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1. Apresentação
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Valinhos,
criado pela Lei Municipal nº 2.731, de 03 de junho de 1994, e alterado pelas Leis
Municipais nº 3.082/97, 3.735/03, 4.011/06, 4.470/09 e 4.573/10, vem atuando desde seu
princípio através de colegiado composto paritariamente por dezesseis representantes do
Poder Público e dezesseis da Sociedade Civil, sendo que destes últimos, oito são
representantes de entidades não governamentais que atuam diretamente na defesa dos
direitos da criança e do adolescente, e oito são representantes de associações ou
organizações não governamentais legalmente constituídas há mais de um ano, estando de
acordo com as disposições constantes dos artigos 86 a 88, inciso II, do Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990) e do artigo 12 da Lei
Municipal nº 2731, de 03 de junho de 1994, com suas posteriores alterações.
Dentre as suas atribuições, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente construir seu Plano de Ação, estabelecendo as prioridades e ações que
deverão ser desenvolvidas na área da infância e adolescência, no que que se referem à
promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Desta forma, o
CMDCA de Valinhos apresenta à sociedade seu Plano de Ação e Aplicação, resultado da
reflexão deste Conselho a partir do levantamento de dados e informações sobre a realidade
das crianças e adolescentes do município.

2. Introdução
2.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é
também denominado de Conselho de Política Pública ou, ainda, Conselho Gestor de
Política Setorial. É um órgão colegiado composto de um número de membros que
corresponda à paridade entre representantes dos órgãos governamentais e de entidades não
governamentais, sendo permanente, deliberativo e incumbido, de modo geral, pela
formulação, supervisão e avaliação das políticas públicas no Município voltadas à infância
e à adolescência. O CMDCA estabelece suas prioridades de ação através do seu Plano de
Ação. O seu caráter deliberativo está assegurado no princípio da participação popular na
gestão pública consagrada na Constituição de 1988, cujo espírito é a partilha do poder
decisório e a garantia do controle social da coisa pública. De acordo com as diretrizes do
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cabe aos municípios a coordenação local e a
execução direta das políticas e programas. As ações devem ser planejadas e realizadas com
a participação da comunidade organizada, tanto no estabelecimento das políticas locais,
como no planejamento e controle de programas e atividades.
Tendo o ECA como referencial, obtém-se uma organicidade ao conjunto das ações
governamentais com relação à infância e adolescência. Estas ações podem, então, ser
efetivadas em duas direções: a primeira hierárquica, ou seja, sai da União e passa pelos
Estados,

Distrito

Federal

e

Municípios.

A

segunda

direção

diz

respeito

à

complementaridade, que se expressa na concatenação de esforços conjuntos do Estado e
Sociedade Civil.

2.2. Políticas em Atenção à Criança e ao Adolescente
Dentro desta nova concepção de atuação em atenção à criança e ao adolescente, os
programas governamentais de atendimento a este segmento social passaram a definir-se
como: Políticas Sociais Básicas, Políticas de Proteção Especial, Políticas de Assistência
Social em Caráter Supletivo e Políticas de Proteção de Direitos (Figura 1).

Figura 1. Políticas de atenção à criança e ao adolescente.

As Políticas Sociais Básicas definem o que "é direito de todos e dever do Estado".
Prioriza-se a Saúde e a Educação, mas figuram também no rol destas políticas a Cultura, o
Lazer e a Profissionalização. Estes são direitos estabelecidos dos quais nenhuma criança ou
adolescente podem ser privados, e que devem ser prestados pelo Estado, sem distinção
6

alguma. Deve procurar proceder à divisão do trabalho social relativa à infância e
adolescência, pelas Secretarias do Município e outros órgãos municipais, assim como,
pelas ONGs.
As Políticas de Assistência Social são de direção universal, capazes de alargar a
agenda dos direitos sociais a serem assegurados a todos os brasileiros, de acordo com suas
necessidades e independente de sua renda, a partir de sua condição inerente de ser de
direitos. Objetivam reduzir e prevenir o impacto dos riscos sociais, proteger cidadãos e
famílias para que enfrentem com maior autonomia as contingências da vida, fortalecer as
famílias e defender a dignidade humana e os direitos socioassistenciais.

As Políticas de Proteção Especial destinam-se ao segmento da infância e
adolescência "em situação de risco pessoal e social" (conceito novo, surgido no bojo da
elaboração e aprovação do ECA, em termos de formulação de políticas públicas), que estão
expostas "a fatores que transgridam sua integridade física, psicológica ou moral; por
omissão da família ou do Estado" (COSTA, 1993). São crianças e adolescentes vítimas do
tráfico organizado de drogas, dos maus-tratos sofridos na família ou nas instituições de
guarda, da violência nas ruas; jovens prostituídos ou em conflito com a lei etc.

As Políticas de Garantias de Direitos referem-se à defesa jurídico-social dos
direitos individuais e coletivos da população infanto-juvenil. São operacionalizadas através
dos

seguintes

órgãos

governamentais:

Ministério

Público,

Defensoria

Pública

(Magistratura) e Segurança Pública, que são os órgãos do Estado para coibir a transgressão
da Lei, expressa pelo ECA. Como contrapartes, na Sociedade Civil, têm-se a Comissão de
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Comissão de Justiça e Paz
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação Brasileira de
Imprensa (ABI), os Conselhos de Direitos e os Conselhos Tutelares.

2.3. O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
Além de considerar as políticas descritas acima, ao realizar seu processo de
planejamento, o CMDCA deve definir seu plano de ação, estabelecendo as prioridades e a
interrelação de suas ações com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos
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(SGD), e fixar seu cronograma de trabalho, em conformidade com os eixos de Promoção,
Controle e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Figura 2).
Figura 2. Eixos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

O eixo da Promoção e Atendimento se refere ao atendimento direto dos diretos
das crianças e dos adolescentes através das políticas públicas. O objetivo desse eixo
consiste na “deliberação e formulação da ‘política de atendimento de direitos’ (ou de
garantia de direitos) que prioriza e qualifica como direito o atendimento das necessidades
básicas da criança e do adolescente, através das demais políticas públicas” (GARCIA,
1999).
O acesso universal a serviços públicos básicos para o conjunto da população é uma
prerrogativa da Constituição Federal, que incorpora um sistema de proteção social que tem
na saúde, na previdência e na assistência social seu tripé. O artigo 194 da Constituição
Federal dispõe:
“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade
social, com base nos seguintes objetivos:
I- Universalidade da cobertura e do atendimento;
II- Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais;
III- Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV- Irredutibilidade do valor dos benefícios;
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V- Equidade na forma de participação no custeio;
VI- Diversidade da base de financiamento;
VII- Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do
Governo nos órgãos colegiados.” (BRASIL, 1988).
O eixo da Defesa tem como principal objetivo “a responsabilização do Estado, da
Sociedade e da família, pelo não atendimento, atendimento irregular ou violação dos
direitos individuais ou coletivos das crianças e dos adolescentes” (GARCIA, 1999). Como
principais mecanismos, instrumentos e medidas para a realização da defesa encontram-se
as ações judiciais, os procedimentos e medidas administrativas e a mobilização social
através da pressão popular. “Os principais atores públicos e sociais que integram esse eixo
são o Judiciário, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça, a
Defensoria Pública, os Conselhos Tutelares, e os Centros de Defesa” (GARCIA, 1999).
O eixo de Controle Social está associado a um dos principais pilares do ECA: a
participação da sociedade na elaboração e execução das políticas públicas relacionadas à
infância e adolescência. Esse eixo objetiva a “vigilância do cumprimento dos preceitos
legais constitucionais e infraconstitucionais, ao controle externo não institucional da ação
do Poder Público” (GARCIA, 1999, p. 99).
A Sociedade Civil organizada é quem efetua o controle social da efetivação da
promoção e defesa dos direitos humanos, através das instâncias públicas colegiadas
próprias (CMDCA e demais conselhos setoriais de formulação e controle de políticas
públicas), assegurando-se a paridade da participação de órgãos governamentais e de
entidades sociais. Participam, portanto, dessa linha de atuação as instituições da sociedade
civil que tenham em seus objetivos estatutários o trabalho com crianças e adolescentes,
ainda que não seja sua atividade principal. Desta forma, as pastorais e os ministérios das
igrejas, os sindicatos e associações de classe, as associações de bairro, ONGs, entidades de
direitos humanos, embora tenham diversas outras atividades, podem e devem integrar o
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, também, ao lado de
entidades não governamentais voltadas especialmente ao atendimento promocional e à
defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
O sistema de Garantias,” Igualmente, articular-se-á, na forma das normas nacionais
e internacionais, com os sistemas congêneres de promoção, defesa e controle da efetivação
dos direitos humanos, de nível interamericano e internacional, buscando assistência
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técnico-financeira e respaldo político, junto às agências e organismos que desenvolvem
seus programas no país”.1
É importante salientar que algumas representações e organizações podem
desempenhar funções nos diferentes eixos (Promoção, Controle e Defesa), como é o caso
do CMDCA.

2.4. Atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Dentre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Valinhos, destaca-se, em especial, às estabelecidas pelo o artigo 12 da Lei
Municipal nº 2.731/94, como segue:
“Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº
8.069/90) e em especial:
I – formular as normas gerais da ação política municipal de atendimento aos
direitos da criança e do adolescente, fixando prioridade para a concepção das ações, assim
como, avaliando e controlando seus resultados;
II – manter o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo
com os Artigos 88, inciso IV, 154 e 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
determinando os critérios para sua utilização;
III - zelar pela execução desta política, atendidas as peculiaridades das crianças e
dos adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos bairros ou da zona
urbana ou rural em que se localizam;
IV – opinar nas formulações das políticas sociais básicas, podendo estabelecer as
prioridades a serem incluídas no planejamento, junto à Administração Municipal, em tudo
que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes. (...)”
(VALINHOS, 1994)
A partir das disposições previstas na Lei Municipal nº 2.731/94 e no Decreto
Municipal nº 4.354/94, as principais ações do CMDCA são: formular políticas de
atendimento, controlando sua execução; opinar na formulação das políticas básicas de
interesse da criança e do adolescente; gerir o Fundo Municipal, repassando verbas para

1

Resolução do CONANDA nº 113, de 19 de abril de 2006 Capítulo I - § 2º da Configuração do
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
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entidades não governamentais; propor estudos objetivando implementar mudanças
necessárias na estrutura do Poder Executivo Municipal visando as melhorias no que diz
respeito ao atendimento à criança e ao adolescente; e opinar sobre áreas específicas do
orçamento municipal.

2.5. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi instituído no
município de Valinhos/SP pela Lei Municipal nº 2.731/94, em seu artigo 6º, e
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 4.354/94, nos termos das Leis Federais nº
4.320/1964 e 8.069/90.
De acordo com o artigo 1º do Decreto Municipal nº 4.354/94, o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Valinhos/SP tem como objetivo “criar
condições financeiras e de administração dos recursos destinados ao desenvolvimento das
ações de atendimento à criança e ao adolescente, que compreendem:
I – programas de proteção especial às crianças e adolescentes expostos a situações
de risco pessoal e social, cujas necessidades de atenção extrapolam o âmbito de
atuação das políticas sociais básicas assistenciais, no Município;
II – projetos de pesquisa, de estudo e de capacitação de recursos humanos
necessários à elaboração, implantação e implementação do Plano de Ação
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e,
III – projetos de comunicação e divulgação de ações de defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
Parágrafo Único – Os recursos serão administrados segundo o Plano de Aplicação
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”
(VALINHOS, 1994).
Segundo o artigo 87 da Lei Federal nº 8.069/1990, “São linhas de ação da política
de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de
proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou
reincidências;
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
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IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e
adolescentes desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do
adolescente;
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de
afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência
familiar de crianças e adolescentes;
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de
crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com
deficiências e de grupos de irmãos.” (BRASIL, 1990).
Cabe destacar, também, que a utilização dos recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente deve também respeitar as disposições da Lei Federal
nº 13.019/2014 e suas alterações, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC), que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho.

