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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório constitui um Estudo Territorial do município de 

Presidente Bernardes-SP, com o objetivo de dar subsídio ao município na 

implementação das políticas sociais públicas no que tange a política de assistência 

social. 

O município de Presidente Bernardes, segundo denominação do SUAS 

- Sistema Único de Assistência Social é município de pequeno porte I, com 

população de até 20.000 habitantes. Nesse sentido, trabalha com o nível de gestão 

básica executando os serviços e programas previstos na proteção básica. 

Dentre os requisitos da gestão básica disposto na NOB/SUAS, está 

contido: "Realizar diagnóstico de áreas de risco e vulnerabilidade social; " (2005, p. 

100). Sendo o princípio a ser considerado na busca do conhecimento da realidade é 

a territorialização das áreas de vulnerabilidade e risco social. 

 

O princípio da territorialização significa o reconhecimento da presença de 
múltiplos fatores sociais e econômicos, que levam o indivíduo e a família a 
uma situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. O princípio da 
territorialização possibilita orientar a proteção social de Assistência Social: 
na perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre 
indivíduos e famílias, sob situações similares de risco e vulnerabilidade; 
na aplicação do princípio de prevenção e proteção pró-ativa, nas 
ações de Assistência Social; 
no planejamento da localização da rede de serviços, a partir dos 
territórios de maior incidência de vulnerabilidade e riscos. (NOB/SUAS2005, 
p. 91) 

 

O grande desafio é conhecer o município tendo como estratégia 

fundamental o reconhecimento e a localização das vulnerabilidades e riscos, bem 

como, das violações de direitos nos territórios. Para tanto, foram abordados os 

principais temas para subsidiar o conhecimento do território local, buscando 

identificar as demandas que necessitam de respostas e implementações de projetos. 

O estudo inicia delineando as características gerais do município no 

contexto histórico e demográfico. Dados que auxiliam na análise do território e 

apontam as principais mudanças ocorridas, delineando o perfil da população local e 

possibilitando análise de implantação de ações voltadas as demandas identificadas. 
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Posteriormente, foi realizado o levantamento de dados pertinentes a 

educação, saúde e mercado de trabalho, além de informações sobre assistência e 

desenvolvimento social. Essas compõem informações básicas, que possibilitam 

análise no âmbito da garantia de direitos aos cidadãos, identificando a existência de 

equipamentos que garantam ao cidadão o acesso aos serviços essenciais, ou, a 

falta desses equipamentos. 

Em consonância às ações de assistência e desenvolvimento social, foi 

realizado um levantamento de dados específico a respeito da cobertura e do acesso 

da população em situação de pobreza e extrema pobreza, aos programas de 

transferência de renda. Esses programas, do Governo Federal ou Estadual tem 

objetivo de superação das situações de vulnerabilidade social no Brasil por meio da 

transferência de renda direta à família ou ao cidadão, bem como, incentivo ao 

acesso da população aos serviços essenciais como saúde e educação. 

Também teve como foco neste estudo, as crianças e adolescentes e as 

mulheres, tendo como pressuposto que estes são grupos vulneráveis e precisam de 

proteção e olhar especial. No que tange o âmbito da criança e do adolescente, por 

meio de dados coletados com os serviços municipais de Presidente Bernardes-SP, 

foi possível elaborar um mapeamento do perfil das crianças e adolescentes em dois 

eixos: as violações de direitos contra criança e adolescente e o cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

Em relação a população feminina, foi realizado um estudo focado na 

violência contra a mulher. Para tal análise, foi necessário o apoio da delegacia de 

polícia do município com informações de dados estatísticos de ocorrências desse 

tipo de violação de direitos. 

Portanto, buscou-se por meio das análises obter um panorama do 

município com foco na identificação de demandas que precisam ser enfrentadas.  
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METODOLOGIA 

 

 

O presente relatório tem como objetivo conhecer o município de 

Presidente Bernardes - SP com levantamento de suas especificidades e demandas 

presente no território. 

Utilizou-se como metodologia, o levantamento de fontes de 

informação existentes em bancos eletrônicos e informações disponíveis do 

território com base em dados secundários. 

O primeiro procedimento teve como base a utilização de informações 

dos diversos bancos de dados eletrônicos, que possibilitaram a tabulação de dados 

quantitativos e qualitativos a partir da delimitação do território estudado. Por meio do 

levantamento dos dados, foi possível analisar cada informação projetando 

indicadores sociais que darão subsídio para a construção de planos e projetos de 

enfrentamento as demandas identificadas.  

Os principais sítios e bancos de dados eletrônicos utilizados para a 

pesquisa foram: 

 

INSTITUIÇÃO WEBSITE INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS 

IBGE www.ibge.gob.br Cidades@ 
Estados@ 
Perfil dos Municípios Brasileiros 

PNUD www.pnud.org.br Aplicativo Atlas do Desenvolvimento 
Humano 
Relatório do Desenvolvimento 
Humano 
Tabelas complementares para 
avaliação dos municípios brasileiros 
Mapas ilustrativos do desenvolvimento 
humano nos municípios (IDHM) 

Ministério da Saúde www.datasus.gov.br Indicadores e Dados Básicos 
(TABNET) 

Ministério das 
Cidades 

www.cidades.gov.br 
 
http://www.brasilemcidades.gov.b
r/src/php/app.php 
 

Sistema Nacional de Informações 
Sobre Cidades 

Ministério da 
Educação 

www.inep.gov.br Painel de Indicadores SIMEC 
Sistema de Consulta ao IDEB 

Ministério da 
Previdência 

www.previdencia.gov.br INFOLOGO 
Anuário da Previdência Social 

http://www.ibge.gob.br/
http://www.pnud.org.br/
http://www.datasus.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/
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Ministério do 
Trabalho 

www.mte.gov.br 
 
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/cage
d_perfil_municipio/index.php 
 
http://bi.mte.gov.br/bgcaged/cage
d_isper/index.php 

Perfil do Município 
Acesso on-line às RAIS e CAGED 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Social e Combate a 
Fome 

www.mds.gov.br/sagi 
 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagir
mps/METRO/metro.php?p_id=4 

Portal Brasil sem Miséria 
Relatório de Informações sociais - RI 
Painel de Acompanhamento da 
Conjuntura e Programas Sociais 
Data Social 
Identificação de domicílios em 
vulnerabilidade - IDV 

Secretária de 
Articulação 
Federativa 

www.portalfederativo.gov.br Dados catalogados para o município 
Metas - Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio 

Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão 

www.planejamento.gov.br 
www.inde.gov.br 

Secretaria do Planejamento e 
Investimento 
 
INDE - Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais 

Sistema Estadual 
de Análise de 
Dados 

http://www.seade.gov.br/ IMP - Informação dos Municípios  
Paulista 

Secretaria do 
Estado da 
Segurança Pública 

http://www.ssp.sp.gov.br/ Estatísticas Criminais 

Fonte: Trevisan Assessoria e Consultoria. 

 

O segundo procedimento foi à pesquisa de campo com base em dados 

secundários disponíveis no município, com levantamento de dados dos próprios 

serviços do município, como Conselho Tutelar, Fórum, CRAS, Delegacia de Polícia e 

saúde (Estratégia de Saúde da Família). Para obtenção dos dados, foi encaminhado 

aos órgãos responsáveis formulários elaborados pela equipe técnica da TREVISAN 

Assessoria e Consultoria, para preenchimento de dados quantitativos de acordo com 

o tema de referência, conforme anexos. 

Todas as informações foram tabuladas e analisadas para compor o 

estudo territorial. A união dos procedimentos de pesquisa, permitiu dar maior 

confiabilidade nos indicadores levantados, pois permitiu identificar a realidade e as 

demandas do município nos temas estudados. 
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1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 

BERNARDES/SP 

 

 

1.1 Aspectos Históricos e Demográficos 

 

 

O município de Presidente Bernardes/SP está situado na região de 

Presidente Prudente no estado de São Paulo. Formado em 1925, o município é fruto 

da expansão do povoado de Guarucaia, loteamento criado pelo Coronel José 

Soares Marcondes em 1915. Mais tarde, com a construção da estrada de ferro 

sorocabana denominada Presidente Bernardes em homenagem ao ex-presidente, 

Artur Bernardes (1922-1926), o nome estendeu-se também ao povoado. A 

população que vive no município está denominada sob o gentílico Bernardense. 

No que tange os aspectos demográficos, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, censo demográfico de 2010, o 

município conta com uma a área territorial de 748.954 Km² com densidade 

demográfica de 18.12 Hab/Km². 

 

FIGURA 1 – Mapa da extensão territorial de Presidente Bernardes/SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: IBGE, Google Maps. 
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O município de Presidente Bernardes conta com uma população total 

de 13.570 habitantes, sendo 10.500 pessoas residindo no perímetro urbano e 3.070 

residindo na área rural, segundo dados do IBGE, censo demográfico 2010.Nesse 

sentido, em relação à taxa de urbanização, o município apresentou um grande 

crescimento entre os anos de 2000 a 2010. Em 2000, o município contava com 

69,25% de seus habitantes residindo no perímetro urbano, enquanto em 2010 o 

percentual atingindo foi de 77,37% habitantes residentes em área urbana.  

Conforme podemos analisar no gráfico 1, esse foi o período de maior 

crescimento da população urbana no município, no período de 1991 à 2000 a taxa 

de urbanização foi de apenas 2,5% visto que, de 2000 à 2010 a taxa de urbanização 

foi elevada à 8,1%.  

 

GRÁFICO 1 - Taxa de Urbanização 1991-2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IBGE - Censo demográfico. 

 

Conforme mencionado, a população residente no município, no ano de 

2010 o número total de habitantes era de 13.570 pessoas, segundo o senso IBGE, 

com a estimativa de chegar a 13.645 habitantes no ano de 2014. No entanto, 

embora a previsão seja de crescimento populacional, os últimos dados obtidos por 

meio dos censos demográficos demonstram que a cidade de Presidente 

Bernardes/SP apresentou significativa queda em seu número de habitantes nas 

últimas décadas. 

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

1.991 2.000 2.010

Em
 %



9 
 
 
 
 

 
Av. da Saudade, 535 - Sala 79 -Parque Empresarial - Cidade Universitária 

CEP: 19050-310 - Presidente Prudente / SP - Fone: (18) 2101-0100 

GRÁFICO 2 - População Residente 1991 - 2010 

 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 

 

Conforme verificamos no gráfico 2, no primeiro censo realizado pelo 

IBGE no ano de 1991, o município possuía população equivalente à16.311 

habitantes, decaindo para 14.662 habitantes em 2010 e para 13.570 habitantes no 

ano de 2010. Nesse sentido, é fato que a taxa de crescimento da população de 

Presidente Bernardes apresentou resultados negativos nas últimas décadas. 

 

GRÁFICO 3 - Taxa de Crescimento Populacional 

 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010e Fundação Seade. 
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Em contrapartida, conforme demonstra o gráfico 3, o percentual de 

crescimento da Região de Presidente Prudente e de todo Estado de São Paulo foi 

positivo, sendo que a região administrativa de Presidente Prudente teve aumento de 

0,56% ao ano e o estado de São Paulo cresceu 1,9% ao ano. Já o município de 

Presidente Bernardes obteve percentual negativo com -0,77% da população. 

Segundo pesquisa da fundação SEADE com base nos dados do IBGE, 

analisando os grandes grupos etários que compõe a população, constata-se que a 

população até 14 anos obteve taxa de crescimento negativo assim como a 

população de 15 a 44 anos, com -3,50% e -1,60 respectivamente. Apenas a faixa 

etária acima de 45 anos apresentou crescimento positivo com 2,30% ao ano. O 

resultado é reflexo da diminuição das taxas de natalidade e fecundidade, bem como 

o aumento da expectativa de vida da população, característica que está presente em 

todo o país. 

 

TABELA 1 - Taxa de Natalidade e Fecundidade 

NATALIDADE E FECUNDIDADE 1991 2000 2010 

Estado de São Paulo    

População e Estatísticas Vitais - Nascidos Vivos  
(por local de residência) 

652.656 699.374 601.561 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Natalidade 
(Por mil habitantes) 

20,76 18,92 14,59 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Fecundidade Geral 
(Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 

75,42 65,56 51,12 

        
Região Administrativa de Presidente Prudente       

População e Estatísticas Vitais - Nascidos Vivos  
(por local de residência) 

14.025 12.203 10.039 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Natalidade 
(Por mil habitantes) 

19,14 15,49 12,05 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Fecundidade Geral 
(Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 

72,03 56,92 45,23 

       
Presidente Bernardes       

População e Estatísticas Vitais - Nascidos Vivos 
(por local de residência) 

289 180 133 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Natalidade 
(Por mil habitantes) 

17,78 12,29 9,79 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Fecundidade Geral 
(Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 

70,75 49,13 37,07 

Fonte: Fundação SEADE - Informações dos municípios paulistas (IPM). 
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Compreender os índices de natalidade de um determinado lugar é 

fundamental na análise e estudo do objeto de pesquisa, visto que por meio dela 

podemos ter um panorama do crescimento da população, bem como,das mudanças 

no perfil da população residente de um determinado local. Dessa maneira, a taxa de 

natalidade nos revela por meio do crescimento ou redução da quantidade de 

nascidos vivos no aumento da população residente, bem como na queda da 

população de determinado local, e ainda a alteração do perfil das grandes faixas 

etárias. A tabela 1 nos apresenta os dados referentes às taxas de natalidade 

mortalidade do estado de são Paulo, Região administrativa de Presidente Prudente 

e do município de Presidente Bernardes, por meio dos dados podemos analisar que 

as taxas de natalidade e fecundidade vêm decaindo de maneira acentuada e 

gradativa resultando numa diminuição constante do número de pessoas nascidas 

vidas. Esse movimento acontece em todos os recortes de território analisado, 

inclusive no município de Presidente Bernardes. 

 

TABELA 2 - Taxa de Mortalidade Materna e Infantil 

MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL 1991 2000 2010 

Estado de São Paulo    

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Materna (Por cem mil nascidos vivos) 

48,88 34,6 45,55 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Infantil (Por mil nascidos vivos) 

27,05 16,97 11,86 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Neonatal (Por mil nascidos vivos) 

17,62 11,45 8,13 

População e Estatísticas Vitais - Nascidos Mortos 6.107 6.979 4.555 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Natimortalidade 
(Por mil nascidos vivos ou mortos) 

9,27 9,88 7,52 

    Região Administrativa de Presidente Prudente    

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Materna (Por cem mil nascidos vivos) 

21,39 24,58 9,96 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Infantil (Por mil nascidos vivos) 

23,6 17,62 11,55 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Neonatal (Por mil nascidos vivos) 

16,68 12,87 8,47 

População e Estatísticas Vitais - Nascidos Mortos 114 107 80 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Natimortalidade 
(Por mil nascidos vivos ou mortos) 

8,06 8,69 7,91 

    Presidente Bernardes    

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Materna (Por cem mil nascidos vivos) 

- - - 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Infantil (Por mil nascidos vivos) 

17,3 22,22 - 
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População e Estatísticas Vitais - Taxa de Mortalidade 
Neonatal (Por mil nascidos vivos) 

17,3 11,11 - 

População e Estatísticas Vitais - Nascidos Mortos 1 2 - 

População e Estatísticas Vitais - Taxa de Natimortalidade 
(Por mil nascidos vivos ou mortos) 

3,45 10,99 - 

Fonte: Fundação SEADE - Informações dos municípios paulistas (IPM). 

 

A taxa de mortalidade materna e infantil tem como indicador um 

panorama da saúde e qualidade de vida da população. Neste quesito, analisando a 

tabela 2, podemos verificar que a taxa de mortalidade tem diminuído gradativamente 

no Estado de São Paulo e Região de Presidente Prudente, o mais interessante está 

no resultado do município de Presidente Bernardes que conseguiu, no ano de 2010, 

extinguir a taxa de mortalidade. 

Por outro lado, ao analisarmos a taxa de envelhecimento na tabela 3 

podemos verificar que no município de presidente Bernardes em 2010 o índice 

atingiu 100,25% superando os resultados do Estado de São Paulo e da Região 

Administrativa de Presidente Prudente, comparado entre eles, Bernardes tem o 

maior índice de envelhecimento. Esse resultado é consequência da grande mudança 

da expectativa de vida da população, com acesso a equipamentos de saúde e uma 

melhor qualidade de vida, as pessoas tem vivido cada vez mais e em busca de uma 

vida melhor, um movimento que ocorre em todo o país. 

 

TABELA 3 – Índice de Envelhecimento e Taxa de Migração 

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO E TAXA DE MIGRAÇÃO  
1991 

 
2000 

 
2010 

Estado de São Paulo    
População e Estatísticas Vitais - Índice de Envelhecimento (Em %) 24,98 34,05 53,86 
População e Estatísticas Vitais - Taxa Anual de Migração (Por mil 
habitantes) 

1,9 4,31 1,21 

    Região Administrativa de Presidente Prudente    
População e Estatísticas Vitais - Índice de Envelhecimento (Em %) 28,91 44,37 71,79 

População e Estatísticas Vitais - Taxa Anual de Migração (Por mil 
habitantes) 

-8,23 -3,53 -0,75 

    
Presidente Bernardes    
População e Estatísticas Vitais - Índice de Envelhecimento (Em %) 37,17 54,72 100,25 

População e Estatísticas Vitais - Taxa Anual de Migração (Por mil 
habitantes) 

-12,55 1 -10,85 

Fonte:Fundação SEADE - Informações dos municípios paulistas (IPM). 
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A taxa de migração também é fator importante na composição da 

população residente no município, nesse quesito, a cidade de Presidente Bernardes 

também tem apresentado resultados negativos, o que pode ser reflexo da saída da 

população economicamente ativa do município para outros municípios vizinhos que 

possuem melhores condições de trabalho. 

Consequentemente, os dados referentes às taxas de natalidade, 

fecundidade e mortalidade, conforme foi citado anteriormente tem impacto na 

composição da população do município. Nesse sentido, é possível analisar por meio 

dos gráficos a seguir, em relação às grandes faixas etárias, que ao longo dos 

últimos vinte anos o perfil da população do município de Presidente Bernardes 

apresentou grandes mudanças, principalmente no que tange a população de 0 à 14 

anos que teve significativa queda, com taxa de crescimento negativa de -20,47%. 

