BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2019
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com o disposto nos artigos 157 e 161, ambos da Lei Municipal nº 3.245, e na
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 20.370 - 1 – DETERMINAR, em atendimento ao Ofício nº 012/2019-CGEM-GC, a instauração
de Processo Administrativo Disciplinar a ser respondido por A.I.S., Matrícula nº 20.105-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desportos - SEDEC, para apurar eventuais condutas irregulares, em tese, tipificadas nos artigos 132, incisos
I, II, III e IV, e 133, inciso XXI, da Lei nº 3.245/1995;
relatadas por meio do Ofício nº 027/2019 do Setor
de Transportes da Secretaria de Educação, Cultura e
Desportos. 2 – DETERMINAR que a Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância instituída
pela Portaria nº 18.472, de 18.01.2017, conduza o
Processo devendo concluir seus trabalhos no prazo de
90 (noventa) dias contados da data de publicação do
extrato desta Portaria. 3 – DELIBERAR que os membros da Comissão podem reportar-se diretamente aos
órgãos da Administração Pública em diligências necessárias à instrução processual. 4 – DISPOR que a
presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 04 de abril de 2019. (Republicado
por incorreção)
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 20.404 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, à servidora Cláudia Verônica
Rezende Campos, Matrícula nº 4076/01, ocupante do
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Parecer nº 166/2019, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 236/237, do Processo Funcional nº
5311/01, com efeito retroativo a 12.03.2019. Barbacena, 22 de abril de 2019.
PORTARIA Nº 20.405 - CONCEDER licença sem vencimentos para tratar de interesse particular, pelo período de (02) dois anos à servidora Kátia Aparecida
Meireles Teixeira, ocupante do Cargo Público de Professor P-1, do Quadro do Magistério Público Municipal
de Barbacena, em conformidade com o Requerimento
nº 035342/2019, com efeito retroativo a 16.04.2019.
Barbacena, 22 de abril de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com o art. 2º da Lei Municipal nº 3.928 de 18 de abril de 2006, da Constituição
do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 20.409 - DESIGNAR Níger Jorge Emídio,
para compor o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE como membro Titular
da área governamental, representante da Secretaria
Municipal de Fazenda – SEFAZ, em substituição a Erica
de Castro Bolcato, e Grazyelle Fonseca de Castro como
membro Suplente, a partir desta data. Barbacena, 23
de abril de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, em especial com o disposto nos artigos 157 e 161, ambos da Lei Municipal nº 3.245, e na
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.410 - 1 – DETERMINAR, em atendimento ao Ofício nº 016/2019-CGEM-GC, a instauração
de Processo Administrativo Disciplinar a ser respondido por E.C.S., Matrícula nº 29895/01, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Programas
Sociais - SESAPS, para apurar eventuais condutas irregulares, em tese, tipificadas nos artigos 132, incisos I,
II, III e VII, e 133, inciso XXI, da Lei nº 3.245/1995;
relatadas por meio do Ofício nº 022/2019 – GEST/SESAPS, da Gerência do Serviço de Transporte Sanitário
da SESAPS. 2 – DETERMINAR que a Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância instituída
pela Portaria nº 18.472, de 18.01.2017, conduza o
Processo devendo concluir seus trabalhos no prazo de
90 (noventa) dias contados da data de publicação do
extrato desta Portaria. 3 – DELIBERAR que os membros da Comissão podem reportar-se diretamente
aos órgãos da Administração Pública em diligências
necessárias à instrução processual. 4 – DISPOR que
a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 24 de abril de 2019.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 20.411 - RETIFICAR a Portaria nº
19.319, de 31.01.2018, para dela constar: “CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o art.
40, § 5º da Constituição Federal, à servidora Edna
Patrícia Rezende da Silva, Matrícula nº 3008/01, CPF
nº 656.901.686-53, no Cargo de Professora, nível
P-4-B, conforme Parecer nº 48/2018, exarado pela
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo
a 03.12.2017. Barbacena, 31 de janeiro de 2018.” Barbacena, 24 de abril de 2019.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