3.

Objetivo
O presente Plano de Ação e Aplicação tem como objetivo estabelecer as prioridades

e ações que deverão ser desenvolvidas na área da infância e adolescência, visando garantir
a promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no município de
Valinhos/SP
4.

Metodologia
Para estabelecer as políticas de atendimento, os parâmetros técnicos e as diretrizes

para aplicação de recursos, de forma a garantir a eficiência, eficácia e efetividade nas suas
ações, se faz necessário conhecer a realidade da criança e do adolescente no município de
Valinhos/SP. Desta forma, a Comissão de Políticas Públicas reuniu dados e informações
que refletissem a situação da infância e da adolescência no município, utilizando como
referência: os dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE e do Censo Escolar 2018
realizado pelo INEP; as projeções elaboradas pela Fundação SEADE; os relatórios
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trimestrais do Conselho Tutelar referentes ao ano de 2018; o estudo realizado em 2019
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) a partir dos Boletins de
Ocorrência (B.O.) realizados na Delegacia da Mulher referentes à violência contra as
mulheres; propostas e deliberações da IV Conferências Lúdica e XI Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizadas no ano de 2018.
Os dados quantitativos foram coletados, sistematizados e serão apresentados por
meio de gráficos (números absolutos e percentuais), indicando a Macrorregião (MR) de
incidência e prevalência, sendo feita, posteriormente, a análise qualitativa a partir do
cruzamento dos dados coletados.
Cabe ressaltar que este Plano de Ação foi feito para ser aplicado nos próximos dois
anos, tendo seu início previsto após sua aprovação pela Assembleia do CMDCA e sua
publicação em Resolução no Boletim Municipal. Para que seu desenvolvimento seja o
mais satisfatório possível, o Plano de Ação deverá sofrer uma avaliação sistemática
semestralmente, readequando-o às novas realidades, se necessário. Sua duração de dois
anos (plurianual) tem como objetivo garantir a continuidade das ações do CMDCA para
além do atual mandato, além de oferecer tempo hábil para o próximo mandato elaborar um
novo Plano de Ação.
O Conselho Tutelar com base em sua demanda de intervenção aponta as carências
das Políticas Públicas no Município, bem como, a necessidade da manutenção de
programas e projetos de atendimento à esta demanda.
Desta forma, objetivando racionalizar e concentrar os diversos estudos e
levantamentos das demandas atendidas, bem como programas/projetos e serviços,
organizou-se (dividiu-se) o município em 8 macrorregiões. Observando-se critérios de
localização, proximidade entre os bairros, e características socioeconômicas e culturais.
(Tal procedimento é um padrão adotado por gestões anteriores com base nas orientações da
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, atualmente, denominada Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente).
O presente plano apresentará sua proposta de ação, estabelecendo suas prioridades
por eixos, conforme artigo 6º da Lei Municipal nº 2.731/1994 e, em conformidade com as
Leis Federais nº 4.320/1964 e 8.069/1990. Estas prioridades serão desenvolvidas pelos
Planos: - de Ação Municipal e, de Aplicação dos Recursos, entendendo que o primeiro
consiste na definição de objetivos e metas com a especificação de prioridades e, o segundo,
é a distribuição de recursos por áreas prioritárias que atendam aos objetivos e intenções de
13

uma política definida neste Plano e, que favoreça a Rede de Proteção do Sistema de
Garantias e Direitos da Criança e do Adolescente (SGD).
5.
5.1.

Levantamento de Dados do Município
Demografia
O município de Valinhos/SP está situado a 90 km da capital do Estado de São

Paulo e ocupa uma área de 148,9 km², sendo o 8º município mais populoso da Região
Metropolitana (RM) de Campinas e ocupando idêntica posição na Densidade Demográfica
(735,81 habitantes/km²). De acordo com o Censo de 2010, sua população é de 106.793
habitantes, assim distribuída: 95,2% (101.667) residentes da área urbana e 4,8% (5.126)
residentes da área rural (Figura 3). A área urbana de seu território corresponde a 65,9 km²,
já sua área rural corresponde a 83,0 km². Atualmente, as projeções indicam uma população
de aproximadamente cento e vinte mil habitantes.

Figura 3. Porcentagem da população de Valinhos/SP residente na área urbana e rural.

Quanto aos dados populacionais, de acordo com o levantamento da Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) o índice de envelhecimento de
Valinhos/SP entre 2010 e 2016 esteve acima da média da Região Metropolitana de
Campinas e do Estado de São Paulo (84,14% contra 72,09% e 69,78%, respectivamente),
ao passo que a taxa de natalidade e de fecundidade geral ficaram abaixo das médias
metropolitanas e estaduais (Tabela 1). Apesar disso, a taxa geométrica de crescimento
populacional de Valinhos/SP ficou em 1,85% ao ano, superior à média da RM de
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Campinas (1,35%) e à média estadual (0,85%), sugerindo que seu crescimento
populacional está sendo determinado por fluxo migratório.

Tabela 1. Dados populacionais de Valinhos/SP levantados pela Fundação SEADE.

De acordo com levantamento da Fundação SEADE, em um universo de estudo de
118.947 habitantes, em 2016 a população de 0 a 19 anos corresponde a 23,61% da
população valinhense, sendo assim distribuída: 23,9% de 0 a 4 anos, 23,2% de 5 a 9 anos,
24,2% de 10 a 14 anos e 28,7% de 15 a 19 anos (Tabela 2 e Figura 4).

Tabela 2. Distribuição da população de Valinhos/SP por faixa etária entre 2012 e 2016. Fundação SEADE
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Figura 4. Porcentagem da população de Valinhos/SP por faixa etária em 2016.

De acordo com a Proposta de Emenda a Constituição (PEC) da Juventude,
aprovada pelo Congresso em setembro de 2010, e com o Estatuto da Juventude,
sancionado em 2013, considera-se jovem no Brasil todo cidadão entre 15 e 29 anos de
idade, de modo que em Valinhos/SP há 27.342 jovens, representando 22,98% do total da
população. Até a presente data não foi implantado no município o Conselho da Juventude.
A distribuição das crianças e adolescentes nas áreas urbana e rural foi calculada a
partir dos percentuais disponibilizados pelo IBGE pelo Censo 2010, possibilitando calcular
uma estimativa da população de cada faixa etária residentes nas áreas urbana e rural
(Tabela 3).
Tabela 3. Distribuição de crianças e adolescentes nas áreas urbana e rural do município de Valinhos/SP.

ZONA
FAIXA ETÁRIA

URBANA

RURAL

Nº de Habitantes

%

Nº de Habitantes

%

0 a 4 anos

6.385

5,37%

325

0,27%

5 a 9 anos

6.202

5,21%

315

0,27%

10 a 14 anos

6.458

5,43%

328

0,28%

15 a 19 anos

7.680

6,46%

391

0,33%

Total

26.725

22,47%

1.359

1,14%
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5.2. População com Deficiência
O município de Valinhos, segundo dados do Censo 2010, tem 1.801 pessoas com
deficiência permanente (não conseguem de modo algum), sendo 1.060 com deficiência
menta/intelectual e 741 com outras deficiências (Tabela 4).

Tabela 4. Caracterização da população com deficiência no município de Valinhos/SP a partir do tipo de
deficiência.

Percentual da População com algum tipo de deficência
- geral - ref.tabela 4
17,82

7,44
58,85
15,88
1

2

3

4

Fonte: IBGE. Censo Demográfico

A Figura 5 apresenta o percentual de homens e mulheres residentes da área urbana
para cada tipo de deficiência, sendo possível observar predomínio da deficiência intelectual
e motor para ambos os gêneros.

Figura 5. Percentual de homens e mulheres residentes da área urbana por tipo de deficiência.
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Figura 6 Demonstrativo percentual e quantitativo por gênero na zona rural

IBGE. Censo Demográfico

Figura 7. Demonstrativo do número de assistidos por faixa etária dados apresentados pela APAE

faixa de idades
De 0 a 11 anos

nº
abs.
90

%
28%

De 12 a 18 anos

89

28%

De 19 a 25 anos
Acima de 25
anos

54

17%

87

27%

A figura 7. apresenta que 56% dos assistidos são crianças e adolescentes com um
contingente expressivo de adultos (27%).
Figura 8 Demonstrativo percentual dos diferentes classificações de deficiência
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A figura 8. demonstra que o maior índice dentre as classificações de deficiência
atendidas pela APAE a Deficiência Intelectual é a que tem maior incidência com 33,87%
seguido do autismo, com 32,25%.

5.3. Infraestrutura e Habitação
O município de Valinhos está servido por serviços de telecomunicações, energia
elétrica, água, esgoto e, recentemente, recebeu uma linha de gasoduto que já serve nove
empresas e quatro postos de abastecimento veicular (Gás Natural Veicular - GNV).
Em relação à situação de habitação em Valinhos/SP, segundo levantamento do
IBGE em 2010, 99,16% da população recebia água tratada encanada, 99,98% possuía
acesso à energia elétrica, 99,89% dos domicílios tinha coleta de lixo e 94,6% possuía
esgotamento sanitário adequado.

5.4. Divisão do Município por Macrorregiões
O território do município de Valinhos/SP está dividido em oito macrorregiões
(MR), permitindo que as demandas da infância e da adolescência sejam analisadas de
forma territorializada para cada região (Figura 9). A relação dos limites e bairros de cada
macrorregião pode ser visualizada na Tabela 5.