 

 

GRÁFICO 4 - Pirâmide Etária Presidente Bernardes 1991 
 

 
Fonte: IBGE - Censo demográfico 1991 - Pirâmide Etária 
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GRÁFICO 5 - Pirâmide Etária Presidente Bernardes 2000 
 

 
Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000 - Pirâmide Etária 

 

 
 
 

GRÁFICO 6 - Pirâmide Etária Presidente Bernardes 2010 

 

 
Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010 - Pirâmide Etária 
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Os dados apresentados, por meio das ilustrações das pirâmides etárias 

conforme os dados de cada censo demográfico, demonstra a proporção dos grandes 

grupos etários que compõe a população residente no município. 

Dessa forma, verificamos que o perfil da população sofreu grande 

alteração entre os anos de 1991 à 2010. A população idosa apresenta aumento 

significativo, com percentual de crescimento de 15,38%, resultado do aumento da 

expectativa de vida da população fruto, por exemplo, da melhoria de acesso à 

saúde. No que tange a população jovem e adulta, esta faixa etária apresentou taxa 

de crescimento negativa, equivalente a -4,74 no período de 2000 à 2010. Da mesma 

forma, a faixa etária de 0-14 anos. 

Outro fator importante a ser analisado refere-se ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Neste quesito, Presidente Bernardes 

registrou um grande avanço, atingindo segundo o censo de 2010, índice equivalente 

à 0,757 e assim enquadrando-se na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (De 0,7 

à 0,799), apresentando uma constante evolução desde o primeiro censo no ano de 

1991. 

O IDHM é um dado imprescindível na construção de um estudo que 

busca conhecer a realidade local, visto que ele analisa a relação de 

desenvolvimento do município tendo como base três fatores: Renda, Longevidade e 

Educação conforme mostra o gráfico 5. 

 

GRÁFICO 7– Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

 

Fonte: IBGE; PNUD; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 
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Verificamos que, dentre os fatores utilizados para análise do IDHM do 

município de Presidente Bernardes, o que mais teve crescimento foi o setor da 

educação, seguido da longevidade e renda. 

 

 

1.2 Educação 

 

 

A educação é um direito social garantido pela Constituição Federal de 

1988 a todo cidadão, conforme descrito em seu artigo 205: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

Nesse sentido, é dever do estado garantir que todo cidadão tenha 

acesso a educação de qualidade, cabendo à família o dever de zelar para que seus 

membros tenham acesso a esse direito.  

O Brasil, que é signatário dos objetivos do milênio fixado pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) em 2000, tem como meta, no que tange a 

educação no país, garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 

tenham recebido educação de qualidade e concluído o ensino básico. No entanto, 

segundo relatório de monitoramento global EPT publicado pela UNESCO em 2014 

ainda existem 774 milhões de adultos (acima de 15 anos) analfabetos em todo o 

mundo. Sendo que destes, 72% concentram-se apenas em 10 países e o Brasil 

ocupa a 8ª colocação nesse ranking.  

Dessa forma, analisar a taxa de alfabetização de um determinado país, 

estado ou município tem expressiva importância no que tange a busca pela melhoria 

da qualidade de vida do cidadão, visto que, através da educação é possível alcançar 

metas de enfretamento a pobreza, a construção de uma base econômica com 

formação de profissionais capacitados, garantindo emprego e renda. 

Para analisar os índices gerais de educação do município de 

Presidente Bernardes foi realizado levantamento nos bancos de dados eletrônicos, 
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como IBGE e INEP, visto que, não foi possível a obtenção de informações 

diretamente do município para compor este estudo. 

No que tange a taxa de alfabetização, segundo informações do censo 

demográfico 2010, divulgados pelo IBGE, o Brasil possui 91% da população 

alfabetizada, restando ainda um percentual de 9% o equivalente a mais de 14 

milhões de brasileiros analfabetos em todo Brasil. Mesmo com a queda na taxa de 

analfabetismo no Brasil esse número ainda é bastante expressivo e demanda ações 

voltadas ao enfrentamento desse problema no país.  

No município de Presidente Bernardes/SP o percentual de pessoas 

alfabetizadas é pouco superior, atingido 93% da população residente alfabetizadas, 

sendo que outros 7%, ou seja, 855 pessoas não foram alfabetizadas. 

 

TABELA 4 - Condição de alfabetização 

Pessoas com 10 anos ou mais de idade, condição de alfabetização – 
Presidente Bernardes/SP 

Brasil e 
Município 

Alfabetização 
1991 2000 2010 

Brasil 
 
 

Total 112.884.202 136.881.115 161.990.266 

Alfabetizadas 90.628.634 119.328.353 147.385.581 

Não 
alfabetizadas 

22.255.568 17.552.762 14.604.155 

Presidente 
Bernardes - SP 

Total 13.342 12.494 12.138 

Alfabetizadas 11.369 11.229 11.283 

Não 
alfabetizadas 

1.973 1.265 855 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 1991, 2000 e 2010. 

 

No que tange a faixa etária, que mais apresenta índices de 

analfabetismos, conforme apresentado na tabela 5, segundo o senso de 2010 é a 

população idosa, sendo que existiam 570 pessoas com 60 anos ou mais analfabetas 

no município, ou seja, mais da metade dos analfabetos são pessoas idosas que não 

tiveram acesso à educação. 
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TABELA5 - Condição de Alfabetização segundo Idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de alfabetização e 
segundo a idade – Presidente Bernardes/SP– 2010 

Idade TOTAL ALFABETIZADAS 
NÃO 

ALFABETIZADAS 
    
10 a 14 anos 954 944 10 

15 a 19 anos 1.112 1.099 13 

20 a 24 anos 1.058 1.046 12 

25 a 29 anos 1.005 995 10 

30 a 34 anos 942 927 15 

35 a 39 anos 959 932 27 

40 a 44 anos 1.071 1.028 43 

45 a 49 anos 1.016 974 42 

50 a 54 anos 900 851 49 

55 a 59 anos 725 661 64 

60 a 64 anos 665 561 104 

65 a 69 anos 597 478 119 

70 a 74 anos 417 309 108 

75 a 79 anos 332 241 91 

80 anos ou mais 385 237 148 

Total 12138 11.283 855 

Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010. 

 

As demais faixas etárias possuem um percentual menor de 

analfabetismo, no entanto, no total ainda existem 855 pessoas que não foram 

alfabetizadas no município de Presidente Bernardes/SP, fator este, que necessita de 

um olhar do estado e do poder público na criação e/ou ampliação de ações que 

atinjam esse público alvo.  

A educação tem papel essencial para construção e consolidação da 

base de desenvolvimento socioeconômico de um país, sendo um fator essencial na 

composição do Índice de desenvolvimento humano nos municípios e este quesito 

teve crescimento acentuado nos últimos anos. 

Segundo dados do Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, 

em relação à escolaridade no período 2008-2010, a taxa de atendimento escolar de 

crianças de 4 a 5 anos diminuiu de 85,0% para 77,5%; o percentual de alunos com 

atraso escolar no ensino médio cresceu de 11,2% para 15,8%; a média da 

proporção de alunos da rede pública (5º ano do ensino fundamental) que atingiram 

um nível adequado nas provas de português e matemática diminuiu de 34,8% para 
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26,6% enquanto a média de proporção de alunos da rede pública do 9º ano do 

ensino fundamental que atingiram o nível adequado nas provas de português e 

matemática cresceu de 10,7% a 12,8%. 

No que tange o sistema de ensino Presidente Bernardes/SP, o 

município conta com nove unidades escolares, sendo que, sete são municipais, uma 

estadual e uma particular. Além disso, existem 2 creches e uma APAE para 

atendimento de pessoas com deficiência. 

O município de Presidente Bernardes oferta todos os níveis 

necessários para conclusão da educação de ensino regular, desde a creche e pré-

escola até ensino médio. No entanto, o município não conta com instituições de nível 

superior, sendo que, para que a população tenha acesso a esse nível educacional é 

necessário o deslocamento dos estudantes para municípios vizinhos. 

Um dos fatores que contribuem mensurar a qualidade da educação de 

um determinado município é a quantidade de matriculas efetuadas em relação a 

população em idade escolar existente no município, no entanto, para municípios 

pequenos com o é  o caso de Presidente Bernardes esse dado pode não ser o mais 

confiável, já que, algumas crianças e jovens podem estar estudando nos municípios 

vizinhos, mesmo assim é importante observarmos no gráfico 8 a quantidade de 

matriculas segundo os níveis de escolaridade. 

 

GRÁFICO 8 - Matriculas por nível - Presidente Bernardes/SP  

 

Fonte: IBGE - (1) Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - 
INEP. Censo Educacional 2005, 2007, 2009 e 2012. 
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Em relação às matrículas realizadas nos diferentes níveis de ensino 

nota-se que as matrículas na pré-escola apresentaram queda, sendo que em 2005 o 

número de matriculas era de 429 alunos já em 2012 esse número passou para 250. 

Esse dado tem como influencia além de fatores de evasão escolar, o fato da queda 

dos índices de natalidade. 

O ensino fundamental, nível em que a criança e adolescente tem maior 

período de anos de estudo, atualmente composto por nove séries, é o nível de maior 

concentração de matriculas, atingindo o percentual máximo no ano de 2007 e 

decaindo nos próximos anos. 

No que diz respeito ao fluxo da população infanto-juvenil nas escolas, 

observe o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 9- Fluxo Escolar por Faixa Etária – Presidente Bernardes/SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP.Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 – Perfil do município de Presidente Bernardes 
– SP. 

 

O gráfico demonstra o percentual deste público em idade escolar que 

frequentam ou completaram determinados ciclos. 

Observando o gráfico 9, é notório o crescimento da frequência nas 

escolas por parte da população com idade escolar. Por exemplo, de 2000 a 2010, a 

população com idade entre5 a 6 anos frequentando a escola cresceu 22,80% e em 

2010 atingiu o percentual de 97,77% das crianças nessa faixa etária frequentando a 
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escola. As crianças entre 11 a 13 anos frequentando o ensino fundamental cresceu 

11,89% neste mesmo período, somando 93,46% da população nesta faixa etária em 

2010.  

Em relação à proporção de jovens com idade entre 15 e 17 anos que 

possuíam ensino fundamental completo cresceu 12,53%, atingindo percentual de 

76.23% de jovens nessa faixa etária em 2010. Já a proporção de jovens entre 18 e 

20 anos com ensino médio completo cresceu 21,03% entre 2000 e 2010, 

representando 62,73% da população nesta faixa etária.  

A seguir, os gráficos indicarão a frequência por faixa etária no ano de 

2010, para análise da idade na série correta. 

 

GRÁFICO 9 – Frequência escolar de 6 a 14 anos – Presidente Bernardes-SP – 2010 

 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP.Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 – Perfil do município de Presidente Bernardes 
– SP. 

 

No ano de 2010, 73% dos alunos com idade entre 6 a 14 anos do 

município de Presidente Bernardes-SP cursavam o ensino fundamental regular na 

série correta para a idade. Outros 14% dos alunos que frequentavam o ensino 

fundamental estavam com um ano de atraso e com dois anos de atraso somavam 

6% dos alunos. Nesse sentido, o número de alunos que não cursavam a série 

regular somava 20,30%, um dado consideravelmente expressivo.Os alunos nesta 

faixa etária com frequência no ensino médio eram de 4% e aqueles que não 

frequentavam a escola representava 2%.  
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GRÁFICO 10 – Frequência escolar de 15 a 17 anos – Presidente Bernardes-SP – 

2010 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP.Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 – Perfil do município de Presidente Bernardes 
– SP. 

 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 52% cursavam o ensino médio 

regular sem atraso, nota-se uma parcela significativa de alunos que frequentavam o 

ensino fundamental, estes somavam 15%. Outros 12% não frequentavam a escola. 

Já os adolescentes que frequentavam o Ensino Médio com atraso representavam 

8%.Podemos analisar que, 35% de adolescentes estão em situação irregular ou em 

defasagem escolar, reflexo de inúmeras violações de direito como o trabalho infantil 

ou irregular, a evasão escolar, doenças, entre outras. Finalizando a análise do 

gráfico, apenas 1% já iniciavam o curso superior.  

 

GRÁFICO 11 – Frequência escolar de 18 a 24 anos – Presidente Bernardes-SP – 

2010 

 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP.Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 – Perfil do município de Presidente Bernardes 
– SP. 
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Entre os alunos de 18 a 24 anos, 19% estavam cursando o ensino 

superior neste período, enquanto 71% não frequentavam mais a escola; 0,63% 

ainda frequentavam o ensino fundamental e 5% o ensino médio.  

Segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano, no ano de 

2010, 54,55% da população com 18 anos ou mais, haviam completado o ensino 

fundamental enquanto 41,57% completaram o ensino médio. Sendo que, a taxa de 

analfabetismo da população do município com 18 anos ou mais diminuiu 8,43% nas 

últimas duas décadas. 

 

 

1.3 Saúde 

 

 

A qualidade do sistema de saúde reflete consequências diretas na vida 

da população. O acesso à saúde é um direito fundamental do ser humano e deve 

ser garantido a todo cidadão pelo estado conforme disposto no art. 2º da Lei nº 

8.080, de Setembro de 1990: 

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. 

 

O município de Presidente Bernardes possui uma rede de atenção à 

saúde composta por seis Estratégias de Saúde da Família, uma Unidade Básica de 

Saúde e uma Santa Casa, além de equipamentos como Vigilância Epidemiológica e 

Vigilância Sanitária. 

A melhoria da qualidade de vida e longevidade tem sido consequências 

de melhor acesso a saúde pela população, no entanto, ainda é uma área que 

enfrenta grandes desafios, para alcançar níveis de melhorias para atender a 

população com qualidade.  
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A Política Nacional de Atenção Básica, determina que a atenção básica 

da saúde deve ser: 

 

[...] desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 
próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, 
a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à 
Saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 
vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 
responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A 
atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção 
sociocultural, buscando produzir a atenção integral. (PNAB, 2012, p. 19) 

 

Nesse sentido, o município conta com seis unidades de Estratégias de 

Saúde da Família, que estão localizados em territórios estratégicos para garantir a 

cobertura do serviço em todos os bairros do município.  

Para análise da situação de saúde do município serão utilizados dados 

encaminhados pelas seis unidades ESF, e com base no relatório SIAB – Sistema de 

Informações de Atenção Básica. É importante enfatizar, que os dados contidos no 

banco de dados do SIAB podem não condizer com os dados do IBGE, sendo um 

banco de dados específico da saúde e alimentado por meio dos dados da Atenção 

Básica e o último censo IBGE foi realizado em 2010. 

Para melhor organização dos dados, dividiu-se a cobertura dos 

equipamentos de Estratégia de Saúde da Família segundo a faixa etária dos 

usuários, nesse sentido serão apresentados alguns dados importantes relacionados 

à pessoa Idosa, Crianças e Adolescentes, Jovens, Pessoa com deficiência, 

Mulheres e Geral. 

As questões relacionadas às respectivas faixas etárias possibilitaram o 

levantamento das demandas atendidas nos ESF. A primeira categoria analisada 

refere-se à saúde do idoso. Essa faixa etária compõe o maior percentual de 

cadastros em todos os ESF. Conforme analisado nos capítulos anteriores a 

população idosa é a que mais cresce no município. Trata-se de um público que 

também necessita de atendimento médico de qualidade e por vezes, devido a 

doenças relativas à idade utiliza os serviços com mais frequência. Também é 

importante analisar quais as características e especificidades desse público alvo, 

principalmente se os mesmos estão tendo garantido seus direitos. 
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GRÁFICO 12 – Pessoa Idosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes – SP. Estratégia de Saúde da Família, 2014. 
Gráfico Trevisan Assessoria. 

 

Como podemos identificar no gráfico, o ESF com maior concentração 

de pessoas idosas é o Central, que possui 630 idosos cadastrados e referenciados 

em seu território de abrangência. Destes idosos, foram identificados que 30 residem 

sozinhos e 13 encontram-se em condição de acamados ou necessitam de cuidados 

especiais. É também nesse ESF que consta a maior concentração de idosos que 

não recebem aposentadoria1 totalizando 25 casos. 

O ESF da Vila São Vicente, tem cadastrado 587 usuários acima de 60 

anos de ambos os sexos residentes no território de abrangência deste equipamento 

de saúde, também é nesse ESF que concentra-se o maior número de idosos que 

residem sozinhos, que totalizam 106 idosos, além disso, é o segundo maior número 

de idosos acamados ou que necessitam de cuidados especiais, totalizando 47, já em 

relação a aposentadoria, existem 14 idosos neste território que não recebem. 

Nos registros do ESF do bairro da Bíblia o número de idosos 

cadastrados é de 383, sendo que destes 36 residem sozinhos e 92 são acamados 

ou que necessitam de cuidados especiais, sendo o território de maior necessidade 

                                                             
1 As informações enviadas não continham dados se o idoso que não recebe aposentadoria possui outro tipo de 
benefício, como por exemplo BPC – Idoso. A informação se restringe apenas ao fato de que ele não tem acesso 
à aposentadoria. 
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de cuidado com idosos. No que tange os idosos que não recebem aposentadoria, 

foram identificados 14 idosos nesse território. 

O ESF de Araxãns registrou concentração de 272 idosos no território 

de abrangência, destes 33 residem sozinhos. Apenas 3 idosos são acamados que 

necessitam de cuidados especiais e 5 idosos não recebem aposentadoria. Já o ESF 

da Vila Nova, concentra 315 idosos em seu território, sendo que destes 18 estão 

residindo sozinhos, outros 19 são acamados ou que necessitam de cuidados 

especiais. Esse foi o único território sem apontamento de idosos que não recebem 

aposentadoria. 

Por fim, o ESF de Nova Pátria, foi o que apresentou menor número de 

idosos no seu território, totalizando 252 pessoas acima de 60 anos. Dentre eles, 

apenas 8 idosos moram sozinhos. Dos que são acamados ou que necessitam de 

cuidados especiais totalizam 7 casos. E 4 idosos não recebem aposentadoria. 