ERRATA
- Na Portaria nº 20.401, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município no dia 15.04.2019, onde se lê
“Gabriela”, leia-se “Gabriella”.
- Na Portaria nº 20.395, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município no dia 15.04.2019, onde se lê
“Resende”, leia-se “Rezende”.
- Na Portaria nº 20.418, publicada no e-DOB - Diário
Oficial do Município no dia 24.04.2019, onde se lê “a
partir de 29.04.2019”, leia-se “com efeito retroativo a
22/04/2019”.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 093/2018 - IL
Nº 002/2019 – Objeto: aquisição de 20 (vinte) unidades de kit operacional do dispositivo elétrico incapacitante e 01 (uma) unidade de dispositivo de coleta de
dados do dispositivo elétrico incapacitante, sendo fornecedor: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA - CNPJ:
30.092.431/0001-96, no valor total de R$99.307,55
(noventa e nove mil, trezentos e sete reais e cinqüenta
e cinco centavos), tudo conforme documentação acostada aos autos. Ratificado em 09/04/2019. Luís Álvaro
Abrantes Campos - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE
1

REGISTRO DE PREÇOS
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 025/2019.
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº
14.675.553/0001-59. Empresa Classificada: DIGITAL
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, empresa
inscrita no CNPJ sob o nº 05.448.910/0001-55. Processo Licitatório nº 123/2018 - Pregão Presencial nº
039/2018. Objeto: Registro de preços para eventual
e futura aquisição de Notebooks, impressora, HD Externo, Projetores Multimídia e Estações de Trabalho
com pacote Office Home & Business, para reestruturação das Unidades Básicas de Saúde e Conselho
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e
Programas Sociais - SESAPS, conforme especificações,
obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor total: R$ 31.210,00
(trinta e um mil, duzentos e dez reais). Vigência: 12
(doze) meses. Data de assinatura: 20/03/2019. Nome
das partes que assinam: Luis Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), José Orleans da Costa (Secretário
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS), e
Guilherme de Oliveira Moreira (Empresa). Gerência e
Fiscalização da Ata: Rosiany Araújo de Paula - Subsecretaria de Promoção e Ações em Saúde - SESAPS;
Carmen Lúcia Werneck - Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 026/2019.
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ
nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do
Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob
o nº 14.675.553/0001-59. Empresa Classificada: INFORMÁTICA .COM LTDA, empresa inscrita no CNPJ
sob o nº 12.468.333/0001-29. Processo Licitatório nº
123/2018 - Pregão Presencial nº 039/2018. Objeto:
Registro de preços para eventual e futura aquisição
de Notebooks, impressora, HD Externo, Projetores
Multimídia e Estações de Trabalho com pacote Office
Home & Business, para reestruturação das Unidades
Básicas de Saúde e Conselho Municipal, através da
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais
- SESAPS, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais informações constantes
no Edital. Valor total: R$ 135.250,00 (cento e trinta
e cinco mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência: 12
(doze) meses. Data de assinatura: 20/03/2019. Nome
das partes que assinam: Luis Álvaro Abrantes Campos
(Prefeito Municipal), José Orleans da Costa (Secretário
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS),
e Ronaldo Eustáquio Cardoso (Empresa). Gerência e
Fiscalização da Ata: Rosiany Araújo de Paula - Subsecretaria de Promoção e Ações em Saúde - SESAPS;
Carmen Lúcia Werneck - Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato
de Empreitada nº 077/2015. Contratante: Município
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através
da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.
Contratada: ETROS ENGENHARIA LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 21.623.038/0001-90. Processo Licitatório nº 024/2015 - Concorrência Pública nº
004/2015. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência constante da “Cláusula Dezesseis - Da Vigência”, do contrato originário, ficando prorrogado por mais 122 (cento
e vinte e dois) dias, contados a partir de 31.03.2019
até 31.07.2019. Data de assinatura: 28/03/2019.
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes
Campos (Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa
(Secretária Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e
Virgílio Orlando de Carvalho Abreu (Contratada).
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE FLUXOGRAMA
2019 DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.....12
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE PORTARIA

violência contra crianças e adolescentes, intitulada:
“Violência contra Crianças e Adolescentes: do Conceito ao Atendimento”, elaborada pela Comissão de Políticas Públicas do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, conforme Anexo.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na presente
data. Barbacena, de 16 de abril de 2019. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

REDE DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL .....................................................................13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................15