figura 9. Divisão do município de Valinhos/SP em macrorregiões.
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Tabela 5. Limites e bairros por Macrorregião do município de Valinhos/SP.
MACRORREGIÃO
LIMITES
BAIRROS
Rodo Anel; Estrada de Ferro; Av.
CECAP: Cond. Res. Tabatinga, Jd. Centenário, Jd. Centenário II – Vertical Jd. das Palmeiras, Jd. das
Dr. Altino Gouvêa e Estrada
Vitórias Régias, Jd. dos Manacás, Jd. Itapuã, Jd. Maria Rosa, Jd. Novo Mundo I, II e III, Jd. Vitória Régia
Municipal da Fonte Sônia.
Paraíso, Pq. CECAP, Pq. das Colinas, Res. Ana Carolina, Res. Ana Carolina II, Subdivisão Frederico
Breciani.
Macrorregião I
Espírito Santo: Cond. Res. Vert. Bosque do Frutal, Cond. Res. Itapema, Fazenda Espírito Santo, Jd. Nova
Espírito Santo, Pq. Da Floresta, Pq. Dos Cocais Pq. Portugal, Sítios Frutal;
Fonte Sônia: Cond. Res. Águas da Serra, Fonte Mécia, Fonte Sônia. Água Nova, Res. Fonte Nova;
São Pedro: Chácara Capuava, Chácara São Pedro
*Cond. Res. Villa de São Lourenço, D. Pedro I, Cond. Vert. Alvorada I e II
Rod. D. Pedro I; Estrada dos
Chácaras Alpinas: Cond. Res. Cisalpina, Park São Bento do Recreio, Clube de Campo Valinhos;
Jequitibás (divisa com Itatiba);
Pinheiros: Colina dos Pinheiros, Cond. Res. Maria Regina, Jd. Pinheiros, Jd. São Paulo, Pq. Res Planalto
Estrada de Ferro; Rua 12 de
Paulista
Outubro; Av. dos Imigrantes;
Santana: Chácara Nogueira, Cond. Res. Villa Fontana, Jd. Alvorada, Jd. Celani, Jd. Santana, Jd. São Felipe,
Estrada de ferro (R. Gessy Lever);
Pq. Monte Verde, Subd. Atillio Sparrapan, Subd. Jacyra Concon Marques, Subd. José Cedran, Subd. Luiz
Macrorregião II
até Av. Dr. Altino Gouvêa; dá a
Borin, Subd. Stopiglia, Vila D’Agostinho, Vila Santana, Vila Sônia
volta por trás da Fonte Sônia; por
Veneza: Cond. Res. Moinho de Vento, Pq. Valinhos, Veneza
trás do Bosque do Frutal e acessa a *Res. Santa Tereza, Res. Portal dos Jequitibás
Rod. Dos Agricultores até A Rod.
D. Pedro I.
Cruzamento da Via Férrea com a
Ortizes: Chácara Aldeia I, Cond. Res. Villagio Di Fiori, Jd. das Figueiras, Jd. Nova Palmares I e II, Jd.
Rua 12 de Outubro; Rua Orozimbo União, Pq. Res. Maison Blanche, Ortizes
Maia; Estrada dos Jequitibás até a
Santa Claudina
divisa com Itatiba e Divisa com
Santa Elisa: Jd. Elisa, Jd. São Pedro, Pedra Verde, Res. Village San Marino, Subd. Astolfi, Subd. João
Macrorregião III
Vinhedo.
Matiazzo
Ribeiro: Chácara Nova Era, Cond. Vert. l Morada dos Pinheiros, Cond. Vert. Parque dos Pássaros, Jd.
Bom Retiro I e II, Jd. Santa Rosa, Res. Nova Era, Res. Villagio Fiorentino Ribeiro, Subd. Américo Simões
Salgueiro, Subd. Atílio e Alfredo Franceschini, Vila Arlinda, Vila São Joaquim
*Bosque dos Cambarás, Cond. Moinho de Vento, Pq. Valinhos
Cruzamento do Rodo Anel com
Capuava: Cond. Res. Mirante do Lenheiro, Cond. Res. Terras do Caribe, Cond. Res. Terras do Oriente,
Estrada Francisco Von Zuben; até
Fazenda Capuava, Recanto dos Pássaros I e II, Sítio Santa Regina, Subd. Mário Rolim, Telles, Vila Capuava;
Trevo com a Av. Invernada; até a
Lenheiro: Chácara Filigoi, Chácaras das Rosas, Cond. Solárium, Jd. Alto da Boa Vista, Jd. Maria Ilydia, Jd.
Macrorregião IV
Via Férrea; até o Rodo Anel.
Novo Horizonte, Jd. Santa Helena, Jd. São Francisco, Lenheiro, Osvaldo Batista, Sítio Capoeirinha, Sítio São
Luiz, Subd. João Moletta, Subd. Paschoal Nicolau, Shangrilá, Vila Moleta
Jd. F: Jd. Alto da Colina, Jd. América II, Jd. Colina dos Coqueiros, Jd. Jurema, Jd. Paraná, Subd. Cansian-
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Macrorregião V

Macrorregião VI

Macrorregião VII

Trevo da Estrada Francisco Von
Zuben com a Av. Invernada; segue
até a Via Férrea; acompanha a Via
Férrea (Av. Paulista); até divisa do
Jd. Imperial com Ponte Alta; Rua
João de Oliveira Campos; Av.
Independência; Rua Joaquim Alves
Corrêa até cruzamento com a Av.
Invernada e Est. Francisco Von
Zuben.

Cruzamento do Rodo Anel com a
Estrada Francisco Von Zuben;
segue pela est. Francisco Von
Zuben até o cruzamento com a Av.
Invernada; segue pela Av.
Invernada até a Av. Joaquim Alves
Corrêa; Av. dos Esportes; Rua Ver.
Ary de Oliveira Campos; Rua João
de Oliveira Campos; Divisa Ponte
Alta e Jd. Imperial até Via Férrea;
segue pela Via Férrea até divisa
com Vinhedo; segue pela divisa até
a Estrada Visconde de Porto
Seguro; até Rodo Anel.
Cruzamento do Rodo Anel com A
Rod. Anhanguera; segue pela
Anhanguera até Trevo; Rua Clark;

Sítio/Faz. São Domingos, Vila Colega, Vila Vitória, Vila Independência
Nações: Chácara das Nações, Chácara Flora, Cond. Vivenda das Quaresmeiras
Samambaia: Beira Rio, Cond. Res. Bosque dos Eucaliptos, Cond. Res. São Joaquim, Fonte Mécia, Jd.
Samambaia, Jd. Samaritano, Jd. São Luiz, Jd. São Marcos, Res. Santa Gertrudes, Res. Santa Maria,
Roncáglia, (Cond. Res. São Joaquim, Lar São Joaquim, Rosário,Mosteiro São Bento)
Santa Cruz: Arruam. Antônio Bissoto, Chácara Previtale, Desdobro de Polidoro,Jd. Alto da Boa Vista,
Loteamento dos Funcionários ,Santa Cruz, Vila Santa Catarina, Subd. Angelino De Gasperi, Vila Embaré.
Vila Faustina, Vila Martina, Vila Negrello, Vila Romana, Vila Tegani
Centro: Jd. RibeiroJd. Vila Rosa, Vila Angeli, Vila Bissoto, Vila El Aiub, Vila Flávio, Vila Olivo, Vila
Papelão, Vila São Sebastião;
Castelo: Castelo, Chácara Quitandinha, Chácaras Guacira, Cond. Res. Serra D’Água, Suíça (parte), Vila Boa
Esperança, Vila Cássia, Vila Clara, Vila Di Falco, Vila Norma, Vila Nova Valinhos, Vila São José, Vila São
José Ciabatari, Vila São Luiz
Bairro Rigesa: Vila Clayton, Vila Papelão e Vila Paulista.
Bairro Santa Cruz: Vila São Sebastião, Vila Angeli, Vila El Aiub, Vila Martina e Vila Embaré.
Bairro Bela Vista: Chácara Darcy, Jd. Bela Vista, Jd. Planalto, Jd. Primavera, Subd. João Capelatto e outros,
Subd. João Martinho Bottura, Subd. Júlio Spiandorelli, Subd. Jurandir Gomes A. da Cunha, Vila Coqueiro,
Vila Franceschini, Vila Negrello, Vila Papelão
Bairro São Cristóvão: Chácara do Leme, Desc. De Eduardo Speglich (Chácara São José), Genoveva Martin
Juliatto, Jd. América, Jd. Imperial, Jd. Planalto, São Cristóvão, Vila Franceschini, Vila Jair, Nova São
Sebastião, Vila Ramaciotti, Vila Thereza
Bairro Invernada: Chácara Silvânia, Cond. Res. Morada das Nascentes, Cond. Res. Camburi, Cond. Vila
Toscana, Res. Blumen Hof, Cond. Res. Aldeia da Mata, Cond. Res. Bougainvillea, Jd. Recanto e Pq. Nova
Suíça.
Bairro Paiquerê: Jd. Paiquerê, Cond. Res. Oruam, Cond. Res. Villagio Florença, Cond. Res. Millennium,
Cond. Res. Portal do Quiririm, Res. Monte Carlo, Terras do Paiquerê, Loteamento Porto Seguro Village.
Bairro Santo Antônio: Jd. Europa, Pq. Terra Nova, Pq. Res. Colina do Sol, Vila Santo Antônio, Res. São
Luiz e Cond. Res. Moinho Verde.
Bairro Apaga-Fogo: Jd. Valença, Apaga Fogo, Desd. de Alcides Capelatto e outros Jd. Valença;
Bairro São Jorge: Jd. Panorama, Jd. Santo Antônio, Jd. São Jorge, Santa Marina, Res. Augusto V. Juliato,
Vila Progresso, Jd. Panorama e Vila Genoveva.
Bairro Santa Escolástica: Jd. Universo, Vila Pagano, Jd. Morada do Sol e Cond. Res. Itamambuca.
Bairro Ponte Alta: Jd. Pacaembu, Jd. Do Lago, Jd. Lorena, Jd Maracanã e Pq. Florence.
*Nova Suíça (parte)
Bairro Vale do Itamaracá: Village Visconde de Itamaracá, Village Visconde de Itamaracá II e Sítio Recreio
dos Cafezais.
Bairro Joapiranga: Chácara Joapiranga II.
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Macrorregião VIII

estrada Francisco Juliato até divisa
com Vinhedo; segue até a Estrada
Visconde de Porto Seguro; até o R;
do Rodo Anel até Rod.
Anhanguera.
Trevo da Anhanguera com o Rodo
Anel; segue pela Rod. Anhanguera
até o trevo; Estrada Francisco
Juliato até divisa com Vinhedo;
segue até divisa com Campinas e
segue pelo futuro Rodo Anel até a
Rod. Anhanguera

Bairro Dois Córregos: Dois Córregos, Vila D’Este, Cond. Querência, Village Sans Souci, Res. Fazenda São
José, Cond. Res. Green Boulevard e Cond. Portal do Lago.
Bairro Country Clube: Chácara São Bento, Estância Recreativa São Fernando e Água Comprida.
Bairro Vale Verde: Vale Verde.
Capivari
Macuco: Chácara Joapiranga I, Macuco;
Morro das Pedras: Faz. Morro das Pedras, Massaux Aristides, Remo Torrezin;
Reforma Agrária: Núcleo Ref. Agrária
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5.5. Análise do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pretende ser um contraponto ao
Produto Interno Bruto (PIB) e uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano,
que mede o progresso de uma nação a partir de três dimensões: renda, saúde e educação.
Seu grande mérito envolve fomentar o debate e a reflexão sobre o significado do
desenvolvimento para a sociedade.
Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ajuda o IDH para a
realidade dos municípios, refletindo as especificidades e desafios regionais no alcance do
desenvolvimento humano no Brasil. O IDHM é composto por três indicadores longevidade (saúde), acesso ao conhecimento (educação) e renda – e seu índice varia de 0
a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.
O município de Valinhos/SP tem o maior IDHM da Região Metropolitana de
Campinas/SP e o quinto maior índice do Estado de São Paulo: 0,819, considerado muito
alto em 2010. Apesar disso, dentro do próprio município é possível encontrar bolsões de
pobreza que apresentam IDHM mais baixos, caracterizando-se por serem bairros de maior
exclusão. Tal fato ressalta a necessidade do investimento diferenciado em políticas
públicas ao longo do território valinhense, de forma a respeitar o princípio da equidade.
A Figura 10 indica as faixas de Desenvolvimento Humano Municipal no município
de Valinhos, sendo que índices entre 0 e 0,499 correspondem à faixa “muito baixo”
(vermelha), índices entre 0,500 e 0,599 correspondem à “baixo” (laranja), índices entre
0,600 e 0,699 correspondem à faixa “médio” (amarelo), índices entre 0,700 e 0,799
correspondem à faixa “alto” (verde) e índices entre 0,8 e 1,0 à faixa “muito alto” (azul).
Observa-se que o município de Valinhos/SP apresente IDHM avaliado como “alto” ou
“muito alto”.