No total, os ESF fazem a cobertura do território municipal atendendo 

2.439 idosos, sendo 1915 residentes na área urbana e 524 na área rural. 

 

GRÁFICO 13 – Crianças e adolescentes 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes – SP. Estratégia de Saúde da Família, 2014. 
Gráfico Trevisan Assessoria 
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No que tange a faixa etária de crianças e adolescentes, conforme 

podemos analisar junto ao gráfico, tem uma representação significativa nos 

atendimentos dos ESF, totalizam 1.224 com idade ente 0 e 15 anos, sendo que, 537 

possuem de 0 a 6 anos e 867 de 7 a 15 anos. 

No que tange as demandas de atendimento à criança e adolescente, o 

ESF da Vila São Vicente, bairro da Bíblia e Vila Nova, são os que mais possuem 

cadastros com usuários na faixa etária de 0 a 6 anos, consequentemente, também 

são os ESFs que mais possuem crianças recebendo o Viva Leite. O número de 

crianças que recebem o Viva Leite em todo o município totaliza 347, sendo que 

desse número 104 são pertencentes ao território do ESF bairro da Bíblia, 101 são 

referenciados no ESF da Vila nova e 77 na Vila São Vicente. Os demais territórios 

totalizam juntos apenas 61 crianças no programa. 

O público de 7 a 15 anos, encontra-se mais concentrado no território do 

ESF do bairro da Bíblia com 210 crianças e adolescente e na Vila São Vicente com 

total de 194. O ESF de Nova Pátria conta com 102 crianças e adolescentes nessa 

faixa etária, sendo os três territórios com maior percentual de adolescentes no 

município. 

O programa Bolsa Família, tem entre suas condicionalidades o 

acompanhamento das crianças pela saúde, nesse sentido verificamos que existem 

116 crianças de 0 a 7 anos realizando o acompanhamento na saúde nesta condição, 

sendo que os maiores percentuais são no ESF de Nova Pátria e Da Bíblia.  

Em relação à gravidez na adolescência, registrou-se dois casos no 

município, sendo um acompanhado pelo ESF da Vila São Vicente e um caso no ESF 

da Vila Nova. 

Um dado muito importante que a tabela traz refere-se à criança sem 

acesso a creche. O número totaliza 148 crianças, sendo que 53 crianças encontram-

se no território de referência do ESF Vila Nova, assim como o ESF da Bíblia com o 

mesmo número. O território de ESF Araxãns conta com 27 crianças sem acesso à 

creche e o ESF do distrito de Nova Pátria possui 14 crianças sem acesso à creche. 

Cabe ressaltar que, o número de crianças sem acesso a creche, engloba também os 

casos cujas mães que não trabalham optam por ficarem com seus filhos em casa.  
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Por fim, no que tange as situações de violência contra crianças e 

adolescentes, foram identificados 12 casos no município. Sendo 4 no território de 

referência do ESF Araxãns, 3 no território de referência do ESF Central e da Vila 

São Vicente. O ESF da Vila Nova e da Bíblia identificaram apenas 1 casos nos seus 

respectivos territórios de referência. 

 

GRÁFICO 14 – Jovens 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes – SP. Estratégia de Saúde da Família, 2014. 
Gráfico Trevisan Assessoria. 

 

O gráfico acima demonstra as demandas com usuários da saúde no 

que tange a faixa etária de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Os dados mais 

expressivos dessa faixa etária estão na demanda de adolescentes grávidas, que 

totalizam 7 casos, sendo que, 6 adolescentes realizam o acompanhamento pela 

ESF de sua referência e fez o exame pré-natal. Enquanto uma das jovens não 

realizou o exame pré-natal conforme dado do ESF Central. 

Outro fator importante é a questão do uso de drogas lícitas e ilícitas 

pelos jovens do município. Neste quesito, o território que mais registrou ocorrências 

foi o de referência do ESF da Vila São Vicente, totalizando 7 jovens. 

 



29 
 
 
 
 

 
Av. da Saudade, 535 - Sala 79 -Parque Empresarial - Cidade Universitária 

CEP: 19050-310 - Presidente Prudente / SP - Fone: (18) 2101-0100 

0

5

10

15

20

25

30

35
Total de crianças com  
deficiencia

Total de adolescentes com 
deficiencia

Total de jovens e adultos com 
deficiencia

Total de idosos com 
deficiencia

GRÁFICO 15 – Pessoa com deficiência 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes – SP. Estratégia de Saúde da Família, 2014. 
Gráfico Trevisan Assessoria. 

 

No que tange as pessoas com deficiência acompanhadas pelos ESF, 

verifica-se que a faixa etária com mais pessoas com deficiência são os jovens e 

adultos, totalizando 56 pessoas no município.  

O ESF que mais possui acompanhamento de pessoas com deficiência 

é o ESF da Vila São Vicente com 21 pessoas acompanhadas. Esse mesmo 

equipamento de saúde é responsável pelos acompanhamentos do maior percentual 

de pessoas idosas com deficiência totalizando 33 pessoas apenas nesse território 

de abrangência.  

As crianças apresentam o menor índice de deficiência seguido dos 

adolescentes. Sendo que, o ESF do bairro da Bíblia é o que apresenta maior 

incidência de adolescentes com deficiência. 
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GRÁFICO 16 – Mulheres 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes – SP. Estratégia de Saúde da Família, 2014. 
Gráfico Trevisan Assessoria. 

 

Em relação à saúde da mulher, foram levantados dados em relação às 

situações de violência, gravidez e uso de drogas. No que tange as situações de 

violência verificamos que foram identificados 9 casos pelos ESF, sendo que o maior 

número está no território de abrangência do ESF Vila Nova com 4 casos. Outros 3 

casos foram registrados no território do ESF da Vila São Vicente. O ESF Central e 

do bairro da Bíblia identificaram apenas 1 caso cada.  

Em relação à gestação, o ESF do bairro da Bíblia é o que teve maior 

número de casos em acompanhamento no momento da pesquisa, com 15 

gestantes. No total, existem 33 mulheres gestantes no município com 

acompanhamento destes ESF. 

O dado referente ao uso de drogas lícitas e ilícitas por mulheres 

demonstra que o maior número de casos está concentrado no território de 

abrangência do ESF da Vila Nova, com 30 casos. 
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GRÁFICO 17 – Geral 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes – SP. Estratégia de Saúde da Família e dados 
do SIAB – Sistema de Informação de Atenção Básica. Setembro/2014. Gráfico Trevisan Assessoria. 

 

Por fim, a categoria geral engloba algumas demandas que necessitam 

ser analisadas que foram identificadas pela saúde. Analisando o gráfico verificamos 

que o município conta com um grande percentual de pacientes psiquiátricos, com 

histórico de internação ou que tomam medicamentos controlados. No total, existem 

317 pacientes psiquiátricos em acompanhamento e apenas 4 pacientes sem 

tratamento.  

O maior número de atendimento a pacientes psiquiátricos está 

concentrado no ESF da Vila São Vicente com 113 pacientes, seguido do ESF 

Central que acompanha 105 pacientes. Já o território de abrangência do ESF de 

Araxãns realiza o acompanhamento de 54 pacientes psiquiátricos. 

O alcoolismo e uso de drogas também estão entre as demandas 

apontadas, esta informação está presente em todos os territórios de abrangência 

dos ESF. O território de abrangência do ESF Vila Nova e Vila São Vicente são os 

que mais têm incidência da demanda, com 37 e 30 casos respectivamente.  

O ESF de Nova Pátria registrou 10 casos de alcoolismo, enquanto o 

ESF do bairro da Bíblia 9 casos e o Central 8 casos. O menor índice foi registrado 

no ESF de Araxãns com 4 casos. 
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Destaca-se no gráfico o grande número de domicílios sem saneamento 

básico representados no território do Distrito de Araxãns e Nova Pátria. Tal índice 

justifica-se pelo fato dos dois territórios possuírem concentração de bairros rurais, 

que utilizam fossa rudimentar e esgoto a céu aberto. No total existem 824 domicílios 

nesta situação, de acordo com os dados do SIAB relatório de Setembro/2014. Sendo 

que, O Distrito de Nova Pátria, conta com 469 domicílios utilizando fossa rudimentar 

e 8 domicilias com esgoto a céu aberto. Já o Distrito de Araxãns concentra 258 

domicílios com utilização de fossa rudimentar e 89 domicílios com esgoto a céu 

aberto. 

No perímetro urbano, de abrangência dos territórios do ESF Central, 

Vila Nova, Vila São Vivente e Bíblia, também é possível identificar alguns domicílios 

sem saneamento básico, sendo 1 domicílio com esgoto a céu aberto no bairro Vila 

Nova, 4 domicílios com fossa no bairro da Biblía, 6 domicílios no bairro Vila São 

Vicente utilizando fossa rudimentar e 5 domicílios no bairro Central utilizando fossa 

rudimentar também. 

Em relação aos dados referentes a doenças graves2, apenas no ESF 

do Distrito de Nova Pátria não foi possível a obtenção dessas informações.  

Verifica-se no gráfico, que o maior número de pessoas com doenças 

graves, totalizando 41 pacientes representa o ESF da Vila São Vicente, seguido do 

ESF do distrito de Araxãns com 39 pacientes.  

O ESF do bairro da bíblia apontou 25 pacientes com doenças graves e 

o ESF Central 13 pacientes. Por fim, o menor índice de pacientes com doenças 

graves foi o bairro Vila Nova com 10 pacientes. 

 

 

1.4 Mercado de Trabalho 

 

 

A oferta de trabalho dentro do município reflete na riqueza produzida 

pelo mesmo por meio da geração de renda. Observe o gráfico a seguir. 

 

                                                             
2 Considerou-se como doenças graves: HIV, Câncer, DPOC e bronquite. 
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GRÁFICO 18 - Taxa de Atividade e de Desocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Pnud, Ipea e FJP 

 

Nota-se que entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população com 

18 anos ou mais que era economicamente ativa era de 62,02% e 37,8% 

representava a população não ativa. A taxa de desocupação (ou desemprego 

aberto) indica a quantidade de pessoas sem nenhuma ocupação, em 2010 

somavam 594, enquanto 5.891 pessoas nessa faixa etária se caracterizavam como 

ocupadas.  

Neste mesmo período, dentre as pessoas ocupadas com 18 anos ou 

mais de idade, 19,74% trabalhavam no setor agropecuário, 0,16% na indústria 

extrativa, 7% na indústria de transformação, 7,90% no setor de construção, 1,13% 

nos setores de utilidade pública, 13,46% no comércio e 45,79% no setor de serviços. 

 

TABELA - Pessoas Ocupadas 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência por 
posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal 

Posição na ocupação e categoria do emprego 
no trabalho principal 

Ano 

2000 2010 

Total 5.914 6.333 

Empregados 4.089 4.528 

Empregados - com carteira de trabalho assinada 1.947 2.979 

Empregados - militares e funcionários públicos 
estatutários 

333 365 
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Empregados - outros sem carteira de trabalho 
assinada 

1.810 1.183 

Não remunerados em ajuda a membro do 
domicílio 

304 192 

Trabalhadores na produção para o próprio 
consumo 

37 264 

Empregadores 185 65 

Conta própria 1.299 1.283 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Na tabela acima, verificamos que em comparação dos anos 2000 e 

2010 no que tange a categoria de emprego, houve um acentuado aumento no 

número de pessoas empregadas, principalmente aqueles com carteira de trabalho 

assinada, consequentemente a relação de trabalhadores empregados sem carteira 

assinada apresentou queda no número de empregados nessa situação. 

Um fator bastante interessante apresentado na tabela, refere-se aos 

empregadores, essa categoria apresentou uma queda extremamente significativa, o 

que reflete no número de campos de emprego dentro do município. Nesse sentido, 

se um município tem pouca oferta de campo de trabalho a população desloca-se 

para os municípios vizinhos para trabalhar. A esse respeito vejamos a tabela a 

seguir: 

TABELA - Local de Trabalho 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência 

segundo local de trabalho 

Exerciam o trabalho principal em outro município 1.067 Pessoas 

Exerciam o trabalho principal no município de 

residência 

5.067 Pessoas 

Exerciam o trabalho principal em mais de um 

município ou país 

199 Pessoas 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Notamos que, dos 6.333 trabalhadores do município de Presidente 

Bernardes/SP segundo o censo demográfico 2010, 80% deles, ou seja, 5.067 

exerciam sua atividade de trabalho principal no município de residência, enquanto 

17% exerciam seu trabalho em outro município próximo ao seu se origem. O IBGE 
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computou ainda 3% de pessoas que trabalham em mais de um município, exemplo 

no município de residência e outro vizinho. 

 

2 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

A Política de Assistência social tem como marco essencial a 

Constituição de 1988, a qual confere, pela primeira vez, a condição de política 

pública à assistência social, constituindo juntamente com a Política de Saúde e 

Previdência Social do tripé da Seguridade Social.  

Em 1993 temos a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), nº 8.742, que estabelece normas e critérios para organização da assistência 

social. Conforme disposto no artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social, 1993: 

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 
da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

 

O SUAS – Sistema Único de Assistência Social, vem então com o 

objetivo de organizar os serviços socioassistenciais com base em dois tipos de 

proteção social: A Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial. 

No que tange a proteção social básica, esta destina-se na oferta de 

programas, projetos e serviços com foco na prevenção de riscos sociais e pessoais. 

Já a proteção Social Especial atua com as famílias e indivíduos que já tiveram seus 

direitos violados e encontram-se em situação de risco pessoal e social. A proteção 

social especial divide-se ainda em dois níveis de complexidade: a proteção social 

especial de média complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. 

Nesse sentido, analisando o município de Presidente Bernardes, o 

mesmo encontra-se organizado pelo Sistema Único de Assistência Social e atua 

com a oferta de serviços no âmbito da Proteção Social Básica e Especial, composta 

pelos seguintes equipamentos de atenção ao cidadão. 

Proteção Social Básica: Composta por um Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) localizado na área central e uma equipe volante, 

destinada ao atendimento das famílias residentes na área rural do município.  O 
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Município também conta com três núcleos de atendimento com oferta de Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos, os quais estão localizados na Vila Nova, Vila Operária e Distrito de Nova 

Pátria. Existe ainda, um Centro de Convivência do Idoso e uma Associação Casa da 

Criança, a qual também oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

Proteção Social Especial: Composta por uma Equipe de Proteção 

Social, um Lar dos Velhos e uma APAE com oferta de serviço para pessoa com 

deficiência e família. 

 

 

2.1 Situações de Pobreza e Exclusão Social 

 

 

Conhecer a situação de pobreza, exclusão e vulnerabilidade social do 

município é fator essencial no desenvolvimento de ações para efetivação da garantia 

dos direitos dos cidadãos. Nesse sentido, no que tange o índice de desigualdade e 

pobreza no município de Presidente Bernardes/SP poderemos verificar na tabela a 

seguir que os indicadores de extrema pobreza são uma realidade no município que 

necessita ser enfrentada. 

 

TABELA - Índice de desigualdade e pobreza 

Indicador Brasil São Paulo 
Presidente 
Bernardes 

(SP) 

% de extremamente pobres 6,62 1,16 2,14 

% de pobres 15,2 4,66 6,52 

% de vulneráveis à pobreza 32,56 32,56 23,74 

    
% de crianças extremamente pobres 11,47 2,3 2,73 

% de crianças pobres 26,01 9,33 11,07 

% de crianças vulneráveis à pobreza 49,41 28,57 42,46 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 
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Analisando a tabela, verificamos que o Município de Presidente 

Bernardes possui uma taxa de 2,14% de pessoas em situação de extrema pobreza, 

índice que supera a taxa do Estado de São Paulo que representa 1,16%. 

Verificamos ainda que, as crianças, grupo considerado pelo Estatuto da Criança e 

Adolescente em peculiar desenvolvimento e que necessitam de proteção possuem 

percentuais elevados em relação à extrema pobreza, pobreza e principalmente 

aquelas que estão em condições de vulnerabilidade à pobreza as quais representam 

42,46%. 

Os índices de desigualdade e pobreza são obtidos por meio da relação 

de rendimento da população residente permanente. Neste sentido, verificamos na 

tabela abaixo que 172 pessoas, incluído os residentes das áreas urbanas e rurais 

estão vivendo com até 1/2 salário mínimo, segundo o senso de 2010. E aqueles que 

vivem com 1/2 à 1 salário mínimo mensal representam 552 pessoas. 

 

TABELA - Rendimento Médio Mensal - Presidente Bernardes/SP 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar 2010 

Urbano  

Até 1/4 de salário mínimo 12 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 26 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 380 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 884 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 655 

Sem rendimento 81 

  
Rural  

Até 1/4 de salário mínimo 3 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 25 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 172 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 348 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 169 

Sem rendimento 25 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010.  Nota:  Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.  

 

Outro fator importante na análise de situação de pobreza de 

determinado local refere-se à condição de ocupação dos domicílios permanentes, 

que reflete diretamente no acesso da população à moradia. 
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TABELA - Domicílios permanentes segundo a condição de ocupação 

Condição de ocupação do domicílio 2010 

Urbana  

Total 3.575 

Próprio 2.782 

Próprio já quitado 2.392 

Próprio em aquisição 390 

Alugado 530 

Cedido 253 

Cedido por empregador 25 

Cedido de outra forma 228 

Outra condição 10 

Rural  

Total 966 

Próprio 602 

Próprio já quitado 598 

Próprio em aquisição 4 
Alugado 9 

Cedido 340 

Cedido por empregador 207 

Cedido de outra forma 133 
Outra condição 15 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010.   

 

Os indicadores que mensuram o acesso a saneamento básico de 

qualidade também é fator importantíssimo na análise das situações de pobreza e 

vulnerabilidades, bem como, tem total impacto na qualidade de vida da população 

residente. Mesmo com muitos avanços e programas de melhorias na infraestrutura 

das habitações, no Brasil é fácil encontrar situações de total falta de saneamento 

básico, colocando em risco a saúde da população. 

