
PACTO PELA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Proteção às Crianças e Oportunidades aos Jovens

O Pacto pela Infância e Juventude sintetiza a política pública de 

atenção a crianças, adolescentes e jovens do Estado do Paraná e propõe 

10 desafios prioritários ao governo e à sociedade paranaenses para que 

concentrem esforços, recursos, idéias e energia, formando uma aliança 

de proteção, de oportunidades e de práticas de cidadania.

Assim, queremos e teremos

AS FAMÍLIAS PROTETORAS

OS GOVERNOS PRESENTES

E A SOCIEDADE ALERTA E PARTICIPATIVA

Trabalhando cotidianamente

POR UM AMBIENTE FAMILIAR FORTALECIDO E PROTETOR 

PELO  ENFRENTAMENTO  DAS  VIOLÊNCIAS  PRATICADAS  CONTRA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA JUVENIL

PELO  COMBATE  AO  USO  DE  DROGAS  LÍCITAS  E  ILÍCITAS  E  PELA 
GARANTIA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL

PELA INCLUSÃO EDUCACIONAL EFETIVA

PELO CONVÍVIO SOCIAL SAUDÁVEL, ESTIMULANTE, INTERESSANTE, 
CRIATIVO E PRODUTIVO

PELA  ERRADICAÇÃO  DO  TRABALHO  INFANTIL  E  PELA  AMPLIAÇÃO 
DAS  OPORTUNIDADES  DE  QUALIFICAÇÃO  E  DE  INSERÇÃO 
PROFISSIONAL DOS JOVENS 

PELA  AMPLIAÇÃO  DAS  REDES  DE  PROTEÇÃO  E  DE  APOIO  ÀS 
CRIANÇAS, AOS JOVENS E ÀS FAMÍLIAS

PELO  FORTALECIMENTO  DAS  ESTRUTURAS  DE  DEFESA  DOS 
DIREITOS DAS CRIANÇAS, DOS ADOLESCENTES E DOS JOVENS

PELA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA JUVENTUDE
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PACTO PELA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
Proteção às Crianças e Oportunidades aos Jovens

1- POR UM AMBIENTE FAMILIAR FORTALECIDO E PROTETOR 

 Plano estadual de acolhimento familiar e institucional

 Ações de fortalecimento da família na  tarefa de educação dos filhos

 Campanhas educativas

 Produção de material especializado para trabalho junto às famílias

 Co-financiamento para acolhimento familiar e institucional (conforme 

anteprojeto de lei)

2-  PELO  ENFRENTAMENTO  DAS  VIOLÊNCIAS  CONTRA  CRIANÇAS  E 

ADOLESCENTES

 Plano estadual de enfrentamento das violências contra crianças e 

adolescentes 

 Canais de denúncia sobre violências e violação de direitos 

 Redes de atendimento especializado intersetorial  e interinstitucional 

de proteção às vítimas de violências

 Notificação de casos e encaminhamento à rede de proteção

 Responsabilização e tratamento especializado de agressores

3- PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA JUVENIL

 Plano estadual de atenção ao adolescente em conflito com a lei – 

Sinase/PR

 Apoio técnico e financeiro aos programas de meio aberto

 Informações estratégicas sobre a violência juvenil

 Campanha  educativa  de  prevenção  à  violência.  Cultura  da  solução 

pacífica de conflitos e mediação de conflitos

 Formação continuada da rede de atendimento

 Aperfeiçoamento do sistema socioeducativo

 Programas  de  apoio  aos  adolescentes  que  cumprem  medidas 

socioeducativas (trabalho com família, egressos e aprendiz)

 Repressão ao crime organizado

 Núcleos de defesa
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4-  PELO  COMBATE  AO  USO  DE  DROGAS  E  PELA  GARANTIA  DE 

TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL

 Plano  estadual  de  atenção  à  saúde  mental  da  criança,  do 

adolescente e do jovem

 Ações educativas e de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

 Estímulo à implantação de programas de saúde integral da criança, do 

adolescente e do jovem

 Serviço telefônico gratuito de apoio a drogadidos em situação de crise 

(0800 –  SOS não às drogas)

 Serviços especializados de atendimento a diferentes graus de uso de 

substâncias psicoativas de transtorno mental

 Capacitação  dos  trabalhadores  da  rede  de  saúde  e  comunidades 

terapêuticas

 Apoio  técnico  e  financeiro  a  comunidades  terapêuticas,  conforme 

critérios pré-estabelecidos

5- PELA INCLUSÃO EDUCACIONAL EFETIVA

 Programas  especiais  para  o  público  jovem  fora  do  sistema 

educacional ou em processo de retomada dos estudos – política de 

educação (Seed - Seti)

 “Fica” -  Combate  à  evasão  escolar  e  ambiente  escolar  acolhedor 

(Inclusivo)

 “Proeduse” - Programa de Educação em Unidades Socioeducativas e 

no meio aberto

 “Equipes Multidisciplinares” - Reforço à implantação 

 “Sareh” - Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar

 “Superação”  -  Melhoria  qualitativa  das  escolas  que  apresentam 

baixos índices de produtividade escolar

 Programas de inclusão universitária

6-  PELO  CONVÍVIO  SOCIAL  SAUDÁVEL,  ESTIMULANTE, 

INTERESSANTE, CRIATIVO E PRODUTIVO

 Plano estadual de “Convivência Social Cidadã”