Figura 10. Distribuição do IDHM de pelo território de Valinhos/SP.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2015.
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A Tabela 6 apresenta o IDHM de diferente regiões do município de Valinhos/SP,
foi adaptada objetivando a identificação das macrorregiões, apresentando os indicadores
referentes à educação (IDHM_E – índice de analfabetismo e taxa de matrícula em todos os
níveis de ensino), renda (IDHM_R – PIB per capita corrigido pelo poder de compra de
dólar de cada país) e longevidade (IDHM_L - expectativa de vida ao nascer). Observa-se
que as macrorregiões com IDHM mais altos são a VI e VII. Em contrapartida, as
macrorregiões com menores IDHM, especialmente no que se refere ao indicador educação,
são I, II, III e VIII.

Tabela 6. IDHM por bairros e macrorregiões (MR) no município de Valinho/SP.
IDHM_ IDHM IDHM
BAIRROS
E
_L
_R

IDH
M

Condomínio Moinho de Vento (Veneza)

II

0,883

0,944

1,000

0,941

Clube de Campo Valinhos
Dois Córregos/Joapiranga/Vale do Itamaracá/
Paiquerê/Santo Antônio/Apaga Fogo

II

0,870

0,935

0,964

0,922

VII
VI

0,870

0,935

0,964

0,922

III

0,870

0,935

0,964

0,922

V
IV

0,845

0,921

0,905

0,890

Condomínio Parque dos Pássaros
Centro/Castelo: Av. 11 De Agosto/Av. Joaquim Alves
Correa

III

0,845

0,921

0,905

0,890

V

0,759

0,905

0,858

0,838

Santa Elisa/- Maison Blanche
Colinas dos Pinheiros/Pinheiro/Santana:
Pinheirão

III

0,759

0,905

0,858

0,838

II

0,759

0,905

0,858

0,838

0,765

0,895

0,809

0,821

0,765

0,895

0,809

0,821

0,765

0,895

0,809

0,821

0,767

0,883

0,778

0,808

0,693

0,854

0,737

0,758

0,668

0,841

0,727

0,742

I

0,668

0,841

0,727

0,742

II

0,668

0,841

0,727

0,742

Palmares I e II / Parque das Figueiras: Sesi 389

III

0,668

0,841

0,727

0,742

Bom Retiro I: ETA Rigesa

III

0,668

0,841

0,637

0,742

Ortizes
Centro/Bela Vista/Santa Cruz/
Terras do Caribe/ Oriente/Lenheiro: Unilever/Rigesa

Campo

do

VII
Vale Verde
São Pedro / Espírito Santo / Parque Portugal: ETE /
I
Alameda Mariana Prudente Correa
Ponte Alta / Jardim do Lago
VI
Bom Retiro: Campo do Juca
III
Fonte Sonia
I
Pinheiros
II
CECAP: Centro de Lazer Do Trabalhador (CLT)
I
Jurema / Jardim São Marcos / Jardim São Luiz / Samambaia
IV
/
VI
Santa Escolástica: Cemitério Municipal
Vale Formoso / Morro Das Pedras / Capivari / Macuco /
VIII
Reforma Agrária: Eaton
Espírito Santo
Chácaras Alpinas / São Bento do Recreio: Rod. Dom Pedro
I / Estrada Valinhos-Itatiba / Antiga Pedreira
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O município de Valinhos/SP, o quinto no ranking da Região Metropolitana de
Campinas, perde ‘altura’ quando o tema é educação na comparação entre os bairros mais
ricos e os mais pobres do município. Na região do bairro Bom Retiro - ETA Rigesa
(Macrorregião III), por exemplo, o índice IDHM_E despenca para 0,668, passando a ser
classificado como ‘médio’. Este índice se repete nas regiões Chácaras Alpinas/São Bento
do Recreio: Rod. D. Pedro I/ Estrada Valinhos-Itatiba/Antiga Pedreira (Macrorregião II),
Espírito Santo (Macrorregião I), Palmares I e II/Parque das Figueiras, Sesi 389
(Macrorregião III) e Vale Formoso/Morro das Pedras/Capivari/Macuco/Reforma Agrária:
Eaton (Macrorregião VIII). Na sequência, Jurema/Jardim São Marcos/Jardim São
Luiz/Samambaia

(Macrorregião

IV)

e

Santa

Escolástica:

Cemitério

Municipal

(Macrorregião VI) aparecem também avaliados como “médio” com índice de IDHM_E de
0,693. Por outro lado, a excelência da educação fica na região do Condomínio Moinho de
Vento (0,883 – Macrorregião II), e ainda em Ortizes (Macorregião III), Dois
Córregos/Joapiranga/Vale

do

Itamaracá

(Macrorregião

VII),

Paiquerê/Santo

Antônio/Apaga Fogo (Macrorregião VI) e Clube de Campo Valinhos (Macrorregião II),
com índice de IHDM_E de 0,870.
Assim como ocorre com o indicador de educação, há uma discrepância significativa
entre as regiões do município para o indicador renda (IDHM_R): a região do Condomínio
Moinho de Vento apresenta um índice de 0,883, enquanto a região do Bom Retiro I (ETA
Rigesa), é de 0,637”. Observa-se, a partir destes índices, a desigualdade social presente em
Valinhos/SP, mesmo que, enquanto município, este apresente um IDHM considerado
muito alta
5.6. Análise do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) é um indicador que leva em
consideração não apenas a renda, mas também os diversos fatores determinantes da
situação de vulnerabilidade social (escolaridade, saúde, arranjo familiar, possibilidades de
inserção no mercado de trabalho, acesso a bens e serviços públicos). O IPVS é, portanto,
uma tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo em grupos de
vulnerabilidade social a partir de uma combinação entre as dimensões demográfica e
socioeconômica. Para análise do IPVS foram criados sete grupos que resumem as situações
de maior ou menor vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta (Figura 11.)
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Figura 11. Distribuição dos grupos de vulnerabilidade social a partir de seus IPVS no município de
Valinhos/SP.

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade.

As características de cada grupo existente no município de Valinhos/SP são
apresentadas pela Tabela 7.

Tabela 7. Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social para o Município de
Valinhos em 2010.

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade.
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Quando se observa a distribuição dos grupos de vulnerabilidade social no território
de Valinhos, observa-se o predomínio dos grupos 1, 2 e 3, mas também a ocorrência dos
grupos 4 e 5, indicando que há regiões no município de maior vulnerabilidade social
(Figura 8). Observa-se, ainda, que no universo de 106.033 habitantes, há um total de 6.226
pessoas cuja renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita.

5.7. Assistência Social
De acordo com o Plano de Assistência Social de Valinhos/SP (2018), as famílias
usuárias da Assistência Social do município caracterizam-se pela baixa renda per capita.
Dados do Relatório de Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social,
Bolsa Família e Cadastro Único (MDS/SAGI, 2017), baseados no último Censo
Demográfico (IBGE, 2010), indicam que Valinhos possui aproximadamente 3.053 famílias
consideradas de baixa renda. Sendo a média de moradores por domicilio de 3,2 (IBGE,
2010), chega-se a um número aproximado de 9.769 pessoas nesta condição social, ou seja,
8,31% da população total do município vive com renda mensal per capita de até meio
salário mínimo. Classificadas como pobres, segundo o Ministério do Desenvolvimento
Social, existem 1.581 famílias no município, ou seja, 5.059 pessoas.
Em setembro de 2017 havia 4.124 famílias cadastradas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal, sendo que destas 3.239 possuem renda per capita
mensal de até meio salário mínimo. Desse montante, em outubro de 2017, 1.787 famílias
eram beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, o que representava uma cobertura de
100% da estimativa de famílias pobres no município (MDS/SAGI, 2017). A distribuição
das famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
pode ser observada na Figura 12.

Figura 12. Renda per capita das famílias cadastradas no Cadastro Único no município de Valinhos/SP.
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A partir dos dados levantados a partir do Cadastro Único, observa-se que a inserção
da família no Programa Bolsa Família afasta a criança ou o adolescente da situação de
trabalho infantil, já que há apenas uma família beneficiada com marcação de trabalho
infantil, em comparação com 370 casos de trabalho infantil identificados pelo Censo 2010.
Apesar disso, observa-se um grande número de crianças e adolescentes cujas famílias são
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, mas não frequentam a escola (Figura 13).

Figura 13. Situação da criança e do adolescente cuja família é beneficiada do Programa Bolsa Família em
termos de trabalho infantil e frequência escolar.

De acordo com o Plano de Assistência Social de Valinhos/SP (2018), as famílias
atendidas apresentam histórico de déficit habitacional, baixo nível de escolaridade e falta
de qualificação profissional em função da insuficiência ou inexistência de políticas
públicas que atendam a essas demandas, dificultando sobremaneira sua inserção no
mercado de trabalho e agravando ainda mais o processo de vulnerabilidade social
caracterizado pelas precárias condições de sobrevivência dessas famílias.

5.8. Educação
Segundo levantamento do Censo Escolar/INEP 2018, há em Valinhos/SP 86
escolas de educação básica, sendo 49 escolas municipais, 7 estaduais e 30 privadas. Na
Figura 14 é possível observar a quantidade de matrículas feitas em 2018 por período
escolar e por tipo de escola (municipal, estadual ou privada).
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Figura 14. Número de matrículas por período escolar e rede de ensino no município de Valinhos/SP.

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018

Observa-se que a rede municipal de ensino não oferece Ensino Médio, enquanto a
rede estadual não oferece atendimento em creche, Ensino Infantil e Ensino Fundamental I.
Destaca-se, ainda, que a Educação Especial é oferecida em todas as redes de ensino do
município. A Figura 15 apresenta o número de matrículas por ano escolar e tipo de escola
(estadual, municipal e privada).

Figura 15. Número de matrículas por ano escolar e tipo de escola no município de Valinhos/SP.

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018

Observa-se que para todos os anos escolares a maioria das matrículas estão dentro
da rede pública de ensino. A Figura 16 apresenta a porcentagem de escolas com cada tipo
de equipamento por rede de ensino.
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Figura 16. Infraestrutura das escolas por tipo de rede de ensino em Valinhos/SP.

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018

Pelas informações levantadas, observa-se que há 440 alunos matriculados na
Educação Especial em Valinhos/SP, porém apenas 6% das escolas municipais, 14 % das
escolas estaduais e 27% das escolas privadas tem suas dependências acessíveis para a
população com deficiência. Da mesma forma, apenas 14% das escolas estaduais e 7% das
escolas privadas tem uma sala de atendimento especial. Destaca-se, ainda, uma estrutura
limitada de toda rede de ensino de Valinhos/SP em relação à existência de bibliotecas,
salas de leitura, laboratórios de informática e laboratórios de ciências.
A (Figura 17) apresenta a porcentagem de alunos com atraso escolar de 2 anos ou
mais por tipo de rede de ensino. Observa-se um aumento gradual da distorção idade-série
conforme os alunos avançam os anos escolares até o 7º ano, especialmente na rede pública
de ensino. Após o 7º ano, observa-se um número mais elevado de alunos com atraso
escolar no 1º ano do Ensino Médio.
Figura 17. Proporção de alunos com atraso escolar de 2 anos ou mais para cada rede de ensino.
.

