
 

 

INICIATIVA: Combate à evasão escolar. 

META: Reduzir os índices de evasão escolar no município de Guarapuava/PR. 

INDICADOR: Dados empíricos, colhidos no cotidiano ministerial. 

ATIVIDADES: 1º) Realização de capacitação com professores, pedagogos e 

diretores da rede pública de ensino. 2º) Promoção de buscas ativas. 3º) 

Realização de palestras na comunidade, com profissionais da área da educação, 

com a participação do Ministério Público para alerta aos pais de seus deveres 

jurídico-sociais (poder familiar). 

PRAZO: início em julho de 2012, com previsão de término em fevereiro de 2013, 

                                                        
1 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=410442&search=parana| 
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com o início do ano letivo. 

RESPONSÁVEL: Ministério Público, em parceria com o Núcleo Regional de 

Educação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação. 

  

 

 

INICIATIVA: Combate à violência escolar. 

META: Reduzir os índices de violência escolar. 

INDICADOR: Dados empíricos, colhidos no cotidiano ministerial. 

ATIVIDADES: 1º) Levantamento, por ocasião das oitivas informais, das escolas 

estaduais/municipais onde há maior incidência de violência escolar. 2º) Manter 

contato com o NRE e a Secretaria Municipal de Educação para inicio de um 

trabalho conjunto, com os educadores/professores/pedagogos e os alunos. 

PRAZO: ano de 2013 para realização do levantamento. Ano de 2014 para 

reuniões com o NRE e a Secretaria Municipal de Educação, além palestras dirigidas 

ao público destinatário. 

RESPONSÁVEL: Ministério Público, em parceria com o Núcleo Regional de 

Educação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

 

INICIATIVA: Combate à violência infanto-juvenil. 

META: Reduzir os índices de violência infanto-juvenil. 

INDICADOR: Dados empíricos, colhidos no cotidiano ministerial. 

ATIVIDADES: 1º) Levantamento, por ocasião das oitivas informais, das infrações 

de maior incidência, o nível de escolaridade dos infratores, se já incidiram na 

prática de ato infracional (reincidência), se já cumpriram medida socioeducativa, a 

renda mensal de seus familiares, e, por fim, o seu domicílio, além de quantos 

deles são agraciados com remissão e quantos são representados. 2º) Estabelecer 



uma relação entre estes fatores e os índices de incidência dos atos infracionais 

(por exemplo, reincidência, domicílio, escolaridade, e, até mesmo, se as medidas 

socioeducativas tem surtido efeito para evitar a reincidência). 3º) Trabalhar as 

causas para reduzir a incidência de atos infracionais. 

PRAZO: ano de 2013 para realização do levantamento. Ano de 2014 para demais 

ações. 

RESPONSÁVEL: Ministério Público. 

 

 

 

INICIATIVA: Combate aos elevados níveis de institucionalização de crianças e 

adolescentes na comarca. 

META: Apurar as causas de maior incidência de acolhimento institucional, 

buscando combate-las, com a finalidade de reduzir os índices de 

institucionalização. 

INDICADOR: Dados empíricos, colhidos no cotidiano ministerial, acrescidos dos 

levantamentos realizados pelo IBGE, por ocasião do CENSO 2010. 

ATIVIDADES: 1º) Levantamento das causas de maior incidência de 

institucionalização na comarca. 2º) Buscar um trabalho conjunto com os 

Municípios (sobretudo as pastas especializadas: saúde, habitação, assistência 

social etc) e demais Promotorias de Justiça especializadas, no intuito de reduzir os 

índices de acolhimento institucional. 

PRAZO: até 2014. 

RESPONSÁVEL: Ministério Público, SAIJ, Município. 

 

 

 

INICIATIVA: Combate aos elevados níveis de institucionalização de crianças e 

adolescentes na comarca. 

META: Apurar as causas de maior incidência de acolhimento institucional, 

buscando combate-las, com a finalidade de reduzir os índices de 



institucionalização. 

INDICADOR: Dados empíricos, colhidos no cotidiano ministerial, acrescidos dos 

levantamentos realizados pelo IBGE, por ocasião do CENSO 2010. 

ATIVIDADES: 1º) Levantamento das causas de maior incidência de 

institucionalização na comarca. 2º) Buscar um trabalho conjunto com os 

Municípios (sobretudo as pastas especializadas: saúde, habitação, assistência 

social etc) e demais Promotorias de Justiça especializadas, no intuito de reduzir os 

índices de acolhimento institucional. 

PRAZO: até 2014. 

RESPONSÁVEL: Ministério Público, SAIJ, Município. 

 

 

 

INICIATIVA: Combate aos elevados níveis de gravidez na adolescência nos 

municípios de Candói e Turvo/PR. 

META: Reduzir os níveis de  gravidez na adolescência nos municípios de Candói e 

Turvo/PR. 

INDICADOR: Dados empíricos, colhidos no cotidiano ministerial. 

ATIVIDADES: Realização de eventos juntamente com as Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde. 

PRAZO: até 2014. 

RESPONSÁVEL: Ministério Público (6ª e 8ª Promotorias de Justiça), Secretarias 

Estadual e Municipal de Saúde. 

 

 

Elaborado por: GUILHERME CARNEIRO DE REZENDE 

Data: 12/11/2013. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