PORTARIA Nº. 150/2019
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes
que lhe confere o art. 31, VII, do Regimento Interno,
RESOLVE:
Fica alterado os titulares da Comissão de Constituição
de que trata a Portaria nº. 113, de 28 de fevereiro de
2019, com os seguintes vereadores titulares Vereador
José Newton de Faria – Presidente, Vereador Milton
Roman – Vice-Presidente e Vereador Ewerton José
Duarte Horta Júnior - Secretário e suplentes Vereador
Flávio Maluf Caldas e Vereador Carlos Augusto Soares
do Nascimento, permanecendo inalteradas as demais
comissões. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao vigésimo quarto dia do
mês de abril de 2019. Vereador Amarílio Augusto de
Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação
no saguão da Câmara em 24.04.19. Maria Aparecida
Elias de Paula - Secretária Geral.
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INTRODUÇÃO
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define a criança e o adolescente como
sujeitos de direitos em fase de desenvolvimento, que devem ser protegidos e receber
atendimento preferencial em situações de exposição a riscos e outros eventos
prejudiciais ao desenvolvimento sadio e harmonioso. A violência contra a criança e o
adolescente é uma das mais graves situações de risco que afeta esses sujeitos e, por
isso, as políticas de atendimento devem garantir assistência integral, Intersetorial e de
qualidade para essas vítimas, uma vez que o ECA também, oferece importante
instrumento para que a sociedade e o estado possam, reconhecendo o protagonismo
desses sujeitos, buscar superar as formas de violência que prejudicam o seu
crescimento e desenvolvimento.
A realidade da infância e da adolescência no Brasil exige que tenhamos atitudes firmes
e responsáveis. Nós escolhemos qual será nossa postura diante da violência cometida
contra crianças e adolescentes.
Dentre as formas e expressões da violência contra crianças e adolescentes, se destaca
o abuso sexual, sendo uma triste realidade que ocorre em todas as classes sociais,
religiões e independente do nível de escolaridade. Contudo, os abusadores são pessoas
que também necessitam de atendimento indo muito além da punição. O abusador pode
ser um desconhecido, mas na maioria das vezes é uma pessoa da família, ou uma
pessoa conhecida em quem a criança e/ou adolescente confia. E, por ser alguém
próximo, acaba se aproveitando da situação conseguindo com que a vítima fique em

CONSELHOS MUNICIPAIS

silêncio por meio de ameaças, violência ou sedução, oferecendo presentes e privilégios.

CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO - CMID
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Presidente: Michael Lemos de Castro Militão
Resolução do CMID nº 007/2019, de 23 de Abril de
2019. “ Dispõe sobre composição da Mesa Diretora
biênio
2019/2021.” O Conselho Municipal do Idoso
– COMID, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal Nº 3742, de 11 de Abril de 2003 Lei
Delegada 67 e Decreto Municipal 7510/2013 e Ata 073
da reunião ordinária do dia 04 de Abril de 2019; Considerando que o Conselho Municipal do Idoso é órgão
responsável por formular, coordenar, supervisionar e
avaliar a politica publica para idoso entre outras competências determinadas no Art 1° da lei Municipal n°
3742 de 11 de Abril de 2003; Resolve, Art.1º – Aprovar
por unanimidade de seus conselheiros a nova composição da Mesa Diretora do CMID, conforme aprovação
constante na Ata de n° 074. I – Presidente: Michael
Lemos de Castro Militão. II – Vice – Presidente: Wanda Pompeu de Campos. III – 1° Secretária: Fernanda
Lombardi de Guiar. IV - 2° Secretária: Márcia Helena
de Almeida Guimarães. Art.2º - Esta Resolução entra
em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário. Barbacena,24 de Abril de
2019. Michael Lemos de Castro Militão. Presidente do
Conselhos Municipal do Idoso – CMID.

CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
Presidente: Luiz Henrique Alves Donato

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

“Não posso dominar o vento,
mas posso ajustar as velas.”

Lema do CAOPCA
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O QUE É VIOLÊNCIA ?
A Organização Mundial da Saúde – OMS (2002) definiu violência como o uso intencional
da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou
contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.
Portanto, podem ser consideradas: violência física, violência psicológica, violência
sexual,

negligência/abandono/privação,

violência

financeiro-econômica-patrimonial,

trabalho infanto-juvenil e violência institucional.
No campo dos direitos humanos, a violência é compreendida como toda violação de
direitos civis (vida, propriedade, liberdade de ir e vir, de consciência e de culto); políticos
(direito a votar e a ser votado, ter participação política); sociais (habitação, saúde,
educação, segurança); econômicos (emprego e salário) e culturais (direito de manter e

Realização

manifestar sua própria cultura).