Fonte: Inep, 2015
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As Figuras 18 e 19 apresentam, respectivamente, as porcentagens de alunos
reprovados e que abandonaram a escola por ano escolar e rede de ensino. O valor total
calculado se refere à porcentagem do número de alunos de Valinhos/SP que reprovaram ou
abandonaram a escola, independentemente do tipo de rede de ensino.

Figura 18. Porcentagens de reprovação escolar por ano e rede de ensino.

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep.

Observa-se porcentagens altas (maior de 10%) de reprovação no 2º, 6º, 7º e 8º anos
do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino, e no 1º ano do Ensino Médio na rede
estadual de ensino. Observa-se também taxas relativamente altas de abandono escolar já no
6º ano do Ensino Fundamental, e em todo o Ensino Médio, especialmente no 1º ano.
Figura 19. Porcentagem de abandono escolar por ano e unidade de ensino.

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep.
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Cabe destacar que porcentagens acima de 5% nas taxas de reprovação e abandono
indicam a necessidade de intervir no trabalho pedagógico, uma vez que há relação entre
altos índices de reprovação e abandono com aumento da distorção idade-série e evasão
escolar.
A Figura 20 apresenta a porcentagem de alunos que aprenderam o adequado na
competência de leitura, interpretação de textos e resolução de problemas matemáticos até
os 5º e 9º anos na rede pública de ensino.

Figura 20. Proporção de alunos com aprendizagem adequado à etapa escolar em português e matemática.

Fonte: Prova Brasil 2017, Inep.

De acordo com o movimento Todos pela Educação, 70% dos alunos deveriam
aprender o conteúdo adequado até 2022. Observa-se, assim, que esta meta foi atingida
apenas para o 5º ano.
Visando compreender como a equipe escolar entende as dificuldades de
aprendizagem e abandono escolar, foram levantados dados do questionário aplicado aos
diretores e professores no momento da Prova Brasil, uma avaliação censitária das escolas
públicas brasileiras que tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino. Em Valinhos/SP,
responderam a este questionário 26 diretores, sendo 19 de escolas municipais e 7 de
escolas estaduais; e 125 professores, sendo 107 de escolas municipais e 18 de escolas
estaduais.
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Tabela 8. Respostas dos professores sobre as razões para os possíveis problemas de aprendizagem dos
alunos.
Na sua percepção, os possíveis problemas de aprendizagem dos alunos
Rede
Rede
da(s) série(s) ou ano(s) avaliado(s) ocorrem, nesta escola, devido à/ao(s):
Municipal Estadual
Carência de estrutura física
18%
5%
Carência ou ineficiência da supervisão, coordenação e orientação pedagógica

12%

0%

Conteúdos curriculares inadequados às necessidades dos alunos
Não cumprimento dos conteúdos curriculares ao longo da trajetória escolar do
aluno
Sobrecarga de trabalho dos professores, dificultando o planejamento e preparo
das aulas
Insatisfação e desestímulo do professor com a carreira docente

3%

0%

39%

20%

17%

10%

23%

5%

Meio social que o aluno vive

83%

70%

Nível cultural dos pais dos alunos

78%

65%

Falta de assistência e acompanhamento dos pais na vida escolar do aluno

97%

85%

Baixa autoestima dos alunos

66%

80%

Desinteresse e falta de esforço do aluno

94%

90%

Indisciplina dos alunos em sala de aula

62%

50%

Alto índice de faltas por parte dos alunos
Fonte: Prova Brasil 2017, Inep.

33%

55%

Observa-se na Tabela 8 que a maioria dos professores atribui a dificuldade de
aprendizado dos alunos a fatores externos à escola, identificando no contexto social e
familiar do aluno ou no próprio aluno a origem de suas dificuldades.

Tabela 9. Resposta dos diretores sobre as ações escolares para redução das taxas de abandono e reprovação.
Questões
Rede Municipal
Rede Estadual
Há alguma ação para redução das taxas de abandono?
Não há ação, embora exista o problema
Não há ação, porque nesta escola não há esse tipo de
problema.
Sim, mas com resultados ainda insatisfatórios.

0%

0%

16%

0%

16%

71%

Sim, com resultados satisfatórios.

58%

29%

Sim, mas ainda não avaliamos o resultado.

10%

0%

0%

0%

Há alguma ação para redução das taxas de reprovação?
Não há ação, embora exista o problema
Não há ação, porque nesta escola não há esse tipo de
problema.
Sim, mas com resultados ainda insatisfatórios.

0%

0%

31%

72%

Sim, com resultados satisfatórios.

53%

14%

Sim, mas ainda não avaliamos o resultado.
16%
14%
Nesta escola, há alguma ação para o reforço escolar à aprendizagem dos alunos (monitoria,
aula de reforço, recuperação etc.)?
Não
5%
43%
Sim
Fonte: Prova Brasil 2017, Inep.

95%

57%
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A Tabela 10 apresenta a resposta dos diretores sobre as ações desenvolvidas em
suas escolas para diminuição das taxas de abandono e reprovação escolar, além de ações
para o reforço escolar à aprendizagem. Observa-se que principalmente nas escolas
estaduais as ações para prevenção do abandono e reprovação escolar são avaliadas como
insatisfatórias, o que corresponde com os altos índices de abandono escolar no Ensino
Médio.

Tabela 10. Avaliação dos professores e diretores sobre a violência escolar.
Questões

Rede Municipal

Rede Estadual

Sobre os fatos listados abaixo, diga se eles aconteceram ou
Professores Diretores Professores Diretores
não neste ano, nesta escola:
Agressão verbal ou física de alunos a professores ou a
49%
58%
45%
86%
funcionários da escola
Agressão verbal ou física de alunos a outros alunos da escola

66%

89%

70%

71%

Vítima de atentado à vida

2%

5%

0%

0%

Ameaçado por algum aluno

2%

11%

20%

0%

Fonte: Prova Brasil 2017, Inep.

Em relação à qualidade do ambiente escolar, foram levantadas as informações sobre
violência na escola a partir dos questionários aplicados aos professores e diretores para a
Prova Brasil 2017 (Tabela 10). Observa-se a alta prevalência de violência escolar,
especialmente entre alunos, nas escolas públicas do município de Valinhos/SP.

5.9. Metas do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio
O município de Valinhos/SP cumpriu quatro das onze Metas do Milênio propostas
Figura 21. Percentual de alcance das Metas do Milênio em Valinho/SP.
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Em relação à Meta 1 - reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população
com renda abaixo da linha da pobreza – apesar de o município cumprir essa meta, ainda há
uma parcela significativa da população que requer cuidados, segundo o Boletim do
Ministério de Desenvolvimento social e Combate à Fome. Não foram cumpridas as Metas
2 - reduzir pela metade a população que passa fome até 2015 - 3, 5 e 8, conforme
evidenciado pelas Figuras 22, 23 e 24 abaixo.

Figura 22. Cumprimento da Meta 3: Garantir que, até 2015, todas as crianças terminem o ensino fundamental

Figura 23. Cumprimento da Meta 5: Reduzir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças menores de
5 anos.

Em 2012, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos era de 6,7 óbitos a
cada 1000 vivos; em 2013, passou para 8,7 óbitos, e em 2014, últimos dados liberados,
passou para 7,8 óbitos. Comparativamente, o município não só não atingiu a meta
(cumpriu apenas 79,1%), como piorou.

Figura 24. Cumprimento da Meta 8 - Até 2015, ter detido e revertido a propagação da malária e de outras
doenças.
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Para a Meta 8 ser alcançada, é necessário que além de diminuir, têm-se que manter
constante o número de casos de doenças transmissíveis por mosquito nos três últimos anos.
5.10. Levantamento dos Dados da Delegacia da Mulher
A partir do levantamento de informações realizado em 2014 na Delegacia da
Mulher observou-se uma maior incidência de violência contra crianças e adolescentes do
gênero feminino (Figura 25).
observou-se o registro de 15 agressões registradas contra crianças foi de 15
meninos e 21 meninas e 31 adolescentes gênero masculino e 52 do gênero feminino,
mantendo-se a lógica de maior violência também contra a criança e adolescente é do
gênero feminino.

Figura 25. Porcentagem das agressões registradas contra crianças e adolescentes de acordo com seu gênero
no ano de 2014 em Valinhos/SP.
nº
abs.

Gênero

%

Crianças F

17,65

21

Crianças M

12,6

15

Adolescentes F

43,7

52

Adolescentes M 26,05

31

Total F

73

61,34

Na figura 26 observa-se que no levantamento realizado em 2019, foi observada a
mesma tendência de maior incidência das agressões contra o gênero feminino, porém
observou-se também uma diminuição no número absoluto de agressões registradas.
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Figura 26. Porcentagem das agressões registradas contra crianças e adolescentes de acordo com seu gênero
no ano de 2019 em Valinhos/SP.

Gênero
Crianças F
Crianças M
Adolescentes F
Adolescentes M
Total F
Total M

%
25
20,84
41,67
12,5
66,67
33,34

nºabs.
12
10
20
6
32
16

5.11. Levantamento dos Dados do Conselho Tutelar
O Conselho Tutelar envia trimestralmente um relatório para o CMDCA com
informações sobre os atendimentos realizados por este órgão no último trimestre. Apesar
das limitações relacionadas ao sistema de informações do Conselho Tutelar, tais como a
impossibilidade de cruzar dados como sexo, faixa etária ou território com os direitos
violados, a análise dos relatórios pode contribuir para a identificação de vulnerabilidades
do município que precisam ser enfrentadas.
Dos 1.234 atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar no ano de 2018, 140
(11,3%) se referiram a monitoramentos de casos e 1.094 (88,7%) a atendimentos
realizados a partir do acionamento do Conselho pela população ou pela Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente. A Figura 27 apresenta a procedência dos casos encaminhados
para o Conselho Tutelar no ano de 2018.
Figura 27. Procedência dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Valinhos/SP em 2018 em
porcentagem.
nº
Procedência
%
Abs.
Monitoramento 140 11,34
Denúncia
93
7,54
Anônima
Disk 100
11
0,89
156
2
0,16
Outro CT
11
0,89
Espontânea
743 60,21
Judiciário
8
0,65
MP
6
0,48
Saúde
44
3,56
Educação
152 12,25
Assistência
16
1,29
Segurança
8
0,65
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Na figura 28 observa-se que a busca espontânea da população pelo Conselho
Tutelar prevalece em todos os meses sobre as demais formas de “procedência”,
configurando-se um total de 60,21% dos atendimentos durante o ano.
Figura 28 percentagem quanto a busca espontânea e não espontânea

As outras procedências mais prevalentes são as notificações realizadas pela Educação
(13,9%) e as Denúncias Anônimas (8,5%). A grande prevalência de busca espontânea da
população pelo Conselho Tutelar indica que a sociedade incorporou este órgão como
instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente em Valinhos/SP, caberia,
porém, identificar quais as principais demandas oriundas da busca espontânea e se estas
diferem das demandas oriundas das notificações da Rede de Proteção, por exemplo.
A Figura 29 apresenta as principais faixas etárias atendidas pelo Conselho Tutelar
no ano de 2018. Obseva-se que o maior contingente de atendidos está na faixa dos 12 aos
15 anos (26,5%) e de 1 a 3 anos (20,3%). De acordo com os apontamentos do Conselho
Tutelar em seus relatórios, os atendimentos realizados para a faixa etária de 1 a 3 anos
estão relacionados à solicitação de vaga em creche, já os atendimentos aos adolescentes
(12 a 15 anos) se referem à questões relacionadas à educação dos filhos e/ou conflito
familiar.
Figura 29. Faixa etária dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar em 2018.