No município de Presidente Bernardes/SP mesmo com percentuais 

baixos foi identificado no censo 2010 a existência de cinco residências sem energia 

elétrica e duas residências sem banheiro ou sanitário, ambas na área rural. No que 

tange a coleta de lixo, a maior parte das residências tem acesso à coleta, no entanto 

847 residências utilizam de outras formas para descartar o lixo produzido, fator que 

pode estar vinculado ao fato da região ter uma grande extensão rural, e assim, como 

ocorre na forma de acesso à água é diferenciada da cidade. 
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TABELA - Condições de saneamento básico 

INDICADOR 2010 

Existência de Energia Elétrica   

Tinham 4.536 

Não tinham 5 

    
Destino do Lixo   

Coletado 3.694 

Coletado por serviço de limpeza 3.671 

Coletado em caçamba de serviço de limpeza 23 

Outro destino 847 

    
Forma de abastecimento de água   

Rede geral 3.531 

Poço ou nascente na propriedade 917 

Poço ou nascente fora da propriedade 86 

Rio, açude, lago ou igarapé 4 

Outra 3 

  

Ausência de banheiro ou sanitário  

Urbana - 

Rural 2 

Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010.   

 

Nesse quesito, 74% da população residente possuem casa própria, 

contra 13% que residem em imóvel cedido, principalmente na área rural na 

modalidade de cedido por empregador e outros 12% residindo em casas alugadas. 

Conclui-se que, no que tange a habitação a maior parte da população possui 

moradia própria. 

 

 

2.1.1 Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

 

 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social demonstra os níveis de 

vulnerabilidade que a população de determinado município se encontra. O dados 

são obtidos por meio do cruzamento de variáveis com dados socioeconômicos e 

demográficos. 
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O mapa a seguir divide o município de Presidente Bernardes em 

grupos para ilustrar a posição que ocupa os maiores e menores índices de 

vulnerabilidade social vivenciada pela população de acordo com as condições 

socioeconômicas e perfil demográfico. De um modo geral, temos o Grupo 1: 

vulnerabilidade baixíssima; Grupo 2: vulnerabilidade muito baixa, Grupo 3: 

vulnerabilidade baixa, Grupo 4: vulnerabilidade média (setores urbanos); Grupo 5: 

vulnerabilidade alta (setores urbanos); Grupo 6: vulnerabilidade muito alta 

(aglomerados subnormais); Grupo 7 vulnerabilidade alta (setores rurais). 

 

FIGURA – Mapa do Índice de Vulnerabilidade Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade: Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS Google Maps. 

No que tange o município de Presidente Bernardes, encontramos 

destacados no mapa quatro grupos: 

- O Grupo 2 soma 37,9% da população.Neste território a renda não ultrapassava a 

média de meio salário mínimo per capita e em relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 55 anos, 

enquanto aqueles com, menos de 30 anos representavam 7,1%. As mulheres chefes 

de domicílios com até 30 anos somam 7,8%. 

- O Grupo 4 representa 45,3% do total. Neste território 20,0% das famílias possui 

renda que não ultrapassa meio salário mínimo per capita. Já em relação aos 
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indicadores demográficos,os responsáveis pelos domicílios possuem em média 50 

anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 9,3% e as mulheres chefes 

de domicílios com até 30 anos somam 7,8%. 

- O Grupo 5 soma 4,3% do total.  Neste espaço, em 23,0% dos domicílios a renda 

não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Os indicadores demográficos 

mostram que a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 40 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 23,0% e entre as mulheres chefes 

de domicílios 21,9% tinham até 30 anos. 

- Grupo 7 representa 12,5% do total.  Neste território, em 41,4% dos domicílios a 

renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Os indicadores 

demográficos apontam que, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 

49 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 9,3% e as mulheres 

chefes de domicílios com até 30 anos representam 10,7%.  

 

2.1.2 Índice Paulista De Responsabilidade Social 

 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social acompanha o modelo 

que sustenta o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Esse modelo segue o princípio de que a 

renda per capita não é o suficiente para indicar as condições de vida de uma 

população e por isso sugere a inclusão de outras dimensões necessárias a sua 

mensuração.  

No ranking do Índice Paulista de Responsabilidade Social realizado no 

ano de 2010, o município de Presidente Bernardes aparecia no grupo 4, ficando na 

458ª posição.  Este grupo caracteriza cidades com baixo nível de riqueza em razão 

da deficiência em um dos indicadores sociais.  Observe que, a base para tal 

informação agrega: o consumo anual de energia elétrica por ligação residencial e 
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comercial, o rendimento médio do emprego formal, o valor da per capita. Observe o 

gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO - Ranking riqueza no Brasil 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 

 

Nota-se que o município avançou posições nesse ranking, mas, ainda 

está abaixo do nível médio estadual. 

 

 

3 ACESSO À PROGRAMAS SOCIAIS 

 

 

Uma das estratégias de enfrentamento a pobreza é a inclusão das 

famílias em situação de pobreza e extrema pobreza nos programas de transferência 

de renda. Iremos analisar no próximo tópico o acesso da população do município de 

Presidente Bernardes aos principais Programas Sociais do Governo Federal e do 

Estado de São Paulo. 
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3.1 Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família foi criado mediante a Lei nº 10.836, de 09 

de janeiro de 2004 e regulamentada pelo decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 

2004. O programa integra o plano Brasil Sem Miséria e tem como objetivo atuar com 

a população em situação pobreza e extrema, com objetivo de superação desta 

condição. 

O Programa Bolsa Família está estruturado sob três eixos, sendo: a) 

transferência de renda que visa à melhoria imediata das condições de renda da 

família; b) as condicionalidades que buscam garantir o acesso da família e seus 

membros aos demais serviços públicos essenciais como a saúde e educação e c) as 

ações e programas complementares. 

Segundo dados do Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa 

Família – SICON, verifica-se que existem 6.630 pessoas no Cadastro Único do 

Governo Federal, sendo que, até julho de 2014, 629 famílias estavam sendo 

contempladas com o Programa Bolsa Família, atingindo assim, um total de 2.003 

pessoas dentro do município de Presidente Bernardes. 

Por meio da pesquisa ao banco de dados SICON, também é possível 

analisar a localização dos beneficiários do programa, como forma de mapear dentro 

do município onde estão os locais de maior concentração de famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza.  

O gráfico a seguir demonstra o percentual de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família segundo o bairro de residência. 
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GRÁFICO- Programa Bolsa Família -famílias beneficiárias segundo o bairro de 

residência. 

 

 

 

 

 

FONTE: Programa Bolsa Família - Sistema de Gestão de Condicionalidades - Sicon/PBF: Pesquisa 

de Pessoas. Atualização Jul/2014 

 

O Programa Bolsa Família atinge uma quantidade significativa de 

bairros dentro do município de Presidente Bernardes-SP, sendo garantido 

beneficiários tanto do perímetro urbano como rural, de forma que procura atingir 

todas as famílias que possuem perfil para recebimento do benefício. 

No entanto, existe locais em que a concentração de famílias 

beneficiárias é maior que outros bairros, como é o caso do Distrito de Nova Pátria 

que concentra 27% das famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família. Nesse 

sentido, é um bairro onde possui grande concentração de famílias em situação de 

pobreza e vulnerabilidade que necessitam ser enfrentadas.Em seguida está o bairro 

Vila Nova, com 14% de famílias beneficiárias. O bairro Vila São Vicente obteve o 

percentual de 9% seguido do bairro da Bíblia com 8%. 

Os bairros Vila Operária, João Paulo II e a zona rural possuem cada 

um percentual de 6% das famílias do PBF. Já bairro Centro concentra 5% das 

famílias do programa. A Vila Esperança possui 4% das famílias e o Distrito de 

Araxãns e bairro Santo Antônio concentram 3% de famílias cada. 
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FIGURA – Quantidade de Famílias Beneficiárias do PBF 

 

 

 

Fonte: Sistema de Benefícios ao Cidadão – SIBEC. Outubro/2014. 

Vale ressaltar que,com base no Sistema de Benefícios ao Cidadão 

(SIBEC) foi possível obter o número atualizado de famílias beneficiárias em outubro 

de 2014, equivale à 599 famílias beneficiárias do Bolsa Família com situação 

regularizada e benefício liberado. 

Com base nos dados do Relatório de Informações Bolsa Família e 

Cadastro Único, no município de Presidente Bernardes- SP, o PBF beneficiou, no 

mês de dezembro de 2014, 608 famílias, representando uma cobertura de 87,4 % 

da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com 

valor médio de R$ 146,74 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 89.220 no mês. 

 

 

3.2 Benefício de Prestação Continuada 
 

 

O Benefício de Prestação Continuada – BPC, é um benefício da 

Política de Assistência Social, instituído pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 07 

de Dezembro de 1993. O BPC é destinado ao idoso com 65 anos ou mais e à 

pessoa com deficiência, de qualquer idade, que possua impedimentos físicos, 

mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo. 

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social, 1993: 
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Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-
mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei 
nº 12.435, de 2011) 

 

Para ter acesso ao BPC o beneficiário não precisa ter contribuído para 

a Previdência Social, visto que, o mesmo faz parte da Política de Assistência Social 

que é Política de Seguridade Social não contributiva. No entanto, para concessão do 

benefício é necessária a comprovação de que o indivíduo não possui condições 

financeiras de garantir o sustento e nem tê-lo provido por sua família. Sendo que, a 

renda familiar per capita deve ser inferior a ¼ de salário mínimo. 

 

 

3.2.1 Benefício de Prestação Continuada – Idoso 

 

 

O municio de Presidente Bernardes-SP, conta com 42 beneficiários 

ativos sendo contemplados pelo BPC - Idoso, segundo consulta ao banco de dados 

do MDS em Outubro de 2014. 

Por meio do cadastro de beneficiários, foi possível analisar o território 

de maior concentração de pessoas Idosas que são beneficiárias do programa. Esse 

dado possui extrema importância visto que, é forma de mapeamento das famílias 

com presença de pessoas idosas, com renda per capta inferior a ¼ de salário 

mínimo e sem condições de prover o próprio sustento. 
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GRÁFICO –Beneficiários do BPC – Idoso, segundo local de moradia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social. Consulta de Beneficiários BPC – Por 

Espécie. Município de Presidente Bernardes/SP. Data 24 de Outubro de 2014. 

 

Analisando o gráfico, verificamos que o bairro Centro concentra o maior 

percentual de beneficiários do BPC com 29%. Em seguida está o distrito de Nova 

Pátria com 17%, vale ressalta que esse distrito concentra o maior número de 

beneficiários do Programa Bolsa Família. Já o Distrito de Araxãns e o bairro Vila São 

Vicente com 12% cada um. Os bairros Vila Operária,Vila Nova e Zona Rural 

concentram 7% cada um. A vila esperança possui 5% dos beneficiários, e por fim os 

bairros Vila Romana e Santa Elizabete concentram 2% cada um. 

 

 

3.2.2 Benefício de Prestação Continuada – Pessoa com deficiência 

 

 

O municio de Presidente Bernardes-SP, conta com 79 beneficiários 

ativos sendo contemplados pelo BPC - Pessoa Com Deficiência, segundo consulta 

ao banco de dados do MDS em Outubro de 2014. 

Por meio do cadastro de beneficiários, foi possível analisar o território 

de maior concentração de pessoas com deficiência que são beneficiárias do 

programa. Esse dado possui extrema importância visto que, é forma de 

29%

17%

12%

12%

7%

7%

7%

5% 2% 2%
Centro

Nova Patria

Araxãns

São Vicente

Vila Operária

Vila Nova

Rural

Vila Esperança

Vila Romana

Santa Elizabete



48 
 
 
 
 

 
Av. da Saudade, 535 - Sala 79 -Parque Empresarial - Cidade Universitária 

CEP: 19050-310 - Presidente Prudente / SP - Fone: (18) 2101-0100 

mapeamento das famílias com presença de pessoas com deficiência, com renda per 

capta inferior a ¼ de salário mínimo e sem condições de prover o próprio sustento. 

GRÁFICO –Beneficiários do BPC – PCD, segundo local de moradia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte:Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social. Consulta de Beneficiários BPC – Por 

Espécie. Município de Presidente Bernardes/SP. Data 24 de Outubro de 2014. 

 

Diferente do BPC – Idoso, verificamos que no gráfico de beneficiários 

do Benefício de Prestação Continuada para pessoas com deficiência o número de 

cadastro ativo é bem superior, quase o dobro da quantidade de idosos recebendo o 

beneficio. Além disso, a concentração de pessoas com deficiência atinge mais 

bairros, concentrando-se um maior percentual em três bairros principais e atingindo 

uma extensão de bairros maior. 

O gráfico demonstra que o maior percentual de beneficiários concentra-

se no distrito de Nova Pátria e bairro Centro com 20% cada um. O bairro Vila Nova, 

concentra 18% de beneficiários. São os três bairros de números mais expressivos e 

concentram sozinhos 58% dos beneficiários do BPC – PCD de todo o município. 

A Vila Operária concentra 9% dos beneficiários, seguido da Vila São 

Vicente com 8% e Bairro da Bíblia com 6%. Os bairros Vila João Paulo II, Vila 

Esperança e Zona Rural possuem 4% de beneficiários cada, e os demais bairros 

apenas 1% cada. 
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3.3 Renda Cidadã 

 

 

O Programa Renda Cidadã é um programa de transferência de renda 

temporário criado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2001. Tem como 

público alvo, famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar per 

capta de até ½ salário mínimo nacional, com objetivo de conceder apoio financeiro 

direto à família, garantindo a auto-sustentação e melhoria na qualidade de vida 

familiar. 

O Benefício do Programa Renda Cidadã possui valor de R$ 80,00 

mensais destinado às famílias. No entanto, esse é um benefício temporário, com 

duração máxima de 36 meses, sendo que, a cada 12 meses o gestor municipal deve 

avaliar os cadastros e analisar as condições e critérios para a família continuar a ser 

beneficiária do programa. 

A abrangência do programa contempla 644 municípios do estado de 

São Paulo. Sendo que, no município de Presidente Bernardes-SP, atualmente 247 

famílias são beneficiárias ativos contemplados pelo Programa Renda Cidadã, 

segundo consulta ao banco de dados do Pró-Social em Janeiro/2015. 

Por meio do cadastro de beneficiários, foi possível analisar o território 

de maior concentração de famílias que são beneficiárias do programa. Conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 
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Gráfico – Beneficiários do Programa Renda Cidadã, segundo o local de moradia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programas Sociais do Estado de São Paulo - Pró Social. Famílias beneficiárias por programa 

–Dados acessados em 05 de janeiro de 2015. Gráfico TREVISAN Assessoria. 

 

O gráfico demonstra que a maior concentração de famílias 

beneficiárias do programa está no distrito de Nova Pátria com percentual de 34%. O 

bairro centro concentra 11% das famílias beneficiárias e a Vila Nova concentra 10% 

das famílias. O bairro Vila São Vicente é território de 7% das famílias do programa 

seguido pela Vila Operária que concentra 6% das famílias. Com percentual de 5% 

cada, estão os bairros João Paulo II e a Zona Rural, seguido da Vila Esperanças e 

Outros com 4%. Por fim, o distrito de Araxãns aparece com 3% das famílias 

beneficiárias residindo nesse território e os demais bairros com apenas 2% e 1% das 

famílias. 

 

 

3.4 Ação Jovem 
 

 

O Ação Jovem é um programa de transferência de renda do Governo 

do Estado de São Paulo, criado em 2004, com o objetivo de promover a inclusão 

social de jovens com faixa etária de 15 a 24 anos. 
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Visto que, o enfrentamento da pobreza e vulnerabilidade ultrapassam a 

questão da renda, o foco do programa está no incentivo ao acesso à educação e 

conclusão da escolaridade básica dos jovens do estado de São Paulo. 

O Programa Ação Jovem, é destinado a jovens de 15 à 24 anos, com 

ensino fundamental ou médio incompletos, e encontram-se em situação de 

vulnerabilidade social. Como critério para concessão do benefício, o jovem precisa 

estar regularmente matriculado no ensino regular básico (ensino fundamental e 

médio) ou no ensino de jovens e adultos (EJA). Além disso, a comprovação da 

situação de vulnerabilidade com baixa renda e residência em território de alta 

vulnerabilidade. O valor do benefício é de R$ 80,00 mensais com duração de 12 

meses, sendo renovado se o jovem ainda estiver dentro dos critérios, no entanto não 

pode ultrapassar os 36 meses de benefício. 

O programa Ação Jovem já beneficiou 442,3 mil jovens no estado de 

São Paulo desde sua implantação. O municio de Presidente Bernardes-SP, conta 

atualmente com 201 beneficiários ativos sendo contemplados pelo Programa Ação 

Jovens, segundo consulta ao banco de dados do Pró-Social em Janeiro/2015. 

Por meio do cadastro de beneficiários, foi possível analisar o território 

de maior concentração de jovens que são beneficiários do programa. Conforme 

demonstra o gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO – Beneficiários do Programa Ação Jovens, segundo local de moradia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Programas Sociais do Estado de São Paulo - Pró Social. Famílias beneficiárias por programa 

– Dados acessados em 05 de janeiro de 2015. Gráfico TREVISAN Assessoria. 
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Analisando o gráfico iremos verificar que, o Distrito de Nova Pátria 

possui disparado o maior número de beneficiários do Programa. O bairro concentra 

33% do total de beneficiários. Os bairros Vila Nova e da Bíblia possuem cada uma 

8% dos beneficiários em seu território. Em seguida com 7% está a Vila São Vicente. 

Os bairros Centro e Vila Operária possuem cada um 6% dos 

beneficiários, enquanto os bairros Zona rural, Araxãns, João Paulo II e outros 

possuem 5% cada. Por fim, Santa Elizabete e Vila Esperança concentram 3% de 

beneficiários e os bairros Ibraim Algazal e Nosso Teto possuem no território 2% do 

total de beneficiários cada. 

 

 

4 CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS 

 

 

Os grandes grupos etários formados por crianças e adolescentes, 

mulheres e idosos necessitam de um olhar especial, visto que, são os grupos que 

mais estão expostos a violação de direitos sociais. 

