dos órgãos especificados, assim como criar
um endereço eletrônico comum a eles que
viabilize a troca de
informações.

SESP e
MP
SECJ

Comissão
Estadual

2011
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OBJETIVO:
4.5. Criar a curto prazo a defensoria pública no Estado do Paraná, em cumprimento aos mandamentos
constitucionais.
Ação:
4.5.1. Envolver todas
as entidades participantes da Comissão
Estadual de Enfrentamento à Violência,
CEDCA e outras na
proposta da Regulamentação da Defensoria Pública.

1. Resgatar na Assembleia Legislativa as
propostas já existentes
e que já foram devidamente discutidas.
2. Solicitar o apoio da
opinião pública para
implementação/estruturação da Defensoria Pública em todo o Estado
do Paraná.
3. Manifestar junto ao
Poder Legislativo, a necessidade de agilização
da aprovação de estruturação de Defensorias
Públicas.

1. Estudar as propostas existentes.

Comissão Estadual

MP, OAB
e Assembleia Legislativa

2010

2. Utilizar canais de
comunicação para
divulgação.

Comissão Estadual
SEJU e
Ciranda

Secretarias
de Estado
pactuantes
e Assembleia Legislativa

2010

3. Reafirmar a devida
necessidade por meio
de encaminhamento
de solicitação formal e
mobilizar a sociedade
para o exercício do
controle social.

CEDCA
e Comissão
Estadual

Secretarias
de Estado
pactuantes
e Assembleia Legislativa

2010

1. Fortalecer o serviço
de investigação de
crianças desaparecidas – SICRIDE.

SESP

Comissão
Estadual e
CEDCA

2011

2. Fortalecer os Núcleos de Proteção à
Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes - NUCRIAS.

SESP

Comissão
Estadual,
CEDCA,
MP, PJ

2011

3. Criar Núcleos de
Proteção à Criança e
ao Adolescente Vítimas de Crimes - NUCRIAS onde a demanda é justificada.

SESP

Comissão
Estadual,
CEDCA,
MP, PJ

2011

4. Garantir o atendimento prioritário a procedimentos policiais
em que não houver delegacias especializadas,
reservando um espaço
para este atendimento.

SESP

Comissão
Estadual,
CEDCA,
MP, PJ

2011

Objetivo:4.6 Garantir a investigação de casos de violência infantojuvenil.
Ação: 4.6.1 Fornecer
atendimento policial
prioritário a casos
envolvendo infrações penais praticadas contra crianças e
adolescentes.

1. Garantir atendimento
exclusivo a casos de
crianças desaparecidas.
2. Garantir atendimento
exclusivo a casos de crimes praticados contra
crianças e adolescentes.
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EIXO:
5. PROTAGONISMO JUVENIL
OBJETIVO:
5.1. Sensibilizar, mobilizar e formar crianças e adolescentes a respeito do papel que possuem como sujeito
de direitos na construção de políticas públicas.
Ação:
5.1.1. Fortalecer a
implementação da
Lei Federal 11.525 de
setembro de 2007
que versa sobre a
inclusão de conteúdo que trate dos direitos das crianças e
dos adolescentes no
currículo do Ensino
Fundamental.

1. Articulação entre
SECJ, SEED, SETP, SESA,
Conselhos de Direitos,
Universidades, ONGs
e gestores municipais
para a realização de
ações conjuntas.

Ação:
5.1.2. Assegurar espaços permanentes
de formação continuada para crianças e adolescentes
sobre o sistema de
garantia de direitos
e as estratégias para
o enfrentamento à
violência.

1. Cofinanciar a Formação Continuada destinada á população infantojuvenil com recursos
estaduais.

1. Implementar no estado aplicabilidade da
lei junto aos estabelecimentos de ensino,
prevendo materiais,
formação continuada
e monitoramento das
ações.

SEED

Comissão
Estadual

2011

2. Promover o uso responsável dos recursos
tecnológicos entre
crianças e adolescentes com a finalidade
de prevenir as violências no ambiente
escolar.

SEED

Comissão
Estadual

2011

1. Incluir recursos para
este fim nos orçamentos dos órgãos envolvidos.

SEED,
CEDCA
SECJ e
SESA

Secretarias
de Estado
pactuantes

2011

2. Disponibilização de
profissionais especializados e com experiência em trabalhos com
a referida população e
em abordagens comunitárias para formar
multiplicadores que
atuarão com a formação continuada de
jovens protagonistas;

SECJ,
SESA e
SEED

3. Apoiar o Desenvolvimento de ações inovadoras de estímulo à
participação e ao protagonismo de crianças
e adolescentes.

CEDCA

32

2012

Comissão
Estadual

Ação:
5.1.3. Fortalecer
espaços de
participação e
organização juvenis
já existentes
(grêmios, espaços
esportivos,
movimentos sociais,
etc.).