Comissão de Políticas Públicas – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente /
Barbacena-MG

A história das civilizações mostra que a violência sempre esteve presente porque ela é
um “fato humano e social”, portanto, não se conhece nenhuma sociedade totalmente
isenta de violência. Ela se apresenta dentro de períodos ou épocas conforme seus

Descrição

contextos. Isso chama fenômeno da violência.

Cartilha de subsídio aos debates da violência contra crianças e adolescentes

Portanto, a violência é histórica e sempre é o reflexo da sociedade que a reproduz,
podendo aumentar ou diminuir conforme sua construção social nos níveis coletivos e

Edição e Diagramação

individuais (MINAYO, 2006).

Executiva da Comissão de Políticas Públicas 2019 – CMDCA / Barbacena – MG
- Camila Alexsandra de Assis Almeida
- Cintia Alves Antunes Leal
- Fátima Moreira de Melo

Abril de 2019.
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Resolução nº 65 de 16 de abril de 2019 – CMDCA “Dispõe sobre aprovação da Cartilha: Violência contra
Crianças e Adolescentes: do Conceito ao Atendimento.” O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições
conferidas pelos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº.
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA, da Lei Municipal nº 3.740/03, da Resolução
139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança do
Adolescente – CONANDA e da deliberação lavrada na
ata nº 289, de 16 de abril de 2019, RESOLVE: Art.
1º – Aprovar a Cartilha de subsídio aos debates da
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FORMAS E EXPRESSÕES DE VIOLÊNCIA
 VIOLÊNCIA SEXUAL
É toda ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a
participar de relações sexuais no casamento ou em outros relacionamentos, com uso da

Violência Institucional.............................................................................................06

força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer

Violência Estrutural ...............................................................................................07

outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência

Negligência............................................................................................................07
INDICADORES DE VIOLÊNCIA.......................................................................................08
INSTRUMENTOS PARA PROVIDÊNCIAS......................................................................11
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sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com
terceiros. A violência sexual se divide em dois tipos específicos – abuso sexual e
exploração sexual comercial.
 O ABUSO SEXUAL é todo ato ou jogo sexual com intenção de estimular
sexualmente a criança ou o adolescente, visando utilizá-lo para obter satisfação
sexual. Pode ocorrer em uma variedade de situações como: estupro, incesto,
assédio sexual, exploração sexual comercial, pornografia, pedofilia, manipulação
de genitália, mamas e ânus, até o ato sexual com penetração, imposição de
intimidades, exibicionismo, jogos sexuais e práticas eróticas não consentidas e
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impostas e obtenção de prazer sexual através da observação (BRASIL, 2004).
 A EXPLORAÇÃO SEXUAL caracteriza-se pela utilização sexual de crianças e
adolescentes com fins comerciais e de lucro, levando-as a manter relações

FORMAS E EXPRESSÕES DE VIOLÊNCIA
 VIOLÊNCIA SEXUAL
É toda ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a
participar de relações sexuais no casamento ou em outros relacionamentos, com uso da
força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer
outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal. Considera-se como violência

INDICADORES DE VIOLÊNCIA

sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com

 VIOLÊNCIA SEXUAL

terceiros. A violência sexual se divide em dois tipos específicos – abuso sexual e



exploração sexual comercial.

Altos níveis de ansiedade;



Baixa auto-estima;

 O ABUSO SEXUAL é todo ato ou jogo sexual com intenção de estimular



Distúrbios no sono e na alimentação;



Problemas no aprendizado e dificuldades de concentração;

PARA PROVIDÊNCIAS
extremas, súbitas e inexplicadas alterações
comportamento
da
BARBACENA, Mudanças
QUINTA-FEIRA,
25 noDE
ABRIL
DE INSTRUMENTOS
2019
NOTIFICAÇÃO

sexualmente a criança ou o adolescente, visando utilizá-lo para obter satisfação
sexual. Pode ocorrer em uma variedade de situações como: estupro, incesto,

criança /adolescente;

assédio sexual, exploração sexual comercial, pornografia, pedofilia, manipulação
de genitália, mamas e ânus, até o ato sexual com penetração, imposição de



intimidades, exibicionismo, jogos sexuais e práticas eróticas não consentidas e


impostas e obtenção de prazer sexual através da observação (BRASIL, 2004).
 A EXPLORAÇÃO SEXUAL caracteriza-se pela utilização sexual de crianças e
adolescentes com fins comerciais e de lucro, levando-as a manter relações
sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos, utilizando-as para a produção
de material pornográfico como revistas, filmes, vídeos, sites na Internet. São
considerados exploradores o cliente que paga (com dinheiro ou agrados) pelos