Neste item, iremos discorrer a respeito das crianças, adolescentes e 

jovens. Para tanto, antes de iniciarmos a discussão acerca das questões de 

proteção e violações de direitos, faz-se necessário compreender o conceito de 

criança e adolescente. 

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescentes (ECA, 1990), 

considera-se criança a pessoa com idade até doze anos incompletos e, adolescente 

a pessoa com idade entre doze e dezoito anos incompletos. 

As crianças e adolescentes são assim diferenciadas, pois ainda estão 

em desenvolvimento, portanto precisam de proteção, para que tenham seus direitos 

assegurados e possam crescer e desenvolver com dignidade. 

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990 explicita 

em seu artigo 4º que: 
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. 

 

Nesse sentido, o cuidado e a proteção às crianças e adolescentes é 

um de dever de todos – estado, família e sociedade. No entanto, nem sempre esses 

direitos são garantidos e as crianças e adolescentes de todo o país sofrem inúmeras 

situações de violação de direitos. Diante do exposto, um estudo territorial que busca 

a identificação da situação de vida de uma população não poderia deixar de 

pesquisar suas crianças e adolescentes. 

Devido à desatualização dos dados secundários obtidos por meio de 

banco de dados eletrônicos, para que tenhamos uma análise mais fiel da realidade 

do município de Presidente Bernardes/SP, buscou-se como fonte de dados, o 

Conselho Tutelar e o Fórum do município, além da Divisão de Assistência Social e 

CRAS local. Dessa forma, enviou-se aos respectivos órgãos os formulários para 

coleta de dados sobre as crianças e adolescentes em dois aspectos; primeiramente 

quanto a situação de violação de direitos das crianças e adolescente e, por fim a 

situação de cumprimento de medidas socioeducativas no município. 

Por meio dos dados obtidos diretamente dos Serviços municipais, 

pode-se realizar um estudo das situações de violação de direitos contra criança e 

adolescente e a respeito do cumprimento de medida socioeducativa conforme serão 

apresentados nos próximos itens deste estudo territorial. 

Os dados foram organizados de forma a apresentar as situações de 

violação de direitos contra as crianças e adolescente e também identificar o perfil 

dessas crianças e adolescente. No entanto, cabe ressaltar que não pretende-se 

nesse estudo esgotar a discussão sobre a violação de direitos contra crianças e 

adolescentes ou definir um perfil definitivo, visto que, a violação de direitos das 

crianças e adolescentes independe de sexo, cor/raça ou classe social. No entanto, 
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por meio do estudo das situações de violência é possível identificar características 

das crianças que tiveram seus direitos violados. Um dos fatores mais importantes e 

desafiador é identificar onde estão essas crianças em situação de violação de 

direitos e fazer com que as políticas sociais públicas alcancem essa demanda de 

forma a romper com as situações de violação e garantir a efetivação dos direitos da 

criança e do adolescente.  

 

 

4.1 Violação de direitos contra criança e adolescente 

 

 

No que tange a violação de direitos da criança e adolescente, optou-se 

por realizar um levantamento atualizado no município de Presidente Bernardes, com 

dados diretamente do Conselho Tutelar Municipal, órgão este que acompanha todos 

os casos de violência e violação de direitos contra crianças e adolescentes. 

No total, foi constatado que 168 crianças e adolescentes vivenciaram 

algum tipo de violação de direto no ano de 20143. Diante dos dados, foi possível 

identificar o perfil dessas crianças e adolescentes para realizarmos uma análise 

mais próxima da realidade. 

No que tange o sexo das crianças e adolescentes, constatou-se que 

64% são meninos, 25% meninas e 11% dos registros não tinham a informação. 

 

GRÁFICO 1- Sexo 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

                                                             
3
 A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2014, portanto os dados são de referência de Janeiro à 

Setembro de 2014. 

64%

25%

11%
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É importante salientar de imediato, que todos os dados informados, 

têm base nos casos acompanhados pelo Conselho Tutelar e informados por meio 

dos questionários enviados ao órgão e apresentados no Anexo II deste estudo, 

sendo que em alguns casos, por falta de informações, os gráficos estarão com 

identificação “Sem informação”.  

Em relação à raça/cor, 69% das crianças e adolescentes são 

declaradas de cor/raça branca, 18% parda, 4% preta e 9% não continham 

especificações nos registros. 

 

GRÁFICO 2– Cor/Raça

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

A faixa etária compõe fator importante na análise dos dados e 

demonstra que 49% são crianças com faixa etária até 11 anos completos que 

sofreram algum tipo de violação de direitos, outros 41% representa o número de 

adolescentes com constatação de violação de direitos e os 10% dos registros 

restantes, não especificam a faixa etária, pois não tem esse dado registrado. 
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GRÁFICO 3– Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Nesse sentido, faz-se necessário um olhar crítico mediante as formas e 

ação de proteção a crianças e adolescentes. Destaca-se que a faixa etária que 

possui maior percentual de direitos violados são os adolescentes de 15 a 17 anos 

com 22%, seguido dos adolescentes de 12 a 14 anos com 19%. As crianças com 

faixa etária de 6 a 8 anos e 9 a 11 anos, representam 16% do total cada uma. As 

demais, 11% das crianças sofrem violações de direitos de 0 a 2 anos de idade, 

outros 10% dos dados não consta informações da faixa etária e por fim 6% possui 

faixa etária de 3 a 5 anos. 

 

GRÁFICO 4- Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 
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O gráfico 4, demonstra a escolaridade das crianças e adolescentes que 

sofreram violações de direitos, 13% delas nunca estudou, 57% ainda não concluíram 

o ensino fundamental. Dos adolescentes com ensino fundamental completo são 

representados por apenas 3%, aqueles que estão cursando o ensino médio, do 1º 

ao 3º ano representam 5% e outros 3% representam os adolescentes que 

conseguiram concluir o ensino médio. Existe ainda um percentual de 19% dos 

cadastros sem informações registradas neste quesito. 

O maior percentual, conforme explicitado é de crianças até 12 anos 

que sofrem violação de direitos, portanto, fica evidente a maior porcentagem de nível 

de escolaridade dentro do recorte dos anos do ensino fundamental. 

Tão importante quanto analisar o perfil desse público alvo, é a 

identificação dos territórios onde esses casos têm se reproduzido. Nesse sentido, 

faz-se necessário e de extrema importância ao município, mapear os locais de maior 

incidência de vulnerabilidades sociais para que possam ser criados projetos que 

objetivem a proteção das crianças e adolescentes bem como a inclusão e garantia 

dos direitos sociais básicos. 

 

GRÁFICO 5- Bairro 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 
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Infelizmente, esse é um dos dados com maior percentual de 

informação não registrado, ou seja, 26% dos casos não constam o local de moradia 

da criança ou adolescentes que sofreu a violação de direito. Dos 74% de cadastros 

registrados, podemos analisar que 20% das crianças que sofreram algum tipo de 

violação de direito são residentes do bairro Vila Nova, sendo este, o bairro com 

percentual mais expressivo. 

Os demais bairros registrados com percentual relevante são Vila 

Operária com o equivalente à 9% e Bairro da Bíblia com 8%. Outros bairros sem 

especificação representam 6% do total de registros. Empatados com 5% cada, estão 

os bairros Vila São Vicente, Nova Pátria e Vila Esperança. Com 4% cada, estão 

representados os bairros CDHU João Paulo II e Centro. 

Já os bairros Santa Elizabete e Santo Antônio, computaram 2% cada 

um. Os demais bairros: Vila Ocidente, Romana, CDHU Ibraim Algazal, CDHU Nosso 

teto e Village todos computaram 1% dos registros. 

Por fim, mas com uma total relevância, é necessário analisar quais 

foram os principais tipos de violação de direitos sofridos pelas crianças e 

adolescentes. 

 

GRÁFICO 6 – Tipo de Violação de Direito 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

O gráfico acima demonstra que, 72% dos casos de violação de direitos 

são por decorrência de violência contra as crianças e adolescentes. A violência é 
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uma das principais expressões da questão social que deve ser enfrentada de forma 

efetiva. 

Em segundo lugar constata-se a evasão escolar em 14% dos casos, 

seguido da drogadição com 11% dos casos. Os casos de trabalho infantil 

representam 3%. Note-se que este, sendo um dado de extrema relevância não 

possui nenhum cadastro sem essa informação. 

Sendo as violações de direitos contra crianças e adolescentes assunto 

de suma importância que deve ser enfrentado e priorizado na agenda pública, 

faremos uma análise completa do perfil e da situação desses adolescentes no 

município de Presidente Bernardes/SP. 

 

 

4.1.1 Perfil das crianças e adolescentes em situação de violência 

 

 

O principal tipo de violação de direitos vivenciados pelas crianças e 

adolescentes do município de Presidente Bernardes/SP refere-se a questão da 

violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990 prevê em seu artigo 5º: 

 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 
 

No entanto, mesmo com uma Lei de proteção à criança e o 

adolescente, foram identificadas 115 crianças/adolescentes em situação de violência 

no município de Presidente Bernardes – SP no ano de 2014. Do total de crianças 

que sofreram violência, 68% são meninos, sendo um número extremamente 

expressivo em relação aos 22% de meninas que sofreram algum tipo de violência, 

os outros 10% dos casos não registraram essa informação. 
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GRÁFICO- Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

No que tange a faixa etária, verificamos que o maior percentual de 

casos de violência representando 22%, são sofridas por crianças de 6 a 8 anos, 

seguido pelos 20% dos casos cuja faixa etária das crianças são de 9 a 11 anos. 18% 

é o número de adolescentes de 12 a 14 que sofrem violência. 13% dos casos não 

tem registro da faixa etária e outros 10% são adolescentes de 15 a 17 anos. Por fim, 

com 9% dos casos estão as crianças de 0 a 2 anos e 8 % as de 3 a 5 anos. 

 

GRÁFICO 2– Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 
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Se analisarmos utilizando apenas as categorias adolescentes e 

crianças para definir a faixa etária, iremos verificar que, 59% dos casos de violência 

são cometidos contra crianças e 28% dos casos são contra adolescentes. 

 

GRÁFICO 3- Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Na categoria escolaridade, 24% frequentavam o ensino fundamental de 

1ª a 4ª série, outros 21% cursavam de 5ª a 7ª série do Ensino Fundamental. Verifica-

se que, 18% dos registros não contam essa informação nos formulários analisados e 

16% cursavam de 8ª a 9ª série do Ensino Fundamental.  Das crianças e 

adolescentes que nunca estudou, estas são representadas com percentual de 13%, 

já aqueles que estão cursando o ensino médio representam 4%, mesmo percentual 

daqueles que já concluíram o Ensino Médio. 
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GRÁFICO 4 – Bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Em relação ao local de moradia das crianças e adolescentes em 

situação de violência, verificamos que 25% dos cadastros não possuem essa 

informação. O local de moradia é de suma importância no mapeamento das 

situações e áreas de maior incidência de situações de violência ou outros tipos de 

violação de diretos. 

O bairro Vila Nova apresentou o maior percentual de casos de violência 

contra crianças e adolescentes, com 19% dos casos ocorridos nesse território. Em 

seguida, está o bairro Vila Operária que registrou 9% dos casos de violência. Com 

8% encontra-se outros bairros não especificados. Com 7% está o bairro da bíblia, 

seguido de Nova pátria com 6%. Os bairros CDHU João Paulo II e Vila São Vicente 

possuem 5% cada um. Empatado com 3% estão os bairros: Santa Elizabete, santo 

Antônio, Vila Esperança e Centro. A vila romana 2% e Village e Ibraim Algazal 

com1% cada. 

No que tange o tipo de violência praticado contra criança e 

adolescentes, existem quatro tipos de violência, sendo elas:  

Negligência - caracterizada pela falta de provimento condições 

mínimas de sobrevivencia à criança, como por exemplo a falta de cuidado com 

alimentação, saúde e o abandono por pais e responsáveis;  
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Violência Física - caracteriza-se pelos castigos físicos impostos às 

crianças e adolescentes como tapas, chutes, empurrões e surras; 

Violência Psicológica – Caracterizada pelas ameaças, xingamentos à 

criança ou adolescente, que cause humilhação e angústia. 

Violência Sexual – Esta se divide em outros dois tipos, o abuso sexual 

e a exploração sexual. O abuso sexual é o ato de praticar jogos e atos sexuais com 

crianças e adolescentes, ou ainda expor a mesma a pornografias. Já a exploração 

sexual tem um cunho de comercialização da criança e adolescentes com fins 

sexuais. 

A criança ou adolescente pode sofrer apenas um tipo de violência ou 

vários simultaneamente, nesse sentido, houve o zelo em tornar a informação mais 

fidedigna ampliando o número de opções em relação aos tipos de violência 

integrando mais de um tipo de violência em um único caso. 

 

GRÁFICO 5– Tipo de Violência 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Analisando o gráfico, verifica-se que o tipo de violência mais comum 

entre os casos analisados foi a Negligência com 26%, como exemplificado 

anteriormente é o tipo de violência mais comum e ocorre em todo o país com 

inumeras denúncias nos canais de proteção à criança e adolescente como o disk 

100. 
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A violência física e psicológica representam 23% dos casos, ou seja, 

nesse caso são dois tipos de violência sofridas pela criança. A violência psicológica 

representa 16% do total dos casos. Já o conjunto de violência física, psicológica e 

negligência representa 10% dos casos identificados. A violencia física vem logo em 

seguida com percentual de 7%. 

O conjunto de violências psicológica e negligência representam 4% dos 

casos. Já os casos de violência sexual, o conjunto de violencia física, psicológica, 

sexual e negligencia e Violência sexual com violencia física, representadas por 3% 

cada. 

 

GRÁFICO 6 – Autor da violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

O autor da agressão é fator importante para analisarmos a questão da 

violência. Neste quesito 60% das fichas não trazem essa informação, 30% 

constatam que o autor da violência é membro da família que reside com a criança e 

adolescente, caracterizando a violência doméstica contra criança e adolescente. 

Em 4% dos casos, o agressor é conhecido, mas sem grau de 

parentesco com a vítima. Outros 3% dos casos o agressor é algum membro da 

família que não reside com a vítima. A violência praticada por outras crianças e 

adolescentes do convívio da vítima representa 2% dos casos, e em 1% dos casos o 

a autor é totalmente desconhecido. 
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4.1.2 Perfil das crianças e adolescentes em situação de evasão escolar 

 

A situação de evasão escolar faz-se presente no município de 

Presidente Bernardes. Analisando os dados coletados, verificamos que, foram 

identificadas 23 crianças e adolescentes em situação de evasão escolar. 

No que tange o perfil dessas crianças e adolescentes, contata-se que 

56% são do sexo masculino e 35% feminino, outros 9% não foram identificados no 

registro. 

 

GRÁFICO 1 - Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

No que tange a questão de cor/raça das crianças e adolescentes em 

situação de evasão escolar, 91% foram declarados brancos, 5% representa o 

número de crianças e adolescentes de cor/raça preta e 4% de cor/raça parda. 

 

GRÁFICO 2– Cor/Raça 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 
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Em relação a idade das crianças em situação de evasão escolar, 

veremos no gráfico a seguir que o maior percentual concentrado principalmente na 

adolescência, sendo 35% de 15 a 17 anos e 22% de 12 a 14 anos. 

 

GRÁFICO 3 – Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Entre as crianças as de 0 a 2 anos representam 26% de evasão 

escolar, seguido das crianças de 9 a 11 anos com 9% e de 3 a 5 anos 3 6 a 8 anos 

possuem 4% cada um. 

 

GRÁFICO 4 – Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

A grande maioria das crianças e adolescentes evadidos da escola 

nunca frequentou a escola e representam 30% dos casos. Os demais com 22% dos 
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casos estudaram até a 8ª a 9º ano Ensino Fundamental, 17% possuem escolaridade 

de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, 13% de 5ª a 7ª série do Ensino 

Fundamental, 9% conseguiram completar o ensino fundamental e outros 9% 

ingressaram no ensino médio de 1º a 3º ano do Ensino Médio, mas não concluíram. 

 

GRÁFICO 5- Bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Em relação ao local de moradia, 31% são residentes da Vila Nova. Os 

bairros Centro e da bíblia possuem 13% de casos cada um. Nas Vilas Esperança e 

Ocidente são 9% dos casos. Os demais bairros, CDHU João Paulo II possui 5%, 

CDHU Nosso teto, Santo Antônio, Vila operária, Vila São Vicente e outros computam 

4% cada um. 

 

GRÁFICO 6– Motivo da Evasão Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 



68 
 
 
 
 

 
Av. da Saudade, 535 - Sala 79 -Parque Empresarial - Cidade Universitária 

CEP: 19050-310 - Presidente Prudente / SP - Fone: (18) 2101-0100 

31%

30%

26%

9% 4%
< 1 MÊS

DE 1 A 6 MESES

SEM INF.

DE 6 MESES A 1 ANO

DE 2 A 5 ANOS

O principal motivo da evasão escolar refere-se a falta de interesse da 

criança ou adolescente em frequentar a escola, totalizando 67% dos casos. Em 

segundo lugar está a negligência de pais e responsáveis com 28%. Apenas 5% está 

evadido por outro motivo, que no caso, refere-se a gravidez na adolescência. 

Salientamos, que houve a constatação de 10 crianças sem acesso à 

creche, por falta de vaga. Esse dado, não pode ser considerado como evasão 

escolar, porém, trata-se de uma demanda que necessita ser atendida pelas políticas 

públicas. 

 

GRÁFICO 7– Tempo de Evasão Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

O tempo que a criança e adolescente encontra-se evadido tem seu 

principal percentual no período inferior a 1 mês com 31%, seguido de 1 a 6 meses 

com 30%, outros 26% não possui esta informação no cadastro. De 6 meses a 1 ano 

fora da escola representam 9% e de 2 a 5 anos 4%. 