1. Articular com os
gestores municipais
a fim de ter acesso às
informações sobre
espaços de participação
juvenil.

1. Levantamento,
identificação,
caracterização dos
espaços frequentados
por jovens e
dos movimentos
juvenis existentes e
sistematização dos
dados;

SECJ e
SEED

2. Identificação de
lideranças juvenis;

SECJ e
SEED,
SECS e
Ciranda

2011

3. Escolha de
metodologias
de trabalho que
irão favorecer a
sensibilização da
juventude;

Comissão Estadual

2011

4. Realização de
Campanhas de
Mídia enfatizando
a importância do
protagonismo juvenil
e divulgando como
este pode se efetivar
em âmbito Estadual e
Municipal.

Comissão Estadual
Ciranda,
SECJ e
SEED /
SECS

IES e
CEDCA e
Ciranda

Ciranda,
SECJ e
SEED
Comissão
Estadual

2011

2011

OBJETIVO:
5.2. Estimular e apoiar a participação da população infantojuvenil na promoção de direitos fundamentais
em diferentes espaços.
Ação:
5.2.1. Criar espaços
que garantam a
participação efetiva
nos Conselhos de
Direitos Municipais
e o Estadual, nas
organizações não
governamentais
e nos serviços
públicos ofertados
para crianças e
adolescentes.

1. Oferecer condições
para que a participação
seja qualificada e
promova cidadania.
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1. Disponibilização
de recursos
para viabilizar a
participação do jovem
protagonista.