Faixa
Etária

total

0 anos

103

8,36

1 a 3 anos

250

20,29

4 a 6 anos
7 a 11
anos
12 a 15

130

10,55

245

19,89

327

26,54

16 a 18

177

14,37

%
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Ao analisar estes dados em conjunto com os dados coletados na Delegacia da
Mulher, é possível hipotetizar que o maior múmero de violência ocorra contra adolescentes
do gênero feminino, entretanto, seria importante poder realizar o cruzamento entre as
violações de direitos atendidas em cada faixa etária, buscando identificar as fragilidades
que precisam ser superadas pela Rede de Proteção.
Esta diferenciação se faz importante também em relação ao gênero das vítimas: os
registros na Delegacia da Mulher apontam para uma maior prevalência das agressões
contra meninas, porém no Conselho Tutelar há maior prevalência de atendimentos para
meninos (52,4%), como aponta a Figura 30. Uma hipótese explicativa para esta diferença
pode estar relacionada aos tipos de violação de direitos para cada gênero
Figura 30. Gênero das crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar em 2018.

Gênero

nº
Abs. %

Masculino

654

Feminino

593 47,59

52,4

Buscando aprimorar as análises das violações de direitos atendidas pelo Conselho
Tutelar em 2018, foram criadas nova categorias de violação de direitos, sendo elas:
violência intrafamilar (1), violência extrafamilar (2), violações na área da saúde (3),
assistência social (4), educação (5), habitação (6), descumprimento do artigo 249 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (7), própria conduta (8) e outros (9).
Figura 31. Porcentagem dos atendimentos no Conselho Tutelar envolvendo situações de violência
intrafamiliar em 2018.
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Dentre as situações de violência intrafamiliar, encontram-se as ocorrências de
violência física, psicológica ou sexual, negligência,
Intrafamiliar

nº abs.

%

Violência Física

84

9,05

alienação parental, exploração do trabalho infantil,

Violência Psicológica

92

9,91

drogadição e alcoolismo familiar, discrminação e

Violência Sexual

37

3,99

Negligência

231

24,89

abandono, conflito familiar, guarda irregular,

outras violações que ocorrem dentro do núcleo

Abandono

11

1,18

familiar da criança ou do adolescente (Figura 31).

Conflito Familiar

216

23,27

Observa-se pela Figura 31 que no ano de 2018 os

Guarda Irregular

62

6,68

tipos de violência intrafamiliar mais prevalentes

Alienação Parental

28

3,02

Exploração Trabalho

5

0,54

Drogadição familiar

35

3,77

Alcoolismo familiar

34

3,66

Discriminação

0

0

Outros

93

10,02

são negligência (24,89%) e conflito familiar
(23,27%),

merecendo

destaque

também

as

ocorrências de violência psicológica (9,1%), física
(9,9%) e sexual (4%).

Em relação aos atendimentos relacionados à ocorrência de violência extrafamiliar,
ou seja, quando o agressor encontra-se fora do núcleo familiar da criança ou do
adolescente, a Figura 32 apresenta a porcentagem e os números dos atendimentos por cada
tipo de violação de direitos, sendo elas: violência física, psicológica e sexual, exploração
do trabalho infantil, discriminação, exploração sexual, ameaça de morte e outros. Observase maior prevalência de violência sexual (47,4%) e física (15,8%).

Figura 32. Porcentagem dos atendimentos no Conselho Tutelar envolvendo situações de violência
extrafamiliar em 2018.

Extrafamiliar
Violência Física
Violência
Psicológica
Violência Sexual
Exploração de
Trabalho
Discriminação
Exploração Sexual
Ameaça de Morte
Outros

nº
abs.
6

%
15,79

3

7,89

18

47,37

1

2,63

0
1
1
8

0
2,63
2,63
21,05

A Figura 33 apresenta as porcentagens das violações de direitos relacionadas à
oferta de serviços de saúde para a população infanto-juvenil. Observa-se maior prevalência
de serviços que funcionam de forma insuficiente para garantir os direitos de crianças e
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adolescentes em saúde, porém não se identifica quais seriam estes serviços. Também não
são identificados quais serviços foram responsáveis pela omissão de atendimentos às
crianças e adolescentes.
Figura 33. Porcentagem das violações de direitos relacionadas à oferta de serviços de saúde no ano de 2018.

nº
abs. %

Saúde - Gestão
Ausência de
Medicamento
Ausência Prótese/Órtese
e afins
Serviço Inexistente
Serviço Ineficiente
Omissão de
Atendimento
Outros

13

15,12

3

3,49

8
19

9,3
22,09

18

20,93

25

29,07

A Figura 34 apresenta as porcentagens e os números absolutos das violações de
direitos relacionadas à oferta de serviços da Política de Assistência Social para a população
infanto-juvenil. Observa-se que, de acordo com o Conselho Tutelar, há carência na
abrangência da Proteção Básica, evidenciada pela alta prevalência de falta de CRAS
(35,5%) e de SCFV (32,9%).

Figura 34. Porcentagem das violações de direitos relacionadas à Política de Assistência Social no ano de
2018.
Gestão SAS

Falta SCFV
Falta Curso
Profissionalizante
Falta Transporte
Falta Prog.
Geração de Renda
Falta Alimento
Falta vg. CREAS
Falta CRAS
Outros

nº
Abs.

%

28

32,94

14

16,47

0

0

1

1,18

4
0
30
8

4,7
0
35,29
9,41

A Figura 35 apresenta as porcentagens das violações de direitos relacionadas à
oferta de serviços da educação para a população infanto-juvenil. Observa-se que a maior
violação de direitos no âmbito da educação ocorre pela falta de vagas em CEMEI (41,9%),
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Ensino Fundamental (23,4%) e Ensino de Jovens e Adultos (10,5%). Observa-se, também,
carência da política de contraturno escolar (8,1%).
Figura 35. Porcentagem das violações de direitos relacionadas à Educação no ano de 2018.
Gestor Educação
Falta Vaga em CEMEI
Falta Vaga Ens. Infantil
Falta Vaga Ens.
Fundamental
Falta Vaga Ensino
Médio
Falta Vaga EJA
Violência Institucional
Falta Transporte
Negligência da Escola
Estrutura Deficiente
Falta Contraturno

total %
104 41,94
8
3,23
58
6
26
12
4
8
2
20

23,28
2,42
10,48
4,84
1,61
3,23
0,81
8,06

Em relação às violações de direitos no âmbito da educação, ocorrem também
aquelas relacionadas ao ambiente escolar e que afetam diretamente o aluno, sendo elas:
bullying, faltas reiteradas, evasão escolar, expulsão ou transferência compulsória,
discriminação no ambiente escolar, indisciplina e outros (Figura 36). Observa-se alta
prevalência de faltas reiteradas (42%), evasão escolar (14,5%) e bullying e indisciplina
(7,2%), evidenciando a necessidade de implementação de políticas que visem garantir a
permanência dos alunos na escola e evitando a evasão escolar.

Violações de direito

total

%

Bullying

10

7,24

Faltas Reiteradas

58

42,03

Evasão Escolar
Expulsão/Transferência
Compulsória
Discriminação

20

14,49

6

4,34

4

2,89

Indisciplina

10

7,24

Outros

30

21,74

Figura 36 Porcentagem das violações de direitos relacionadas ao ambiente escolar o no ano de 2018. .

Dentre as violações de direitos relacionadas à própria conduta da criança e do
adolescente, observa-se maior prevalência de drogadição (66,7%), fuga de casa (13%) e
alcoolismo (7,2%). Destaca-se também a prevalência de tentativas de suicídio (4,3%),
indicando a necessidade de políticas preventivas na área de saúde mental para crianças e
adolescentes.
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Figura 37 Porcentagem das violações de direitos relacionadas à própria conduta no ano de 2018.

Própria conduta

nº abs. %

Drogadição
Alcoolismo
Tentativa de
Suicídio
Evasão Abrigo
Evasão P.
Socioeducativo
Situação de Rua
Fuga
Outros

46
5

66,67
7,25

3

4,35

0

0

0

0

2
9
4

2,9
13,03
5,79

Dos atendimentos realizados em 2018 pelo Conselho Tutelar, observa-se pela Figura 37
que o principal agente violador das crianças e adolescentes são suas famílias (55,1%),
seguido pelo próprio Poder Público (25,3%).

Figura 38. Porcentagem referente ao agente violador dos direitos da criança e do adolescente no ano de 2018
de 2018.

nº
abs.
922

%
55,11

Saúde

26

1,55

Educação
Assistência
Social
Segurança

127

7,59

6

0,36

6

0,36

Poder Público

424

25,34

Própria Conduta

162

9,68

Agente violador
Família

Conforme indicado na Figura 39, dentre as Medidas Protetivas mais aplicadas pelo
Conselho Tutelar em 2018 destacam-se o atendimento e aconselhamento à família (61,6%)
e a orientação e apoio à família (17,9%).
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Figura 39. Medidas Protetivas aplicadas pelo Conselho Tutelar em 2018.

Medidas aplicadas total

%

Atendimento e
729 61,57
Aconselhamento
Termo de
10 0,84
Responsabilidade
Orientação e Apoio 212 17,9
Advertência
66 5,57
Monitoramento
119 10,05
Obriga. Matricular e
48 4,05
Ac. Freq. Esc.

Além das Medidas Protetivas relacionadas à família, o Conselho Tutelar também
aplicou uma série de requisições ao Poder Público visando garantir os direitos das crianças
e adolescentes atendidos (Figura 40). Dentre as requisições mais prevalentes encontram-se
aquelas destinadas à educação (50,5%), saúde (29,2%) e assistência social (13,4%).

Figura 40 Requisições aplicadas ao Poder Público pelo Conselho Tutelar em 2018.

Medidas aplicadas
Req./representações

Total

%

255

29,18

441

50,46

117

13,38

16

1,83

Ministério Público

15

1,71

Autoridade Judiciária

7

0,8

4

0,45

19

2,17

Requisição Saúde
Requisição
Educação
Requisição
Assistência
Requisição
Segurança

Req. Certidão de
Nasc./Óbito
Transferência de
Caso

5.12. Trabalho Infantil
Segundo dados levantados pelo Censo 2010, o município de Valinhos apresentava
371 crianças e adolescentes entre 10 e 15 anos ocupados (Figura 41), o que corresponde a
4% da população nessa mesma faixa etária (taxa de ocupação).
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Figura 41. Levantamento do Censo 2010 sobre trabalho infantil no município de Valinhos/SP.

Os dados indicam que mais da metade (62%) das crianças e adolescentes ocupados
desse contingente tinham entre 14 e 15 anos e que 94,3% do total de crianças e
adolescentes ocupados de 10 a 15 anos residiam em áreas urbanas. A Figura 42 apresenta
as informações levantadas pelo Censo 2000 e pelo Censo 2010 em relação às pessoas
ocupadas entre 10 e 17 anos dos municípios da Região Metropolitana de Campinas/SP e
aponta para a redução do trabalho infantil no município de Valinhos/SP (-12,18%)
Figura 42. Levantamento sobre pessoas ocupadas de 10 a 17 anos na Região Metropolitana
de Campinas/SP em 2000 e 2010.