 

4.1.3 Perfil das crianças e adolescentes em situação de drogadição 

 

No total, foram identificados 17 adolescentes em situação de 

drogadição, sendo que um deles encontra-se em situação de rua e outro convive 

com pessoa dependente químico. Outro fator agravante da situação no município 

refere-se ao fato da não existência de instituição para tratamento de drogadição para 

adolescentes no município. 
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No que tange o perfil desses adolescentes verificamos que 59% são do 

sexo masculino e 35% feminino, 6% não possuem identificação nos registros. 

 

GRÁFICO 1- Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Em relação a faixa etária os adolescentes de 15 a 17 anos, 

constatamos maior percentual de envolvimento com drogas representando 76%, 

seguido dos adolescentes de 12 a 14 anos com 18% dos casos e as crianças de 9 a 

11 anos com 6%. 

 

GRÁFICO 2 – Faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 
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GRÁFICO 3– Cor/Raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Em relação à cor/raça a branca predomina sendo 59% dos casos, 

seguido da preta com 29%, parda com 6% e outros 6% dos cadastros não possuem 

esta informação. 

GRÁFICO 4- Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Em relação à escolaridade o maior percentual está nos anos de 8ª a 9º 

ano do Ensino Fundamental, 18% de 5ª a 7ª série, seguido da 1ª a 4ª série com 

17%. Apenas 12% possuem ensino médio incompleto de 1º a 3º ano e outros 12 % 

não possuem esse registro. 
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GRÁFICO 5- Bairro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Quanto ao local de moradia, neste quesito 29% dos registros não tem a 

informação.  O maior percentual está na vila esperança com 17%, seguido dos 

bairros Vila São Vicente, Vila Nova, Vila Operária e Bairro da Bíblia cada um com 

12% e Nova Pátria com 6%. 

 

GRÁFICO 6 – Tipo de Droga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 
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Todos os questionários continham esse item e na tabulação revelou-se 

que são utilizados 3 tipos de drogas no município: cigarro com 44%, álcool 36% e 

maconha 20%. Sendo 80% representado pelas drogas lícitas que podem ser 

encontradas facilmente nos estabelecimentos comerciais. 

 

 

4.1.4 Perfil das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 

 

 

Dentre as 168 crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de 

violação de direitos, 5 foram identificadas em situação de trabalho infantil no 

município no ano de 2014. 

 

TABELA 1 - Trabalho Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Conselho Tutelar, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria 

 

Perfil das Crianças e Adolescentes em situação 
de trabalho infantil 

Sexo (%) 

Masculino 80% 

Sem informação 20% 

  

Faixa Etária  

12 - 14 anos 40% 

15 a 17 anos 60% 

  

Escolaridade  

Fundamental Completo 60% 

Médio Completo 20% 

Sem Informação  20% 

  

Tipo de Trabalho  

Doméstico 40% 

Comercio familiar 20% 

Agricultura Familiar 20% 

Outro 20% 
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Por meio da tabela, podemos verificar dentre as informações que, 

100% são adolescentes em situação de trabalho, destes 80% são do sexo 

masculino e 20% não consta informação. Em relação a escolaridade 60% completou 

o ensino fundamental, 20% completou o ensino médio e 20% não possui registro 

dessa informação. Quanto ao tipo de trabalho desempenhado verifica-se que 40% 

desenvolviam trabalho doméstico; dos adolescentes que trabalhavam no comercio e 

agricultura familiar e outros tipos, representam 20% cada um. 

Por meio da coleta de dados também foi possível identificar que, dos 5 

adolescentes em situação de trabalho infantil, 3 deles encontram-se evadidos da 

escola. E nenhuma criança está incluída do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil. 

 

 

4.2 Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) 

 

 

No item anterior foi discutido a respeito dos direitos das crianças e 

adolescentes, face à violação desses direitos. Neste capitulo o foco é discorrer a 

respeito dos atos infracionais praticados por adolescentes bem como, a suas 

respectivas medidas socioeducativas. 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990, em seu art. 

112 está exposto que: 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 

No que tange as medidas socioeducativas cumpridas por adolescentes 

no município de Presidente Bernardes/SP, verifica-se por meio de pesquisa 
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realizada junto município e os órgãos responsáveis pelo acompanhamento das 

medidas, que a principal medida socioeducativa cumprida pelos adolescentes no 

município é a de Liberdade Assistida (LA), e apenas um adolescente cumprindo 

medida socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) no ano de 

2014. 

Foi possível coletar dados de acompanhamento nos anos de 2013 e de 

Janeiro à Setembro de 2014. Nesse sentido, verifica-se que, no ano de 2013 o 

município realizou o acompanhamento de 19 adolescentes em conflito com a lei, no 

que tange o cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA). 

Segundo dados do IBGE, senso demográfico de 2010, a população adolescente, 

com faixa etária de 12 à 18 anos, totalizava 1.524 no município de Presidente 

Bernardes, nesse sentido, 1,24% desses adolescentes cumpriam medidas de 

Liberdade Assistida na cidade. 

Já durante o ano de 2014, o município de Presidente Bernardes 

realizou o acompanhamento de 16 adolescentes no que tange o cumprimento de 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e 1 adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de Prestação de Serviço a Comunidade  

(PSC). 

A seguir, será apresentado o perfil dos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa de Liberdade Assistida. Salientamos que, não será 

apresentado o perfil do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade. 
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GRÁFICO 1- Casos em acompanhamento 2013 e 2014 - LA 

 

 

Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP. 
Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 

 

O gráfico demonstra a evolução do acompanhamento mensal dos 

adolescentes, conforme a entrada de novos casos para cumprimento das medidas e 

as saídas dos adolescentes que finalizaram suas medidas.  

Analisando mensalmente o ano de 2013, verificamos que os meses de 

abril a agosto são os meses de maior número de atendimento. Em abril é o período 

de mais inclusão, com 2 adolescentes.  

Quanto ao acompanhamento mensal de 2014, demonstra um 

panorama diferente do ano anterior, com diminuição do número de atendimento 

mensal, sendo que em 2014 o mês de menor índice de acompanhamento foi maio 

com apenas 4 adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa, enquanto 

no mesmo período em 2013 atingia-se um pico com 11 adolescentes cumprindo a 

medida. No entanto, 2014 apresenta um aumento elevado de adolescentes 

cumprindo a medida socioeducativa de junho a setembro incluindo novos casos 

todos os meses. A pesquisa realizada em outubro contempla os dados até 

setembro. 
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GRÁFICO 2 - Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-

SP. Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 

 

Em relação ao perfil dos adolescentes acompanhados em 2013, 

verifica-se que 17 adolescentes são do sexo masculino e outros 2 registros não 

especificam o sexo, não tendo demonstrado nenhum percentual de meninas 

cumprindo a medida.No ano de 2014, verificamos que os meninos continuam 

predominante com total de 14 meninos, seguido com 2  meninas. 

 

GRÁFICO 3 - Faixa Etária 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP. 
Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 

 

Em relação à idade, o maior percentual é de adolescentes de 15/16 

anos, sendo que em 2013, essa faixa etária totalizou 10 adolescentes realizando o 
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cumprimento da medida socioeducativa e em 2014 foram 8 adolescentes nesta 

mesma faixa etária. 

Os adolescentes de 17/18 anos que cumpriram medidas em 2013 

totalizaram 7 e em 2014 o número de adolescente da mesma faixa etária diminuiu 

para 6. As demais faixas etárias de 13/14 anos e 19/20 tiveram apenas 1 

adolescente em cada ano. 

Nos registros do ano de 2014, foi possível coletar informações 

importantes sobre a escolaridade dos adolescentes que cumpriram medida 

socieducativa naquele ano. 

 

GRÁFICO 4 – Escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medida 
socieducativa LA em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP. 
Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 

 

Verifica-se no gráfico, que maioria dos adolescentes possuem 

escolaridade 8ª série do Ensino Fundamental com 7 casos, seguido de 5 

adolescentes com escolaridade até 7ª série. Apenas 2 adolescentes tinham o 1º ano 

do Ensino Médio e 2 já haviam completado o ensino médio. Nesse sentido, fica 

explicito que, a maior parte dos adolescentes em cumprimento da medida possui 

apenas o ensino fundamental.  

No que tange o local de moradia dos adolescentes autores de ato 

infracional que cumprem medida de liberdade assistida, para melhor análise 
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dividimos em dois gráficos. O primeiro para especificar os adolescentes que 

cumpriram medida em 2013 e o segundo gráfico os cumprimentos de medida 

socioeducativa de liberdade assistida em 2014.  

 
 

GRÁFICO 5 - Bairro de moradia dos adolescentes que cumpriram medidas 

socioeducativa de LA em 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP. 
Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 

 

Verificamos que o bairro de moradia é bastante diversificado, não 

havendo uma concentração apenas em um bairro, o maior percentual 11% aparece 

em 4 bairros, são eles: Vila São Vicente, Vila operária, Santo Antônio e Centro. Os 

cadastros sem esse registro também possuem 11%. Em seguida vem a vila nova 

com 10% dos casos. As demais localidades possuem 5% cada. 
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GRÁFICO 6 - Bairro de moradia dos adolescentes que cumpriram medidas 

socioeducativa de LA em 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP. 
Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 

 

Como podemos observar, em 2014, diferente do ano anterior, o gráfico 

demonstra que houve uma concentração maior de adolescentes atores de ato 

infracional em dois bairros: Vila Nova e Vila Esperança, sendo que a Vila Nova 

concentrou 25% dos casos, enquanto a Vila esperança registrou 19% dos casos. O 

bairro Vila Operária e da Bíblia obtiveram percentual de 13% cada. Por fim, os 

demais bairros apresentados possuem igualmente 6% dos casos, são eles: Nova 

Pária, Gleba do Paiva, Bairro Preto, Centro e KM 9. 

 

GRÁFICO 7 – Tipo de Ato Infracional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados do Fórum e Proteção Especial da Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes-SP. 
Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria e Consultoria. 
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Por fim, é importante abordarmos a respeito do tipo de ato infracional 

cometido pelos adolescentes. Cabe salientar, que esse dado foi coletado apenas em 

referencia ao ano de 2014 conforme gráfico anterior. Podemos verificar que, 38% 

dos adolescentes cumpriram medida sociaeducativa LA por Lesão Corporal. 19% 

devido envolvimento com drogas, mesmo percentual de adolescentes que 

realizaram furto. Os demais atos infracionais foram: agressão, desacato, injuria e 

roubo, cada registro com 6% percentual. 

 

 

5 VIOLÊNCIAS SOFRIDAS POR MULHERES ADULTAS 

 

 

Os casos de violência cometidos contra pessoas adultas, 

principalmente mulheres e idosos são uma realidade no Brasil. A violência é um 

fenômeno multifacetado e independe de classe social, cor ou raça. 

O município de Presidente Bernardes-SP, atua na Gestão Básica, e, 

portanto, conforme determinação do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, 

que organiza a política de Assistência Social não existe no município órgão de 

proteção social especial que atue diretamente no enfrentamento à violência contra 

mulheres, crianças e adolescentes e idosos. Nesse sentido, no município de 

Presidente Bernardes o levantamento de dados sobre violência contra a mulher, foi 

realizado por meio da Delegacia de Polícia do município que recebe todos os casos 

de violência. 

Por meio dos resultados obtidos foi possível fazer o levantamento do 

perfil das mulheres em situação de violência, quais as formas de violência mais 

praticada e quais os territórios de maior incidência de casos de violência na cidade, 

sendo possível buscar alternativas de enfrentamento a essa demanda da questão 

social. 

No total, foram registradas 66 ocorrências de violência contra mulher. 

Sendo que, a maioria das vítimas com 44%, tinham de 21 à 40 anos.  
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GRÁFICO - Idade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da Delegacia de Presidente Bernardes, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria. 

 

As mulheres com faixa etária de 18 a 20 anos representam 25% das 

vítimas, seguida das mulheres com faixa etária de 41 a 60 anos com percentual de 

21%. Além disso, a delegacia também registrou casos de violência contra mulher 

idosa, ou seja, acima de 60 anos. Esses casos representam 10% das mulheres que 

sofrem violência. 

 

GRÁFICO - Cor/Raça 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da Delegacia de Presidente Bernardes, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria. 

 

A violência não possui distinção de cor ou raça para ocorrer. Nesse 

quesito, analisando o gráfico verificamos que 63% das mulheres são brancas e 32% 

parda e por fim 5% são pretas. 
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A Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, denominada Lei Maria da 

Penha, em seu art.7º explicita que existem cinco tipos de violência contra as 

mulheres, são elas: 

 

Art. 7
o
  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

No que tange as formas de violência contra a mulher no município de 

Presidente Bernardes verificamos que elas se concentram em três formas: 

Psicológica, Física e Sexual. 
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GRÁFICO 1 – Tipos de Violência 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da Delegacia de Presidente Bernardes, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria. 

 
 

Nesse sentido, analisando o gráfico, verificamos que o principal tipo de 

violência é a psicológica representando 64% dos casos. Em seguida está à violência 

física com 33% dos casos denunciados e 3% das mulheres sofreram violência 

sexual. 

GRÁFICO 2 – Autor da violência 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da Delegacia de Presidente Bernardes, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria. 

 

Em relação ao autor de violência contra mulher, verificamos que 67% 

deles é alguém conhecido da vítima, mas sem grau de parentesco. Quantos aos 

autores de violência que são membros da família, mas que não residem na casa da 

vítima, estes representam 13%. O percentual de esposos e cônjuge que praticam 

violência contra a mulher representa 11% dos casos analisados. Já 6% dos casos, a 
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violência foi praticada por um membro da família que reside com a vítima. Em 

apenas 2% são outros tipos de agressores e 1% o autor de violência é 

desconhecido. 

 

GRÁFICO 3 – Forma de denúncia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da Delegacia de Presidente Bernardes, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria. 

 

Um dado que chamou a atenção, foi em relação à forma de denúncia 

da violência sofrida, em que 100% dos casos registrados foi a própria vítima que 

denunciou a violência. 

 

GRÁFICO 4 – Local de moradia da vítima 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Delegacia de Presidente Bernardes, Outubro/2014. Gráfico: TREVISAN Assessoria. 
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Por fim, iremos analisar o local de moradia das mulheres que sofreram 

violência. A concentração de maior percentual de violência está no bairro Vila São 

Vicente que marcou um percentual de 17% dos casos registrados. A Vila Nova 

possui o segundo maior número com 14% dos casos registrados. O Centro registrou 

concentração de 11% dos casos, o mesmo percentual de Outros bairros não 

especificados. Os bairros João Paulo II e da Bíblia também obtiveram o mesmo 

percentual de registro de violência, 9% cada um. A Vila Esperança registrou 

percentual de 8% de casos de violência. Em seguida o Distrito de Nova Pátria 

aparece com 5% dos registros em seu território, mesmo percentual atingido pela Vila 

Operária. A Vila Romana, Ibraim Algazal, Santa Elizabete, Residencial RH e 

Residencial Cristal tiveram o mesmo número de registro, 2% cada um. E por fim, o 

distrito de Araxãns aparece com 2% de casos registrados. 

A violência é um fenômeno multifacetado e necessita ações de 

enfrentamento eficientes. Alguns avanços como a Lei Maria da Penha visa a 

coibição dos atos de violência e zela pela proteção das vítimas, no entanto, muito 

ainda precisa ser feito. Nota-se que nos casos apresentados todas as denúncias 

foram realizadas pelas próprias vítimas, um fenômeno importante, que denomina a 

autonomia da mulher para sair da situação de violência, mas é preciso ficar atento 

as demandas reprimidas, ou seja, aquelas que não são denunciadas. 
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ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

 

A realização de análises e estudos do território, é de suma importância 

no planejamento e execução de implementações nas políticas sociais públicas, 

sendo que um diagnóstico Socioterritorial deve estar em consonância com a 

Vigilância Social que “consiste no desenvolvimento da capacidade e de meios de 

gestão assumidos pelo órgão público gestor da Assistência Social para conhecer a 

presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual 

é responsável”. (NOB/SUAS, 2005, p. 96) 

A dimensão socioeconômica de um município apresenta inúmeras 

mudanças ao longo dos anos, nesse sentido, é competência da Vigilância Social a 

orientação quanto aos procedimentos de registro de informações referentes aos 

atendimentos realizados pela rede socioassistencial, de forma a padronizar o 

registro através de um Sistema de Informação, que deve ser alimentado 

sistematicamente, mantendo assim um permanente diálogo com os equipamentos 

da Rede Socioassistencial do município. 

Este é um equipamento que se faz extremamente necessário no 

município de Presidente Bernardes-SP, visto que, ainda não existe uma equipe com 

tal função. A Vigilância Social é essencial no acompanhamento das demandas 

existentes no município, possibilita de tempos em tempos, realizar uma leitura da 

realidade do município.  

Constatamos divergências em dados em relação aos indicadores de 

crianças sem acesso a creche no município, sendo que, nas informações enviadas 

pelos equipamentos de saúde constam 148 crianças sem acesso à creche, e nas 

informações enviadas pelo Conselho Tutelar constam 10 crianças sem acesso à 

creche por falta de vaga.  

É importante enfatizar, no que tange os índices relativos ao mapa da 

vulnerabilidade social, observa-se que, o município dispõe da presença de grupos 

com alta vulnerabilidade, os quais encontram-se em dois distritos Araxãns e Nova 

Pátria, que agregam a área rural. Em decorrência da alta vulnerabilidade, constata-

se ao analisar os gráficos das maiores taxas de beneficiários com acesso a 
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programas de transferência de renda dos Programas Bolsa Família e Ação Jovem 

estão localizados no distrito de Nova Pátria.  

Considerando os indicadores apresentados no presente estudo 

territorial, com base nos aspectos multidimensionais da vulnerabilidade, foi possível 

identificar algumas expressões de vulnerabilidade e risco social presentes no 

município de Presidente Bernardes - SP, que se constituem um desafio para as 

políticas públicas: 

 Famílias residindo em bairros ou zona rural com ausência e/ou 

insuficiência de saneamento básico adequado; 

 Insuficiência de serviços para atendimento de crianças e/ou 

adolescentes em situação de violação de direitos - risco pessoal 

e social; 

 Famílias vitimizadas pelas drogas e/ou vivendo em contextos de 

violência; 

 Famílias cujos membros a partir dos 15 anos encontram-se em 

situação de não alfabetizados; 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil; 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de 

drogadição; 

 Famílias com adolescentes em cumprimento/descumprimento 

de medidas socioeducativas; 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e riscos, com presença de violências (abuso ou 

exploração sexual, violência física, psicológica e negligência); 

 Mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, com 

presença de violência física, sexual e psicológica. 