CEDCA
SECJ

SECJ
CEDCA

2010

Glossário
Conselhos de Direitos

CONANDA: Criado em 1991, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como o principal órgão do
sistema de garantia de direitos. Por meio da gestão compartilhada, governo e sociedade
civil definem, no âmbito do Conselho, as diretrizes para a Política Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes.
CEDCA: O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão
consultivo, deliberativo e fiscalizador da Política Estadual de Garantia de Direitos de
Crianças e da Juventude. Ele foi criado em 1991 e atualmente está vinculado à Secretaria
de Estado da Criança e da Juventude.
CMDCA: É o órgão público que detém, no município, a competência e a legitimidade
para deliberar acerca das políticas públicas a serem implantadas pelo poder público
local em prol da população infantojuvenil, incumbido-lhe ainda fiscalização da correta e
adequada execução dessas mesmas políticas.
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COMISSÕES
Comissão Estadual: No final da década de 1990 foi criada a Comissão de Estadual Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes. Entre suas
competências destacamos as de: propor políticas públicas para o enfrentamento de todos
os tipos de violência contra crianças e adolescentes, articulando as esferas de governo e
integrando-as com as organizações da sociedade civil; fornecer orientações a respeito de
questões relativas ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, configurando-se em um espaço consultivo para os níveis municipais e estadual; e elaborar, monitorar e realizar avaliações periódicas das ações previstas no Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes.
Comissão Regional: As comissões Regionais para o Enfrentamento das Violências
Contra Crianças e Adolescentes terão prioritariamente o objetivo de trabalhar pelo enfrentamento das diversas formas de violência, incluindo o trabalho infantil. Articular as
ações dos diferentes órgãos do governo em âmbito regional e assessorar os Municípios
na implantação ou implementação de Comissões ou Redes Municipais de Enfrentamento às questões relativas às violências são as suas principais atribuições.
Comissão Municipal: O CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente) tem competência e legitimidade para deliberar acerca das políticas públicas
a serem implantadas pelo Poder Público local. Sua finalidade é de articular, construir e
fortalecer ações de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem
como, estabelecer fluxo e protocolo de atendimento e primar pelo atendimento humanizado. Sua composição deve facilitar o alcance desses objetivos, acolhendo, portanto,
integrantes de diversos órgãos públicos, entidades de atendimento e demais atores do
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Fatores de Vulnerabilidade: O termo vulnerabilidade tem sido bastante empregado
nos últimos anos, expressando distintas perspectivas de interpretação. A vulnerabilidade está intimamente relacionada à capacidade de luta e de recuperação que o indivíduo
pode apresentar. Nível socioeconômico, a ocupação e a nacionalidade também se rela-
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cionam a esse processo, pois repercutem sobre o acesso à informação, aos serviços e à
disponibilidade de recursos para a recuperação, os quais, por sua vez, potencializam ou
diminuem a vulnerabilidade.
FIA: O Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR) foi criado através da Lei Estadual 10.014/92 (artigo 14) e regulamentado pelo Decreto 3.963/94. Os recursos do FIA/PR são
destinados para o desenvolvimento de políticas, programas e ações de promoção, proteção e
defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente a serem realizadas em caráter supletivo, em
atendimento às deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
IPARDES: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social é um instituto responsável pelas pesquisas populacionais, econômicas e sociais do estado do Paraná.
LDO: No Brasil, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como a principal finalidade
orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social e de investimento
do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas
públicas e autarquias.
LOA: A Lei Orçamentária Anual discrimina os recursos orçamentários e financeiros
para o atendimento das metas e prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compreenderá o orçamento fiscal, de investimento, de seguridade social.
Modalidades de violência contra criança e Adolescente: Usualmente adota-se quatro tipos de classificação de violência: FÍSICA é toda ação que causa dor
física numa criança, desde um simples tapa até o espancamento fatal; VIOLÊNCIA
SEXUAL configura-se como todo ato ou jogo sexual, relação hétero ou homossexual, entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, tendo por finalidade
estimular sexualmente uma criança ou adolescente ou utilizá-los para obter uma
estimulação sexual sobre sua pessoa ou outra pessoa; VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
também designada como “tortura psicológica”, ocorre quando o adulto constantemente deprecia a criança, bloqueia seus esforços de autoaceitação, causando-lhe
grande sofrimento mental; NEGLIGÊNCIA representa uma omissão em termos de
prover as necessidades físicas e emocionais de uma criança ou adolescente. Confi-
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gura-se quando os pais (ou responsáveis) falham em termos de alimentar e vestir
adequadamente seus filhos.
NUCRIA: O Nucria foi criado em 2004, como unidade inédita no País, especificamente
no Estado do Paraná para trabalhar nos processos de identificação de crianças e adolescentes que são vítimas de crimes.
OCA: Compreende por Orçamento Criança e Adolescente (OCA) o montante de recursos financeiros do orçamento público que financiam ações que tenham com usuários
e ou principais beneficiários crianças e adolescentes.
ONGs: São organizações não governamentais (sem fins lucrativos), que atuam no terceiro setor da sociedade civil. Essas organizações, de finalidade pública, atuam em diversas
áreas, tais como: meio ambiente, combate à pobreza, assistência social, saúde, educação,
reciclagem, desenvolvimento sustentável, entre outras.
Políticas Públicas: É um conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos humanos e sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de
determinada demanda em diversas áreas.
PPA: O Plano Plurianual de Ação define as prioridades do governo por um período de
quatro anos e estabelece ligação entre elas e a Lei Orçamentária Anual. Ele se inicia no
2º ano do Governo vigente e é concluído no 1º ano da próxima gestão.
Programa: É o instrumento de organização da ação governamental com vistas ao
enfrentamento de um problema. Consiste num conjunto coerente de ações (orçamentárias e não orçamentárias) necessárias e suficientes para o enfrentamento do problema.
Protagonismo Juvenil: Uma ação é dita protagônica quando, na sua execução, a
criança e o adolescente são atores principais no processo de seu desenvolvimento.
Por meio desse tipo de ação, o adolescente adquire e amplia sua capacidade interativa,
aumentando assim seu potencial de interferir de forma ativa e construtiva em seu contexto social.
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Rede: Tem sido frequentemente utilizado para designar as articulações entre os indivíduos, organizações, cidades, estados e países. Redes traduzem a ideia de interdependência, reciprocidade e complementariedade.
Rede de Serviços: Conjunto de serviços e equipamentos públicos localizados em território municipal, regional ou estadual.
Rede Proteção: Não pressupõe um novo conceito ou um novo serviço, mas sinaliza a
necessidade de uma concepção que valoriza o diálogo, a integração e a intersetorialidade, por isso ela transcende a lógica da rede de serviços. A rede de proteção de crianças
e adolescentes é constituída em função da busca pela garantia de direitos desta população, atuando no enfrentamento das violações desses direitos.
SICRIDE: Está subordinado ao Delegado Geral da Polícia Civil e tem a incumbência
de centralizar o registro de ocorrência envolvendo crianças desaparecidas no âmbito do
território estadual, promovendo a apuração dos fatos de seu conhecimento, mediante o
processamento respectivo, inclusive prosseguindo na instrução de inquéritos policiais já
instaurados. O SICRIDE vem participando do esforço coletivo, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, para implementação de uma rede nacional voltada ao
enfrentamento do problema das crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil. Para
tanto, ele tem alocado recursos humanos e materiais no oferecimento de serviços especializados nessa área, que incluem o registro e a investigação dos casos, o apoio às
famílias e a prevenção dos desaparecimentos.
Sociedade Civil Organizada: O termo Sociedade Civil Organizada se refere ao conjunto de organizações formais e informais que se estruturam para lutar em prol do atendimento de questões sociais e ambientais.
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