45

5.13. Organizações Privadas sem Fins Lucrativos de Valinhos/SP
A partir das informações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Valinhos/SP foi possível fazer um levantamento do número de entidades
de atendimento à criança e ao adolescente presentes no município, identificando os
territórios e as políticas complementares às quais elas pertencem (Tabela 11).
Tabela 7. Localização e áreas de atuação das entidades de atendimento à criança e ao adolescente do
município de Valinhos/SP.
POLÍTICAS
COMPLEMENTARES

ENTIDADES DE ATENDIMENTO E PROJETOS

MACRORREGIÕES
I

II

III

APAE
CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL E
GERAÇÃO DE
RENDA

V

VI VII

PROJETO NAVEGANTES

X

CÍRCULO DE A. PATRULHEIROS.

X

INSTITUTO ESPERANÇA
EDUCAÇÃO

X
X

X

X

ACESA

X

APAE

X

CASA DA CRIANÇA

X

COHCRIC

X

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ACOLHER CUIDAR
ENSINAR E SERVIR - ACES

X

CENTRO DE CIDADANIA DEFESA DOS
DIRIETOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL “DOROTHY STANG”

VIII

X

JANELA ABERTA

MEDIDAS
PROTETIVAS

IV

X

X

A Tabela 12 apresenta os serviços prestados por cada entidade de atendimento à
criança e ao adolescente do município de Valinhos/SP.
Tabela 8. Serviços prestados por cada entidade de atendimento à criança e ao adolescente do município de
Valinhos/SP.

ENTIDADE
APAEV - Associação de
Amigos dos Excepcionais de
Valinhos
COHCRIC – Centro de
Orientação Humana e Cristã
Santa Rita de Cássia

SERVIÇOS PRESTADOS
Alimentação, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Pedagogia,
Atendimento médico e dentário, Terapia ocupacional,
Psicologia, Serviço social e Transporte.
Culinária, Biblioteca, Bordado, Corte e Costura,
Teatro
Ginástica, Inglês, Violão,
Informática, Acompanhamento escolar, Capoeira,
Pintura em Tecido e Dança (balé e jazz).
ACESA
Associação Alimentação, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Pedagogia,
Cultural Educacional Social e Atendimento médico e dentário, Terapia ocupacional,
Assistencial Capuava
Psicologia, Serviço social
Círculo de Amigos do Assistência médica, Lazer, Colocação no mercado de
Patrulheiro de Valinhos
trabalho, Seguro de vida, Cursos profissionalizantes,
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Educação de base
Janela Aberta
Instituto Esperança I, II, III e Alimentação, Assistência médica/dentária, Parceria
IV
com EMEI, Vestuário, Recreação, Assistência
psicológica à família e Cesta básica
Casa da Criança e do Acolhimento Institucional e Programa de prevenção ao
Adolescente de Valinhos – recolhimento
Grupo Gente Novo Rumo –
CCAVA
Associação Cristã Acolher Serviço de Proteção Social Básica: - Serviço de
Cuidar Ensinar e Servir – convivência e fortalecimento de vínculos para crianças
ACES.
e adolescentes de 06 a 12 Anos (SCFV).
Centro de cidadania Defesa Atuar como órgão de defesa da pessoa humana e da
dos Direitos Humanos e coletividade, promovendo a formação e a construção
Desenvolvimento
Social de uma consciência crítica, orientando, organizando,
“Dorothy Stang”.
acompanhando e desenvolvendo projetos que tenham
como meta principal o resgate do “ser cidadão”; e
Incentivar a organização e articulação da sociedade
civil para ocupar os espaços democráticos de direitos,
que desenvolvam projetos de atendimento à população
e de políticas públicas
5.14. XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
A XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a e a VII
Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente foram realizadas nos dias 30
e 29 de novembro de 2018, respectivamente, e tiveram como tema central “Proteção
Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. Durante as conferências, foram
discutidas propostas em cinco eixos temáticos, sendo eles: I. Garantia dos Direitos e
Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social; II. Prevenção e Enfrentamento da
violência contra Crianças e Adolescentes; III. Orçamento e Financiamento das Políticas
Públicas para Crianças e Adolescentes; IV. Participação,

Comunicação

Social

e

Protagonismo de Crianças e Adolescentes; e V. Espaços de Gestão e Controle Social das
Políticas Públicas de Crianças e Adolescentes. Na Tabela 12 encontram-se um resumo de
cada eixo temático, bem como as propostas construídas a partir das discussões dos dois
dias de Conferência no município de Valinhos/SP.
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Tabela 9. Eixos temáticos e propostas construídas durante a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Valinhos/SP.

EIXO
TEMÁTICO
Garantia dos
direitos e
políticas
públicas
integradas e
de inclusão
social

Prevenção e
enfrentamento
da violência
contra
crianças
e
adolescentes

OBJETIVO

PROPOSTAS

A proposta é estimular o diálogo sobre as estratégias
necessárias para promover a articulação intersetorial,
a transversalidade e a integração das políticas
voltadas à garantia dos direitos de crianças e
adolescentes. Além disso, proporciona a discussão
sobre a garantia de políticas sociais, enfatizando a
importância de um olhar do Estado para públicos
específicos e de maior vulnerabilidade.

a. Criar um sistema de informação integrado para que todas as
Secretarias tenham acesso às informações;
b. Articular a rede de proteção para a construção de políticas
voltadas a proteção e garantia de direitos das crianças e
adolescentes.
c. Construir um fluxo de atendimento e capacitar os serviços para
garantir articulação da rede.
d. promover capacitação continuada dos profissionais;
e. Realizar diagnostico do município;
f. Realizar campanhas de conscientização, divulgação,
mobilização referente a proteção integral das crianças e dos
adolescentes com foco nas violações de seus direitos
a. Capacitar, de forma continuada, os profissionais das diversas
áreas que trabalham com crianças e adolescentes (guardas
municipais, policiais, educadores, saúde, assistência...) no
combate a violência;
b. Criar campanhas para que os adolescentes e crianças estejam
cientes do que é violência (suas várias formas), quais seus direitos
e quais equipamentos devem procurar
c. Promover fóruns e espaços públicos que possibilitem a
manifestação das diversidades e incentivem o convívio social
d. Promover campanhas educativas aos pais/responsáveis,
mostrando os perigos da internet não supervisionada e livre.
e. Ampliar as políticas públicas preventivas no atendimento dos
adolescentes (culturais, profissionalizantes, integrativas...)
a. Capacitar a sociedade para participar da construção,
monitoramento e avaliação do orçamento público.

Debater a prevenção e o enfrentamento das diversas
formas de violência, como letal, sexual, física e
psicológica. Ampliando-se as discussões sobre
enfrentamento do racismo, da misoginia, da
xenofobia, da descriminalização contra população em
situação de rua, da LGBT Fobia e da intolerância
religiosa.
Objetiva-se discutir a violência institucional,
principalmente em escolas, unidades socioeducativas
e instituições de acolhimento promover discussões
intersetoriais sistematicamente envolvendo o poder
público e a sociedade civil.

Orçamento e Avançar no debate sobre as formas de ampliar os
financiamento recursos destinados a crianças e adolescentes nas
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das políticas diversas áreas do governo, bem como aprimorar a
para crianças gestão desse orçamento. Outro ponto é diversificar e
e adolescentes ampliar as formas de financiamento dos Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente (nacional,
estaduais, distrital e municipais), além de garantir
uma gestão efetiva e a melhor aplicação dos valores
arrecadados.

Participação,
comunicação
social
e
protagonismo
de crianças e
adolescentes

Espaços
de
gestão
e
controle
social
das
políticas
públicas de
promoção,
proteção
e

Identificar as ações necessárias para garantir que
crianças e adolescentes possam participar das
discussões e deliberações de políticas públicas nas
esferas municipais, estaduais, distrital e nacional.
Esse debate abrange questões sobre o direito à
participação e envolve temas como liberdade de
expressão, utilização das novas tecnologias de
informação e comunicação, além da garantia de que
as especificidades culturais e identitárias dos
diferentes segmentos sejam consideradas nos espaços
participativos.
Aprofundar as discussões sobre o papel dos conselhos
de direito (estaduais, distrital, municipais e nacional)
na gestão da política e do orçamento destinado a
crianças e adolescentes. Além disso, propõe-se uma
análise sobre o impacto dos espaços de participação
social
(conselhos,
conferências
etc.)
no
fortalecimento da própria democracia, bem como a
necessidade de incluir crianças e adolescentes nos