 Idosos que necessitam de cuidados especiais por estarem 

acamados e/ ou decorrente do agravamento de doenças e 

causadas pela idade; 

 Crianças sem acesso à creche devido à falta de vagas; 
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Observa-se que, as demandas ultrapassam as fronteiras da proteção 

social básica, com famílias e indivíduos em situação de risco instalado; constata-se 

que, o maior percentual de violação de direitos contra a criança e adolescentes é a 

violência em suas diversas formas totalizando 115 crianças e adolescentes, além 

das situações registradas de violência contra a mulher com 66 mulheres. São típicos 

casos que deverão ser referenciados nos serviços de proteção social especial, como 

o CREAS - Centro de Referencia Especial de Assistência Social, mas no momento 

essas demandas têm o acompanhamento apenas dos equipamentos que 

desenvolvem o serviço de proteção básica no município, e um núcleo de proteção 

especial que acompanha uma média de 16 adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativas no ano. 

A implantação de um CREAS - Centro de Referencia Especializado de 

Assistência Social é uma das propostas de enfrentamento as situações de risco 

instalado no município, sendo que o referenciamento do CREAS, serviço de média 

complexidade, abrange os públicos: crianças e adolescentes, mulheres e idosos em 

situação de violência; adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e 

Pessoas em situação de Rua. 

O presente estudo territorial não esgotou as possibilidades de análise, 

visto que compreende-se que conhecer a realidade social tem um caráter 

permanente e continuado, considerando que o diagnóstico socioterritorial deve ser a 

base do planejamento das ações, possibilitando o acompanhamento da execução da 

assistência social por todos os atores da assistência social – gestores,trabalhadores, 

conselheiros e usuários, criando mecanismos concretos para a gestão participativa 

desta política pública, reforçando assim o caráter democrático do SUAS. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO 1 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

1 - Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas: 

1.1 Quantidade total de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas neste município [_______] 
 
1.2 Quantidade de adolescentes, segundo o tipo de medida socioeducativa em cumprimento: 
 
I - advertência [______] 
II - obrigação de reparar o dano [______] 
III - prestação de serviços à comunidade [______] 
IV - liberdade assistida [______] 
V - inserção em regime de semiliberdade [______] 
VI - internação em estabelecimento educacional [______] 
 

2 - Medida socioeducativa: Advertência 

 
2.1 Quantidade de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de Advertência [_______] 
 
2.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
2.3 Faixa etária: 
     12 anos [_____] 13 anos [_____] 14 anos [_____] 15 anos [_____] 16 anos [_____] 17 anos [_____] 18 à 21 [_____] 
 
2.4 Cor/Raça 
      Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
2.5 - Escolaridade: 
2.5.1 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão frequentando a escola [______] 
          Série: 1ª a 4ª E.F [_____]   5ª a 7ª E.F [_____]   8ª a 9ª E.F [_____]     1º a 3º E.M [______]  Supletivo [______]   Ensino Superior [_____] 
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2.5.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão evadidos da escola [______] 
 
2.5.3 - Grau de escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estão evadidos da escola: 
 Analfabeto [   ] Ensino fundamental incompleto [   ]Ensino Fundamental completo [   ] Ensino médio Incompleto [        ] 
 
2.6 - Quantidade de adolescentes que fazem e/ou faziam uso de drogas no período em que cometeu o ato infracional [_______] 
2.6.1 - Tipo de droga: Cigarro [_____] Álcool [_____] Maconha [_____] Crack   [_____] Cocaína [_____] Outra _____________ [_____] 
 
2.6.2 - Encaminhamentos para tratamento de drogadição [______] 
2.6.3 - Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 

Nome: _____________________________________________ 
Endereço: __________________________________________ 

 
2.7 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, segundo o território/bairro de residência: 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

 

24. Outro [______]   ________________
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2.8 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo o tipo de ato infracional praticado: 
 

1. Ameaça/Injúria [______] 

2. Atentado Violento ao pudor / Ato obsceno [______] 

3. Condução irregular de veículos [______] 

4. Estelionato [______] 

5. Extorsão/Homicídio [______] 

6. Falsificação de Documentos [______] 

7. Furto [______] 

8. Homicídio [______] 

9. Lesão corporal [______] 

10. Pichação [______] 

11. Porte/uso de drogas [______] 

12. Porte Ilegal de arma de foto/munição/disparo [______] 

13. Receptação [______] 

14. Roubo [______] 

15. Tentativa de Furto/Roubo [______] 

16. Tentativa de Homicídio/Latrocínio [______] 

17. Tráfico de Drogas [______] 

18. Outros [______] 

Quais:________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.9 Quantidade de adolescentes cumprindo a primeira medida socioeducativa [______] 

 

3 - Medida socioeducativa: Obrigação de reparar o dano  

3.1 Quantidade de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de Obrigação de reparar o dano [_______] 
 
3.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
3.3 Faixa etária: 
     12 anos [_____] 13 anos [_____] 14 anos [_____] 15 anos [_____] 16 anos [_____] 17 anos [_____] 18 à 21 [_____] 
 
3.4 Cor/Raça 
      Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
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3.5 - Escolaridade: 
3.5.1 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão frequentando a escola [______] 
          Série: 1ª a 4ª E.F [_____]   5ª a 7ª E.F [_____]   8ª a 9ª E.F [_____]     1º a 3º E.M [______]  Supletivo [______]   Ensino Superior [_____] 
 
3.5.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão evadidos da escola [______] 
 
3.5.3 - Grau de escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estão evadidos da escola: 
 Analfabeto [   ] Ensino fundamental incompleto [   ]Ensino Fundamental completo [   ] Ensino médio Incompleto [        ] 
 
3.6 - Quantidade de adolescentes que fazem e/ou faziam uso de drogas no período em que cometeu o ato infracional [_______] 
3.6.1 - Tipo de droga: Cigarro [_____] Álcool [_____] Maconha [_____] Crack   [_____] Cocaína [_____] Outra _____________ [_____] 
 
3.6.2 - Quantidade de encaminhamentos para tratamento de drogadição [______] 
3.6.3 - Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 

Nome: _____________________________________________ 
Endereço: __________________________________________ 

 
3.7 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, segundo o território/bairro de residência: 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. Outros [______] Quais:_______________________
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3.8 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo o tipo de ato infracional praticado: 
 

1. Ameaça/Injúria [______] 

2. Atentado Violento ao pudor / Ato obsceno [______] 

3. Condução irregular de veículos [______] 

4. Estelionato [______] 

5. Extorsão/Homicídio [______] 

6. Falsificação de Documentos [______] 

7. Furto [______] 

8. Homicídio [______] 

9. Lesão corporal [______] 

10. Pichação [______] 

11. Porte/uso de drogas [______] 

12. Porte Ilegal de arma de foto/munição/disparo [______] 

13. Receptação [______] 

14. Roubo [______] 

15. Tentativa de Furto/Roubo [______] 

16. Tentativa de Homicídio/Latrocínio [______] 

17. Tráfico de Drogas [______] 

18. Outros [______] Quais:_________________________________ 

 

3.9 Quantidade de adolescentes cumprindo a primeira medida socioeducativa [______] 

 

4 - Medida socioeducativa: Prestação de serviços à comunidade  (PSC) 

 
4.1 Quantidade de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativade Prestação de Serviços à Comunidade [_______] 
 
4.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
4.3 Faixa etária: 
     12 anos [_____] 13 anos [_____] 14 anos [_____] 15 anos [_____] 16 anos [_____] 17 anos [_____] 18 à 21 [_____] 
 
4.4 Cor/Raça 
      Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
 
4.5 - Escolaridade: 
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4.5.1 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão frequentando a escola [______] 
          Série: 1ª a 4ª E.F [_____]   5ª a 7ª E.F [_____]   8ª a 9ª E.F [_____]     1º a 3º E.M [______]  Supletivo [______]   Ensino Superior [_____] 
 
4.5.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão evadidos da escola [______] 
 
4.5.3 - Grau de escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estão evadidos da escola: 
 Analfabeto [   ] Ensino fundamental incompleto [   ]Ensino Fundamental completo [   ] Ensino médio Incompleto [        ] 
 
4.6 - Quantidade de adolescentes que fazem e/ou faziam uso de drogas no período em que cometeu o ato infracional [_______] 
4.6.1 - Tipo de droga: Cigarro [_____] Álcool [_____] Maconha [_____] Crack   [_____] Cocaína [_____] Outra _____________ [_____] 
 
4.6.2 - Quantidade de encaminhamentos para tratamento de drogadição [______] 
4.6.3 - Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 

Nome: _____________________________________________ 
Endereço: __________________________________________ 

 
4.7 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, segundo o território/bairro de residência: 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. 24. Outros [______] Quais:_______________________
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4.8 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo o tipo de ato infracional praticado: 
 

1. Ameaça/Injúria [______] 

2. Atentado Violento ao pudor / Ato obsceno [______] 

3. Condução irregular de veículos [______] 

4. Estelionato [______] 

5. Extorsão/Homicídio [______] 

6. Falsificação de Documentos [______] 

7. Furto [______] 

8. Homicídio [______] 

9. Lesão corporal [______] 

10. Pichação [______] 

11. Porte/uso de drogas [______] 

12. Porte Ilegal de arma de foto/munição/disparo [______] 

13. Receptação [______] 

14. Roubo [______] 

15. Tentativa de Furto/Roubo [______] 

16. Tentativa de Homicídio/Latrocínio [______] 

17. Tráfico de Drogas [______] 

18. Outros [______] Quais:_________________________________ 

 

4.9 Quantidade de adolescentes cumprindo a primeira medida socioeducativa [______] 

4.10 Quais as instituições onde os adolescentes cumprem a  medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade neste município: 

I. Entidades assistenciais [______] 

II. Hospitais [______] 

III. Escolas  [______] 

IV. Outros [_____] Quais:_____________________________ 

4.10.1 As instituições que recebem os adolescentes para cumprimento da medida socioeducativa são capacitadas para tal função? SIM [__] NÃO [__] 

4.11 Quais atividades são desenvolvidas durante o cumprimento da medida socioeducativa: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4.12 Existe equipe capacitada para o acompanhamento dos adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa: SIM [    ]  NÃO [    ] 
4.12.1 Qual a composição da equipe: 

Função/Cargo Grau de Instrução 
Quantidade 

de 
Profissionais 

Recebeu capacitação para 
função? 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 
( 1 ) Analfabeto ( 2 ) Ensino Fundamental Incompleto ( 3 ) Ensino Fundamental Completo ( 4 ) Ensino Médio Incompleto 

( 5 ) Ensino Médio Completo ( 6 ) Ensino Superior Incompleto ( 7 ) Ensino Superior Completo ( 8 ) Especialização. 

 

5 - Medida socioeducativa: Liberdade Assistida  (LA) 

 
5.1 Quantidade de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida [_______] 
 
5.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
5.3Faixa etária: 
     12 anos [_____] 13 anos [_____] 14 anos [_____] 15 anos [_____] 16 anos [_____] 17 anos [_____] 18 à 21 [_____] 
 
5.4 Cor/Raça 
      Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
5.5 - Escolaridade: 
5.5.1 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão frequentando a escola [______] 
          Série: 1ª a 4ª E.F [_____]   5ª a 7ª E.F [_____]   8ª a 9ª E.F [_____]     1º a 3º E.M [______]  Supletivo [______]   Ensino Superior [_____] 
 
5.5.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão evadidos da escola [______] 
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5.5.3 - Grau de escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estão evadidos da escola: 
 Analfabeto [   ] Ensino fundamental incompleto [   ]Ensino Fundamental completo [   ] Ensino médio Incompleto [        ] 
 
5.6 - Quantidade de adolescentes que fazem e/ou faziam uso de drogas no período em que cometeu o ato infracional [_______] 
5.6.1 - Tipo de droga: Cigarro [_____] Álcool [_____] Maconha [_____] Crack   [_____] Cocaína [_____] Outra _____________ [_____] 
 
5.6.2 - Quantidade de encaminhamentos para tratamento de drogadição [______] 
5.6.3 - Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 

Nome: _____________________________________________ 
Endereço: __________________________________________ 

 
5.7 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, segundo o território/bairro de residência: 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

Residencial Moori [______] 

24. Outros [______] Quais:_______________________
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5.8 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo o tipo de ato infracional praticado: 
 

1. Ameaça/Injúria [______] 

2. Atentado Violento ao pudor / Ato obsceno [______] 

3. Condução irregular de veículos [______] 

4. Estelionato [______] 

5. Extorsão/Homicídio [______] 

6. Falsificação de Documentos [______] 

7. Furto [______] 

8. Homicídio [______] 

9. Lesão corporal [______] 

10. Pichação [______] 

11. Porte/uso de drogas [______] 

12. Porte Ilegal de arma de foto/munição/disparo [______] 

13. Receptação [______] 

14. Roubo [______] 

15. Tentativa de Furto/Roubo [______] 

16. Tentativa de Homicídio/Latrocínio [______] 

17. Tráfico de Drogas [______] 

18. Outros [______] Quais:_________________________________ 

 

 

5.9 Quantidade de adolescentes cumprindo a primeira medida socioeducativa [______] 

5.10 Existe equipe capacitada para o acompanhamento dos adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa: SIM [    ]  NÃO [   ] 

5.10.1 Qual a composição da equipe: 

Função/Cargo Grau de Instrução 
Quantidade 

de 
Profissionais 

Recebeu capacitação para 
função? 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 
( 1 ) Analfabeto ( 2 ) Ensino Fundamental Incompleto ( 3 ) Ensino Fundamental Completo ( 4 ) Ensino Médio Incompleto 

( 5 ) Ensino Médio Completo ( 6 ) Ensino Superior Incompleto ( 7 ) Ensino Superior Completo ( 8 ) Especialização. 
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5.11 Quais as atividade e encaminhamentos realizados durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida 

I. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos [_________] 

II. Atividades de cultura, esporte e lazer [______] 

III. Cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho [_______] 

IV. Matricula e acompanhamento do desempenho escolar [________] 

V. Programas de tratamento drogadição [______] 

VI. Outros programas de saúde [_______] 

Quais________________________________ 

VII. Outros programas de assistência Social [________]  

Quais________________________________ 

 

6 - Medida socioeducativa: Inserção em regime de semiliberdade  

6.1 Esse serviço é executado no município? SIM [____] NÃO [____] 
6.1.1 Se não, qual o motivo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
6.2 Quantidade de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativade semiliberdade [_______] 
 
6.3 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
6.4Faixa etária: 
     12 anos [_____] 13 anos [_____] 14 anos [_____] 15 anos [_____] 16 anos [_____] 17 anos [_____] 18 à 21 [_____] 
 
6.5 Cor/Raça 
      Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
6.6 - Escolaridade: 
6.6.1 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão frequentando a escola [______] 
          Série: 1ª a 4ª E.F [_____]   5ª a 7ª E.F [_____]   8ª a 9ª E.F [_____]     1º a 3º E.M [______]  Supletivo [______]   Ensino Superior [_____] 
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6.6.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão evadidos da escola [______] 
 
6.6.3 - Grau de escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estão evadidos da escola: 
 Analfabeto [   ] Ensino fundamental incompleto [   ]Ensino Fundamental completo [   ] Ensino médio Incompleto [        ] 
 
6.7 - Quantidade de adolescentes que fazem e/ou faziam uso de drogas no período em que cometeu o ato infracional [_______] 
6.7.1 - Tipo de droga: Cigarro [_____] Álcool [_____] Maconha [_____] Crack   [_____] Cocaína [_____] Outra _____________ [_____] 
 
6.7.2 - Quantidade de encaminhamentos para tratamento de drogadição [______] 
6.7.3 - Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 

Nome: _____________________________________________ 
Endereço: __________________________________________ 
 
 

 
6.8 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, segundo o território/bairro de residência: 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

Residencial Moori [______] 

24. Outros [______] Quais:______________________
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6.9 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo o tipo de ato infracional praticado: 
 

1. Ameaça/Injúria [______] 

2. Atentado Violento ao pudor / Ato obsceno [______] 

3. Condução irregular de veículos [______] 

4. Estelionato [______] 

5. Extorsão/Homicídio [______] 

6. Falsificação de Documentos [______] 

7. Furto [______] 

8. Homicídio [______] 

9. Lesão corporal [______] 

10. Pichação [______] 

11. Porte/uso de drogas [______] 

12. Porte Ilegal de arma de foto/munição/disparo [______] 

13. Receptação [______] 

14. Roubo [______] 

15. Tentativa de Furto/Roubo [______] 

16. Tentativa de Homicídio/Latrocínio [______] 

17. Tráfico de Drogas [______] 

18. Outros [______] Quais:_________________________________ 

 

 

6.10 Quantidade de adolescentes cumprindo a primeira medida socioeducativa [______] 

6.11Existe local adequado para o atendimento e acompanhamento dos adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa no município? 
 SIM [    ]  NÃO [   ] 
 

6.11.1 Se não, onde  os adolescentes cumprem a medida socioeducativa de semiliberdade? 
(  ) Em instituição situada na região de fácil acesso ao município 
(  ) O serviço não é executado. 
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6.11.2 Se sim, qual a composição da equipe: 

Função/Cargo Grau de Instrução 
Quantidade 

de 
Profissionais 

Recebeu capacitação para 
função? 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 

 (        )  SIM (   ) Não (   ) 
( 1 ) Analfabeto ( 2 ) Ensino Fundamental Incompleto ( 3 ) Ensino Fundamental Completo ( 4 ) Ensino Médio Incompleto 

( 5 ) Ensino Médio Completo ( 6 ) Ensino Superior Incompleto ( 7 ) Ensino Superior Completo ( 8 ) Especialização. 