 Produção cultural como instrumento de emancipação e de formação 

integral
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 Espaços e vivências artísticas, esportivas, culturais e de lazer

 Apoio aos contraturnos intersetoriais,  com trabalho socioeducativo e 

de cidadania e orientação psico-sócio-familiar

 Escola Aberta nos finais de semana para trabalho com os jovens e 

suas famílias  (alternativa de esporte, lazer, arte e formação)

 Centros da Juventude

7- PELA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PELA AMPLIAÇÃO 

DAS  OPORTUNIDADES  DE  QUALIFICAÇÃO  E  INSERÇÃO 

PROFISSIONAL DOS JOVENS 

 Plano estadual de erradicação do trabalho precoce e de preparação 

para o trabalho protegido

 Pesquisa e informações sobre as situações de exploração da mão-de-

obra infanto-juvenil

 Ação integrada de orientação e de responsabilização de empresas e 

grupos exploradores

 Central de aprendizagem e estímulo aos contratos de aprendizagem

 Estímulo às prefeituras para criação de vagas de aprendizagem nos 

órgãos públicos municipais

 Primeiro  emprego  estadual  (estágio,  bolsa-monitoria  e  residência 

técnica)

 Cursos de formação profissional para adolescentes

 Assessoramento técnico e financeiro aos municípios priorizados para 

erradicação  do  trabalho  precoce  e  preparação  para  o  trabalho 

protegido

8-  PELA  AMPLIAÇÃO  DAS  REDES  DE  PROTEÇÃO  E  DE  APOIO  ÀS 

CRIANÇAS, AOS ADOLESCENTES, AOS JOVENS E ÀS FAMÍLIAS

 Plano estadual de sensibilização e mobilização da sociedade pró-

redes de proteção às crianças, aos adolescentes e aos jovens

 Organização da ação governamental de forma integrada em territórios 

priorizados  pela  vulnerabilidade  e  pelos  altos  índices  de  violência, 

reunindo programas já existentes e criando novas alternativas 
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 Mobilização das instituições, dos recursos e das pessoas para formar 

redes de proteção, de apoio e de inclusão social para filhos e pais em 

situação de risco

 Capacitação de gestores

 Realização  de  eventos  envolvendo  diferentes  setores  da  sociedade 

(empresas,  organização  de  classes,  entidades  sociais,  gestores 

públicos)

9-  PELO  FORTALECIMENTO  DAS  ESTRUTURAS  DE  DEFESA  DOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS, DOS ADOLESCENTES E DOS JOVENS

 Formação continuada de conselheiros de direitos e de tutelares e de 

grupos de defesa de direitos

 Apoio à realização de conferências regionais, estadual e nacional

 Publicação  de  material  de  apoio  para  campanhas  de  garantia  de 

direitos

 Produção de material didático-pedagógico para orientar a atuação dos 

atores envolvidos no atendimento direto e no sistema de garantia de 

direitos

 Implantação do “Orçamento-Criança” no âmbito estadual  e estímulo 

aos municípios para a implantação no âmbito municipal

 Articulação estadual, regional e municipal dos órgãos públicos e não-

governamentais que atuam no atendimento e na garantia de direitos 

das crianças, dos adolescentes e dos jovens

 Defensoria pública especializada para a população infanto-juvenil

10 – PELA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA JUVENTUDE

 Fortalecimento  da  organização  e  da  mobilização  da  juventude  para  o 

desenvolvimento da consciência-cidadã e da participação política, social e 

comunitária

 Comitês municipais de controle de vagas de contratos de aprendizagem

 Criação  de  bolsa-auxílio  para  atuação  social  e  cultural  do  jovem  em 

programas  ligados  ao  Pacto  pela  infância  e  Juventude  –  “Projeto 

Atitude”
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 Formação continuada dos jovens, a partir de grêmios estudantis e outros 

grupos  organizados,  para  sensibilização,  mobilização  e  ampliação  da 

participação social da juventude
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SIGNATÁRIOS DO ÂMBITO DO GOVERNO ESTADUAL

Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – Secj 

Secretaria de Estado da Educação – Seed 

Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – Setp 

Secretaria de Estado da Segurança Pública – Sesp 

Secretaria de Estado da Saúde – Sesa 

Secretaria de Estado da Cultura – Seec   

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Seti 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – Seju 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – Seab 

Secretaria de Estado da Comunicação Social – Secs 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sema 

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – Seap 

Secretaria de Estado da Fazenda – Sefa 

Secretaria de Estado da Ind., do Comércio e Assuntos do Mercosul – 

Seim 

Secretaria de Estado de Obras Públicas – Seop 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – Sedu 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – Sepl 

Secretaria de Estado dos Transportes – Setr 

Secretário Especial da Corregedoria e Ouvidoria Geral – Seog 

Secretaria de Estado do Turismo – Setu 

Secretaria Especial de Relações com a Comunidade

Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

Secretário Especial de Coordenação de Projetos Sociais

Secretário Especial de Representação do Paraná em Brasília
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