b. Promover um debate amplo para elaboração do orçamento
c. Divulgar projetos executados e seus impactos.
d. Realizar campanhas informativas efetivas sobre como destinar
parte do imposto de renda com uso específico para políticas
públicas complementares, que garantam os direitos de crianças e
adolescentes.
e. Fiscalizar e monitorar a utilização dos recursos com avaliação
qualitativa ao final de cada projeto
f. Criar comitês consultivos ou fóruns de adolescentes vinculados
ao CMDCA
g. Criar e/ou fomentar um mapa de índices de vulnerabilidade e
desenvolvimento com critérios estabelecidos e aplicar
regionalmente para direcionar demandas
a. Fomentar a criação de grêmios estudantis e acompanhar o seu
funcionamento.
b. Propor a introdução nas escolas de profissionais de nível
superior capacitados, para escuta qualificada, orientação e
encaminhamento de crianças e adolescente;
c. Divulgar os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes
através de redes sociais digitais consagradas (ex: Instagram,
Whatsapp e Youtube), com conteúdos lúdicos, criativos e
divertidos desenvolvidos através de parceria do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente com canais já reconhecidos
e de grande alcance.
a. Propor a alteração da legislação para que a representação do
poder público seja feita apenas por servidores públicos efetivos.
b. Sensibilizar os gestores para a importância da autonomia dos
conselhos de direito.
c. Dar visibilidade para as deliberações dos conselhos de direito
por meio da divulgação em diferentes meios de comunicação,
como por exemplo em redes sociais de grande circulação,
garantindo o acesso da sociedade civil às informações
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defesa
dos processos de gestão e controle social das políticas d. Criar um banco de informações com o contato dos conselhos de
direitos das públicas.
direitos, incluindo também informações sobre os integrantes de
crianças
e
cada conselho
adolescentes
e. Criar o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente
f. Organizar os fluxos para as demandas da infância e
adolescência, construir a Rede Intersetorial de Proteção à Criança
e ao Adolescente e implementar Prontuários/Registros Unificados
g. Fortalecer a comunicação livre entre a Rede Intersetorial de
Proteção à Criança e ao Adolescente
h. Criar um portal eletrônico da Rede Intersetorial de Proteção à
Criança e ao Adolescente
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6. Conclusões
A partir das informações levantadas, observa-se a necessidade de um protocolo ou
cadastro único no município para sistematização, principalmente, dos atendimentos às
crianças e adolescentes, de forma a facilitar a análise dos dados e, consequentemente, a
superação das fragilidades observadas no município. Nota-se, por exemplo, a necessidade
de realização de um desmembramento das faixas etárias visando a identificação: a) da
quantidade de crianças e adolescentes no município por macrorregiões; b) da quantidade de
crianças e adolescentes que possuem acesso às políticas públicas nas áreas de Saúde,
Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Assistência Social, especificando e quantificando os
programas e serviços direcionados à essa população; e c) das violações de direitos
relacionadas a cada faixa etária. Além disso, é importante garantir a localização de origem
da família atendida pela Rede de Proteção, de forma a estabelecer intervenções coletivas e
propor políticas protetivas às crianças e aos adolescentes naqueles territórios.
De acordo com as informações levantadas pelo Conselho Tutelar, entidades de
atendimento e Conferência Municipal há uma necessidade da ampliação e descentralização
da rede de atendimento de creches, EMEI’s e EMEF’s e a criação de programas de
atendimento socioeducativo para a faixa etária de 04 a 06 anos. Quando as famílias não
têm onde deixar seus filhos pequenos, muitas mães são impedidas de continuar trabalhando
e garantindo o sustento de suas famílias, ou precisam deixar seus filhos aos cuidados de
vizinhos ou filhos mais velhos, o que nem sempre garante a segurança deles.
Observa-se, ainda, a necessidade de articulação da Rede de Proteção, com a
implantação de um protocolo único de atendimento, principalmente no que se refere à
violência intrafamiliar (física, psicológica e sexual). Destaca-se, ainda, a necessidade de
manutenção e ampliação dos atendimentos às vítimas de violência.
Os programas de profissionalização oferecidos pelo Município hoje exigem do
adolescente uma correspondência idade-série escolar que faz com que muitos não
consigam acessar tais serviços. Faz-se necessário, portanto, oferecer programas voltados
para a profissionalização de adolescentes que apresentam atraso escolar, de forma a
garantir sua inserção no mercado de trabalho e evitar seu envolvimento em outras formas
de trabalho infantil (tráfico de drogas, exploração sexual, dentre outras). Para que haja um
melhor atendimento neste sentido, espera-se que sejam estabelecidos normas e diretrizes
para esses programas, adequando-se a lei em vigor. Deve-se ainda, garantir a
descentralização para as regiões de maior vulnerabilidade.
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Em relação ao atendimento de crianças e adolescentes na área da saúde, destaca-se
a necessidade de implementação em Valinhos/SP da Estratégia de Saúde da Família (ESF),
e consequentemente do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), já que estas são
consideradas estratégias prioritárias de atenção à saúde, de acordo com a Política Nacional
da Atenção Básica. Por considerar também os determinantes sociais da saúde, a ausência
da Estratégia de Saúde da Família e de outras estratégias preventivas descentralizadas, leva
ao agravamento das situações de sofrimento psíquico e uso abusivo de álcool e outras
drogas, como evidenciado pelos dados levantados pelo Conselho Tutelar.
Considerando que a implementação destas estratégias leva tempo, destaca-se,
também, a necessidade de ampliação do atendimento em saúde mental no município,
especialmente para adolescentes. Observa-se, também, a necessidade da implantação de
programa de atendimento às crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas
que esteja focado no período pós-internação.
Aponta-se, também, a necessidade de elaborar o Plano Municipal pela Primeira
Infância, conforme orientação do CONANDA, e de se estabelecer programas que atendam
a criança de 0 a 5 anos, de forma a atender as orientações do Plano Nacional pela Primeira
Infância.
A partir das informações levantadas sobre a Educação no município, destaca-se a
necessidade de implementação de programas que visem a diminuição do atraso escolar,
especialmente no Ensino Fundamental e Médio, e a evasão escolar. Observa-se, também, a
necessidade de programas de contraturno escolar e de combate à violência escolar.
Os dados do Conselho Tutelar em relação ao Trabalho Infantil, somado com as
informações provenientes do IBGE sugerem a necessidade de implantação do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil. Destaca-se, ainda, a necessidade do trabalho integrado do
Conselho Tutelar, CRAS e Secretaria de Educação para identificação das famílias cujos
filhos estão em situação de trabalho infantil, garantindo ações que visem a eliminação
desta forma de violação dos direitos da criança e do adolescente.

7. Metas do Plano de Ação / Eixos temáticos de atuação:
As metas do Plano de Ação do Conselho Municipal dos Direitos Humanos
envolvem tanto recomendações aos gestores das Políticas Sociais Básicas, como ações a
serem desenvolvidas pelo próprio Conselho, visando garantir a proteção das crianças e
adolescentes de Valinhos/SP9
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EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e
adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado.
a) Promover projetos que tenham como objetivo a garantia dos direitos humanos, atendendo
aos bairros que foram identificados como de maior vulnerabilidade social no Plano de Ação
do CMDCA.
b) Incentivar a realização de projetos para acesso à cultura, lazer e esportes, como práticas
para desenvolvimento de crianças e adolescentes, atendendo aos bairros que foram
identificados como de maior vulnerabilidade social no Plano de Ação do CMDCA.
Diretriz 02 – Acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos de
crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a superação das desigualdades,
afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social.

a. Desenvolver projetos voltados para crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social e/ou riscos, articulando com as diversas políticas públicas
municipais, em especial crianças e adolescentes em situação de rua; erradicados
do trabalho infanto-juvenil; vítimas de abuso sexual e/ou exploração sexual; em
situação de acolhimento institucional; LGBTI; usuários de álcool e outras drogas;
com deficiência; ou vítimas de discriminação em função de seu gênero,
orientação sexual ou raça.
b. Desenvolver projetos de prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, bem
como a promoção da saúde mental de crianças, adolescentes e suas famílias.
EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS
Diretriz 01 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados.

a. Desenvolver projetos que visem proteção, apoio e promoção da família, da criança e do
adolescente em situação de vulnerabilidade e risco, atendendo aos bairros que foram
identificados como de maior vulnerabilidade social no Plano de Ação do CMDCA.

b. Desenvolver campanhas no município que promovam a prevenção e o combate ao
trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador; o enfrentamento da violência e
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dos homicídios de adolescentes; o enfrentamento às violações de direitos, com destaque
para violência doméstica e violência sexual.
Diretriz 02 – Universalização do acesso de crianças e adolescentes aos sistemas de justiça e
segurança pública para a efetivação dos seus direitos.

a. Desenvolver projetos que visem o aprimoramento dos mecanismos de denúncia,
notificação e investigação de violações dos direitos de crianças e adolescentes.
EIXO 3 – PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Diretriz 01 – Fomento de estratégias e mecanismos que propiciem a participação organizada e a
expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados.

a. Desenvolver projetos que fomentem o protagonismo juvenil, ações de empoderamento e
a participação de crianças e adolescentes, atendendo aos bairros que foram identificados
como de maior vulnerabilidade social no Plano de Ação do CMDCA.

b. Realizar campanhas educativas, com linguagem adequada a crianças e adolescentes, para
sensibilização quanto aos valores, conhecimentos e direitos garantidos pelo Estatuto da
Criança e Adolescente - ECA.
EIXO 4 – CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS
Diretriz 01 – Qualificação permanente de profissionais que atuam no sistema de garantia de
direitos de crianças e adolescentes – SGD.

a. Desenvolver projetos que visem à capacitação e formação continuada para os operadores
do sistema de garantia de direitos, especialmente relacionadas às temáticas de crianças e
adolescentes em situação de rua; trabalho infanto-juvenil; abuso sexual e/ou exploração
sexual; uso de álcool e outras drogas; deficiência; gênero; sexualidade; orientação sexual
ou raça

7.1. Recomendações aos Gestores
7.1.1. Educação
• Aumento do número de vagas em creches, principalmente nas macroregiões que não as
possuem;
• Realização do Censo Escolar (domiciliar)
54

• Analisar os casos de faltas reiteradas e desenvolver programas para combater a evasão
escolar
• Melhorar infraestrutura completa da escola para atingir melhor qualidade de ensino
• Estimular o protagonismo infantil por meio da criação de Grêmios Estudantis
• Busca ativa de crianças com deficiência
• Adequar instações escolares para garantir a acessabilidade da população com
deficiência
• Implementar programas de contraturno escolar
• Implementar programas de combate à violência escolar
7.1.2. Assistência Social
• Ampliação e descentralização dos programas e projetos de profissionalização
• Implantação e implementação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
• Implementação do programa de abordagem à crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e social
• Capacitação dos profissionais que compõe a rede de atendimento das medidas
sócioeducativas
• Garantir o acesso de toda população em situação de vulnerabilidade e risco social ao
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
7.1.3. Saúde
• Implementação da Estratégia de Saúde da Família e do Núclo de Apoio à Saúde da
Família
• Implementação do CAPS-AD (Álcool e Droga)
• Ampliação da rede de atendimento em saúde mental
7.1.4. Secretaria de Obras Públicas
• Realização de manutenção e adequações das vias públicas afim de garantir a
acessibilidade para todos.
7.2. Ações do CMDCA
• Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infancia
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• Fortalecimento de rede de proteção a partir da construção de um protocolo único para
atendimento de casos de violência intrafamiliar
• Fortalecimento da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente, especialmente no
que se refere à promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de
crianças e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado
• Fortalecimento de ações que garantam os direitos humanos de crianças, adolescentes e
suas famílias e que contemplem a superação das desigualdades, afirmação da diversidade
com promoção da equidade e inclusão social
• Fortalecimento de ações de proteção especial a crianças e adolescentes com seus
direitos ameaçados ou violados
• Fortalecimento dos mecanismos de denúncia, notificação e investigação de violações
dos direitos de crianças e adolescentes
• Fortalecimento de ações que propiciem a participação organizada e a expressão livre de
crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados
• Padronização do cadastro de atendimento das crianças e adolescentes na rede de
atendimento (cadastro único)
• Recadastramento dos programas e projetos das entidades governamentais e não
governamentais
• Realização de Fórum de Entidades
• Acompanhar os Programas de Transferência de Renda gerenciados pela Secretaria de
Assistência Social
• Eleição dos Conselheiros Tutelares
• Propiciar formação continuada ao conselheiros tutelares, aos conselheiros municipais e
demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
• Acompanhar os trabalhos dos poderes Executivo e Legislativo e opinar na formulação
de políticas públicas e orçamentárias na área da infância e juventude.
• Conferência anual da juventude
• Normatização dos critérios para os programas de profissionalização
• Organizar campanhas de sensibilização para o enfrentamento das violações de direitos
da criança e do adolescente (18 de maio, 12 de junho, entre outras).
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8. Plano de Aplicação
Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão
aplicados nas seguintes destinações:
1 – 60% (sessenta por cento) para programas de proteção especial à crianças e adolescentes
expostos à situações de risco pessoal e social, cujas necessidades de atenção,
momentaneamente, extrapolam o âmbito de atuação das políticas sociais básicas
assistências do Município.

2 - 20% (vinte por cento) para projetos de pesquisa, estudo e capacitação de recursos
humanos necessários à elaboração, implantação e implementação do Plano de Ação do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Valinhos.
3 – 10% (dez por cento) para projetos de comunicação e divulgação de ações de defesa dos
direitos da criança e do adolescente e incentivo ao acolhimento.
4 – 10% (dez por cento) para o atendimento de despesas diversas de caráter emergencial
que estejam de acordo com as linhas de aplicação propostas.

Estes percentuais são aplicáveis aos recursos já existentes na conta do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e, aos recursos que vierem a ser
depositados, incluindo aqueles obtidos por meio de doação de órgãos internacionais e de
entidades privadas. Os recursos citados estarão sujeitos aos percentuais definidos acima,
devendo os programas e projetos serem executados conforme os termos estabelecidos. Os
percentuais aqui definidos poderão ser reavaliados pelo CMDCA após a entrada em vigor
deste Plano, adequando-o aos recursos e aos projetos apresentados.

Deverá observa-se, ainda, a necessidade de implementar ações descentralizadas nas
macrorregiões apontadas como de maior vulnerabilidade, sendo elas as macrorregiões I, II,
III, IV, VI e VIII.
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