6.11.3 Atividades externas realizadas pelos adolescentes durante o período de cumprimento da medida de semiliberdade: 

I. Inclusão e permanência do adolescente na escola [____] 

II. Participação em projetos sociais [____] 

III. Capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho [____] 

IV. Convívio comunitário e familiar nos finais de semana e datas comemorativas [____] 
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7 - Medida socioeducativa: Internação em estabelecimento educacional 

 
7.1 Quantidade de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de Internação [_______] 
 
7.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
7.3 Faixa etária: 
     12 anos [_____] 13 anos [_____] 14 anos [_____] 15 anos [_____] 16 anos [_____] 17 anos [_____] 18 à 21 [_____] 
 
7.4 Cor/Raça 
      Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
7.5 - Escolaridade: 
7.5.1 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão frequentando a escola [______] 
          Série: 1ª a 4ª E.F [_____]   5ª a 7ª E.F [_____]   8ª a 9ª E.F [_____]     1º a 3º E.M [______]  Supletivo [______]   Ensino Superior [_____] 
 
7.5.2 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que estão evadidos da escola [______] 
 
7.5.3 - Grau de escolaridade dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estão evadidos da escola: 
 Analfabeto [   ] Ensino fundamental incompleto [   ]Ensino Fundamental completo [   ] Ensino médio Incompleto [        ] 
 
7.6 - Quantidade de adolescentes que fazem e/ou faziam uso de drogas no período em que cometeu o ato infracional [_______] 
7.6.1 - Tipo de droga: Cigarro [_____] Álcool [_____] Maconha [_____] Crack   [_____] Cocaína [_____] Outra _____________ [_____] 
 
7.6.2 - Quantidade de encaminhamentos para tratamento de drogadição [______] 
7.6.3 - Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 

Nome: _____________________________________________ 
Endereço: __________________________________________ 
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7.7 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, segundo o território/bairro de residência: 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

Residencial Moori [______]24. Outros [______] 

Quais:_______________________

7.8 - Quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, segundo o tipo de ato infracional praticado: 
 

1. Ameaça/Injúria [______] 

2. Atentado Violento ao pudor / Ato obsceno [______] 

3. Condução irregular de veículos [______] 

4. Estelionato [______] 

5. Extorsão/Homicídio [______] 

6. Falsificação de Documentos [______] 

7. Furto [______] 

8. Homicídio [______] 

9. Lesão corporal [______] 

10. Pichação [______] 

11. Porte/uso de drogas [______] 

12. Porte Ilegal de arma de foto/munição/disparo [______] 

13. Receptação [______] 

14. Roubo [______] 

15. Tentativa de Furto/Roubo [______] 

16. Tentativa de Homicídio/Latrocínio [______] 

17. Tráfico de Drogas [______] 

18. Outros [______] Quais:_________________________________ 
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7.9 Quantidade de adolescentes cumprindo a primeira medida socioeducativa [______] 

 
7.10 Existe instituição para o atendimento e acompanhamento dos adolescentes durante o cumprimento da medida socioeducativa de internação no 
município? 
 SIM [    ]  NÃO [   ] 
 

7.10.1 Se não, onde  os adolescentes cumprem a medida socioeducativa de Internação? 

(  ) Em instituição situada na região do município. 

(  ) Em instituição situada fora da região. 

 

8 REINCIDÊNCIA 

8.1 Quantidade de adolescentes reincidentes [______] 

8.2 Dos adolescentes reincidentes, quais medidas socioeducativas este, já havia cumprido anteriormente?  

I - advertência [______] 

II - obrigação de reparar o dano [______] 

III - prestação de serviços à comunidade [______] 

IV - liberdade assistida [______] 

V - inserção em regime de semiliberdade [______] 

VI - internação em estabelecimento educacional [______] 
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ANEXO II 

QUESTIONÁRIO 2 –CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Crianças e adolescentes em situação violação de direitos: 

1 - Situação de Rua 

1.1 Quantidade total de crianças e adolescentes em situação de rua [______] 

1.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
1.3 Faixa etária: 
0-2anos [____] 3-5anos [____] 6-8anos [____] 9-11anos [____] 12-14anos [____] 15-17anos [____] 
 
1.4 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____] 
 
1.5 Escolaridade 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[___] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Completo [___]Sem informação [___] 

 
1.6 Quantos estão em situação de evasão escolar [_____] 
 
1.7Quantos encontram-se em situação de mendicância [______] 
 
1.8 Quantos fazem uso de álcool/drogas [_____] 
 
1.9 Crianças e adolescentes com a família moradora de rua [____] 
 
1.10 Crianças e adolescentes em situação de rua sem vínculo familiar [____] 
 
1.11 Crianças e adolescentes segundo o tempo de permanência na rua: 

Menos de 1 mês [__] De 1 à 6 meses [__] De 6 meses à 1 ano [__] De 1 à 2 anos [__]  

De 2 à 5 anos [__] Mais de 5 anos 

1.12 Motivos que levaram as crianças e adolescentes a situação de rua: 

I. Brigas com pai/mãe/irmãos [____] 

II. Violência Doméstica [____] 

III. Drogadição [____] 

IV. Perda da moradia pela família [____] 

V. Para ter liberdade [____] 

VI. Trabalho para o próprio sustento ou da 

família [____] 

VII. Conflito na vizinhança/brigas com grupos 

rivais[____] 

VIII. Outros [____] _____________________

 

1.13 Acesso à programas governamentais: 

I. Bolsa Família [____] 
II. Cesta Básica [____] 
III. LOAS/BPC [____] 
IV. Outros [____] ____________________________________ 
V. Não recebe  [____] 
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2 - Trabalho infantil 

2.1 Quantidade total de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil [______] 

2.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
2.3 Faixa etária: 
0-2anos [____] 3-5anos [____] 6-8anos [____] 9-11anos [____] 12-14anos [____] 15-17anos [____] 
 
2.4 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
2.5 Escolaridade 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[__] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Comp. [__] Sem informação [___] 

 
2.6 Quantos estão evadidos da escola [____] 
 
2.7 Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, segundo o bairro de residência: 
 
 
24. Distrito de Nova Pátria [______] 

25. Distrito de Araxãns [______] 

26. Centro [______] 

27. Vila São Vicente [______] 

28. Vila Nova [______] 

29. Vila Ocidente [______] 

30. Vila Romana [______] 

31. Vila Esperança [______] 

32. Vila São Pedro [______] 

33. Vila Operária [______] 

34. Vila das Leituras [______] 

35. Santo Antônio [______] 

36. CDHU Nosso Teto [______] 

37. CDHU Ibraim Algazal [______] 

38. CDHU João Paulo II [______] 

39. Da Bíblia [______] 

40. Jardim Santa Elizabete [______] 

41. Jardim Santa Izabel [______] 

42. Chácara Aguiar [______] 

43. Residencial RH [______] 

44. Village Residencial [______] 

45. Residencial Cristal [______] 

46. Residencial Moori [______] 

47. Outros [______]  

Quais ______________________ 

___________________________ 

 

2.8 Crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, segundo o tipo de trabalho: 

I. Trabalho doméstico [_____] 

II. Agricultura familiar [_____] 

III. Comercio familiar [_____] 

IV. Trabalho na rua (venda de produtos) [_____] 

V. Exploração sexual [_____] 

VI. Outros [_____]  _________________________________________ 

2.9 Quantidade de crianças e adolescentes incluídos no Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) [_____] 
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3 - Drogadição 

3.1 - Quantidade total de crianças e adolescentes em situação de drogadição [______] 

3.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
3.3 Faixa etária: 
0-2anos [____] 3-5anos [____] 6-8anos [____] 9-11anos [____] 12-14anos [____] 15-17anos [____] 
 
3.4 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____] 
 
3.5 Tipo de droga de consumo: 
Cigarro [___] Álcool [___] Maconha [___] Crack [___] Cocaína [___] Outra [___] _______________ 
 
3.6 Escolaridade 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[__] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Comp. [__] Sem informação [___] 

 
3.7 Quantos estão evadidos da escola [____] 
 
3.8 Quantos convivem com pessoas dependentes químicas [_____] 
 
3.9 Quantos estão em situação de rua [______] 
 

3.10 Crianças e adolescentes em situação de dependência química, segundo o bairro de residência: 
 
 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. Outros [______]  

25. Quais ______________________ 

___________________________ 

 

3.11 Existe instituição de atendimento à adolescentes dependentes químicos no município? 

[___] Sim   [___] Não 

3.11.1 Se sim, qual a quantidade de encaminhamentos para tratamento de drogadição [____] 

3.11.2 Qual instituição de tratamento de drogadição para adolescentes: 
Nome: _____________________________________________ 

Endereço: __________________________________________ 
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4 - Evasão escolar 

4.1 - Quantidade total de crianças e adolescentes em situação de evasão escolar [______] 

4.2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
4.3 Faixa etária: 
0-2anos [____] 3-5anos [____] 6-8anos [____] 9-11anos [____] 12-14anos [____] 15-17anos [____] 
 
4.4 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____] 
 
4.5 Escolaridade (série em que parou de estudar) 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[__] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Comp. [__] Sem informação [___] 

 
4.6 Motivo da evasão escolar: 

I. Falta de vaga em creche [______] 
II. Falta de vaga no Ensino Fundamental  [______] 
III. Falta de vaga no Ensino Médio  [______] 
IV. Falta de transporte escolar  [______] 
V. Negligência os pais e responsáveis [______] 

VI. Falta de interesse da criança/adolescente [______] 
VII. Violência na escola  [______] 

VIII. Outros [______] ___________________________   
 
4.7 Há quanto tempo que está evadido da escola 
Menos de 1 mês [__] De 1 à 6 meses [__] De 6 meses à 1 ano [__] De 1 à 2 anos [__]  
De 2 à 5 anos [__] Mais de 5 anos 
 
4.8 - Quantidade de crianças e adolescentes em situação de evasão escolar, segundo o bairro de 
residência: 

 

1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. Outros [______]  

25. Quais ______________________ 

____________________________

____________________________ 
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Situação de violência contra crianças e adolescentes 

1Quantidade total de crianças e adolescentes em situação de violência[______] 

2 Quantidade de crianças e adolescentes em situação de violência, segundo o tipo: 
1. Violência Física [____] 
2. Violência Psicológica [____] 
3. Violência Sexual (Abuso e Exploração) [____] 
4. Negligência [____] 
5. Violência física e psicológica [____] 
6. Violência sexual e física [____] 
7. Violência física e negligência [____] 
8. Violência psicológica e sexual [____] 
9. Violência psicológica e negligência [____] 
10. Violência sexual e negligência [____] 
11. Violência física, psicológica e sexual [____] 
12. Violência psicológica, sexual e negligência [____] 
13. Violência física, psicológica e negligência [____] 
14. Violência física, psicológica, sexual e negligência [____] 

 
3 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
4Faixa etária: 
0-2anos [____] 3-5anos [____] 6-8anos [____] 9-11anos [____] 12-14anos [____] 15-17anos [____] 
 
5 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
6 Escolaridade 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[__] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Comp. [__] Sem informação [___] 

 
7 Está frequentando a escola? SIM [____]     NÃO [____] 
 
8 Quantidade de crianças e adolescentes em situação de violência física, segundo o bairro de 
residência: 

 
1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. Outros [______]  

25. Quais ______________________ 

___________________________
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9 Autor da violência contra crianças e adolescentes: 
 

I. Membro da família que residem com a criança/adolescente [_____] 
II. Membro da família que não reside com a criança/adolescente [_____] 
III. Outras crianças/adolescentes de convívio na comunidade [_____]  
IV. Outras crianças/ adolescentes de convívio na escola [_____] 
V. Agressor conhecido e sem grau de parentesco com a criança/adolescente [____] 

VI. Agressor desconhecido e sem grau de parentesco com a criança/adolescente[_____] 
VII. Outros [_____] __________________________________________ 

 
10 Existe serviço de atendimento especializado à crianças e adolescentes em situação de violência 
no município?SIM [____]     NÃO [____] 
10.1 Justifique: 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Crianças e adolescentes em situação de acolhimento: 

1 - Quantidade total de crianças e adolescentes em situação de acolhimento [______] 

2 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
3 Faixa etária: 
0-2anos [___] 3-5anos [___] 6-8anos [___] 9-11anos [___] 12-14anos [___] 15-17anos [___] 
 
4 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
5 Tipo de acolhimento: 

I. Familiar [____]  
II. Institucional [_____] 
III. Casa-lar[_____] 
IV. Outro [_____] _______________________________________ 

 
6 O município conta com instituição de acolhimento? SIM [_____] NÃO [_____] 
6.1 Se não, para que instituição as crianças e adolescentes são encaminhados? 
(  ) Instituição de acolhimento situado na região. Quais? 
_____________________________________________________________________ 
(  ) Instituição de acolhimento situado fora da região. Quais? 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Gestação e paternidade precoce 

 
1 - Quantidade demeninasgestantesou que já tiveram pelo menos um filho [______] 

2Faixa etária: 10-12 anos [_____] 13-15 anos [_____] 16-18 anos [____] 
 
3 Cor/Raça: Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____] 
 
4 Realizou Pré-Natal: SIM [___]  NÃO [____] 
 
5Quantidade meninos que já tiveram pelo menos um filho [______] 

6Faixa etária: 10-12 anos [_____] 13-15 anos [_____] 16-18 anos [____] 
 
7 Cor/Raça: Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
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Crianças e adolescentes com deficiência 

1 Quantidade total de crianças e adolescentes com deficiência [______] 

2 Quantidade de crianças e adolescentes com deficiência, segundo o tipo: 
I. Física  [_____] 
II. Auditiva[_____] 

III.  Visual[_____] 
IV.  Intelectual[_____] 
V.  Transtorno Mental[_____] 

 
3 Do total, quantos são do sexo: Masculino [_______] e Feminino [_______] 
 
4Faixa etária: 
0-2anos [____] 3-5anos [____] 6-8anos [____] 9-11anos [____] 12-14anos [____] 15-17anos [____] 
 
5 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____]  
 
6 Escolaridade 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[__] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Comp. [__] Sem informação [___] 

 
7 Está frequentando a escola? SIM [____]     NÃO [____] 
7.1 Tipo de escola: Regular [_____] Especializada [_____] 
 
8 Quantidade de crianças e adolescentes em situação de violência física, segundo o bairro de 
residência: 

 
1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. Outros [______]  

25. Quais ______________________ 

___________________________

 
9 Existe serviço especializado de atendimento à criança e adolescente com deficiência?  
SIM [____]     NÃO [____] 
9.1 Justifique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Sistema de garantia de direitos à Criança e Adolescente 
 
1 Quais as instituições e organizações que prestam atendimento às crianças e adolescentes 
presentes no município: 
 
Nome: 
Endereço: 
Tipo de serviço/Atividade: 
Qual a faixa etária de atendimento: 
Dia e horário de atendimento: 
 
Nome: 
Endereço: 
Tipo de serviço/Atividade: 
Qual a faixa etária de atendimento: 
Dia e horário de atendimento: 
 
Nome: 
Endereço: 
Tipo de serviço/Atividade: 
Qual a faixa etária de atendimento: 
Dia e horário de atendimento: 
 
Nome: 
Endereço: 
Tipo de serviço/Atividade: 
Qual a faixa etária de atendimento: 
Dia e horário de atendimento: 
 
Nome: 
Endereço: 
Tipo de serviço/Atividade: 
Qual a faixa etária de atendimento: 
Dia e horário de atendimento: 
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ANEXO III 

 

QUESTIONÁRIO 3 – MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 
Ano de Referência - 2014 

 

Mulheres acima de 18 anos 

1 – Mulheres em situação de Violência 

1.1 Quantidade total de mulheres em situação de violência  [______] 

1.2 Faixa etária: 
18-20 anos [____]     21-40 anos [____]  41-60anos [____]  60 anos acima [____] 
 
1.3 Cor/Raça 
Branca  [_____] Preta [_____] Amarela [_____] Parda [_____] Indígena [_____] 
 
1.4 Escolaridade 
Nunca estudou [__]  1ª a 4ª E.F [__] 5ª a 7ª E.F [__] 8ª a 9ª E.F. [__] Ensino Fund. Comp.[___] 

1º a 3º E.M [__]  Ensino Médio Completo [___]Sem informação [___] 

 
1.5 Mulheres em situação de violência, segundo o bairro de residência: 
 
 
1. Distrito de Nova Pátria [______] 

2. Distrito de Araxãns [______] 

3. Centro [______] 

4. Vila São Vicente [______] 

5. Vila Nova [______] 

6. Vila Ocidente [______] 

7. Vila Romana [______] 

8. Vila Esperança [______] 

9. Vila São Pedro [______] 

10. Vila Operária [______] 

11. Vila das Leituras [______] 

12. Santo Antônio [______] 

13. CDHU Nosso Teto [______] 

14. CDHU Ibraim Algazal [______] 

15. CDHU João Paulo II [______] 

16. Da Bíblia [______] 

17. Jardim Santa Elizabete [______] 

18. Jardim Santa Izabel [______] 

19. Chácara Aguiar [______] 

20. Residencial RH [______] 

21. Village Residencial [______] 

22. Residencial Cristal [______] 

23. Residencial Moori [______] 

24. Outros [______]  

Quais ______________________ 

___________________________ 

 
1.6 Tipo de Violência: 
 

1. Violência Física [____] 
2. Violência Psicológica [____] 
3. Violência Sexual (Abuso e Exploração) [____] 
4. Outras [____]. __________________________________________________ 
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1.7 Autor da violência: 
 

I. Esposo/Companheiro [_____] 
II. Membro da família que reside com a vítima [_____] 
III. Membro da família que não reside com a vítima [_____]  
IV. Agressor conhecido e sem grau de parentesco com a vítima [____] 
V. Agressor desconhecido e sem grau de parentesco com a vítima [_____] 

VI. Outros [_____] __________________________________________ 
 
 
1.8 Formas de denúncia: 
 

I. A própria vítima [____]  
II. Vizinhos, parentes e outros [_____] 

 
 
1.9 Existe serviço especializado de atendimento à mulheres em situação de violência no município?  
SIM [____]     NÃO [____] 
 
Justifique: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 