Comportamento muito agressivo ou apático / isolado; regressão a um

A notificação é um importante instrumento de proteção aos direitos de crianças e

comportamento muito infantil; tristeza e abatimento profundo;

adolescentes e também um importante instrumento para se conhecer a real magnitude

Comportamento

sexualmente

explícito

ou

presença

de

conhecimentos

subsídios para planejar políticas públicas com o objetivo de eliminar a violência contra



Masturbação visível e contínua;

criança e adolescente, a partir da realidade local. É dever do profissional de saúde



Brincadeiras sexuais agressivas;

realizá-la, conforme estabelecido pelo ECA e regulamentado pelo Ministério da Saúde. A



Relutância em voltar para casa;

violência foi incluída na lista das doenças e agravos de notificação compulsória pela



Faltar frequentemente à escola e ter poucos amigos ...

Portaria Nº 104 de 25 de janeiro de 2011. A notificação deve ser feita imediatamente ao
Conselho Tutelar.

serviços sexuais e aqueles que induzem, facilitam ou obrigam crianças e

 VIOLÊNCIA FÍSICA:

adolescentes a se prostituírem.

 VIOLÊNCIA FÍSICA
É o uso da força física de forma INTENCIONAL, NÃO ACIDENTAL, por um agente
agressor adulto ou mais velho que a criança ou adolescente. Pode deixar ou não marcas

•

Presença de lesões físicas que não se ajustam à causa alegada;

•

Ocultamento de lesões antigas;

•

Hematomas e queimaduras em diferentes estágios de cicatrização;

•

Contusões corporais em partes do corpo que geralmente não sofrem lesões com

evidentes e nos casos extremos pode causar a morte. É a forma de violência mais fácil

quedas habituais;

de diagnosticar, pois o agressor geralmente utiliza chinelos, chicotes, cintos, fivelas,

•

Medo dos pais e/ou responsáveis;

cordas, correntes, e deixa marcas no corpo da criança e do adolescente.

•

Alegação de causas poucos prováveis para as lesões;

•

Fugas do lar e comportamento agressivo com colegas;

•

Baixa auto-estima considerando-se merecedor de punições;

•

Desconfia de contato com adultos;

•

Hiperativa ou depressiva;

•

Tendências autodestrutivas;

•

Problemas de aprendizagem;

•

Distúrbios alimentares e do sono.

•

A família oculta as lesões na criança ou as justifica de forma não convincente e

É praticada pelos pais, parentes, responsáveis, outras pessoas, muitas vezes com
objetivo de “educar” ou “corrigir”. Utilizam as próprias mãos ou objetos, armas de fogo,
rmas brancas, provocando marcas físicas, psíquicas e afetivas. Segundo concepções
mais recentes, o castigo repetido, não severo, também se considera violência física.
5



do evento, pois a partir dessas informações, o Estado (federal/estadual/municipal) terá

inapropriados para a idade;

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

contraditória;

Considera-se como violência psicológica as atitudes, palavras, ações, ameaças,
humilhações, gritos, injúrias, privação de amor, rejeição, entre outras que podem

•

A família culpa a criança pelos problemas no lar;

envergonhar, censurar ou pressionar a criança ou o adolescente de forma permanente.

8

Essa modalidade, apesar de ser extremamente frequente é difícil de ser identificada,
pode trazer grandes danos ao desenvolvimento emocional, físico, sexual e social das

 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA:

crianças e adolescentes (SBP, 2001).

•

Problemas de saúde sem causa orgânica;

•

Distúrbios de fala (mudez, gagueira);

•

Afecções cutâneas (reações alérgicas na pele);

•

Disfunções físicas em geral;

•

Distúrbios alimentares e do sono;

•

Isolamento social;

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL VÍTIMAS DE

•

Carência afetiva;

•

Baixa auto estima;

VIOLÊNCIA

•

Regressão a comportamentos incompatíveis com a idade;

•

Submissão e apatia;

•

Dificuldades e problemas escolares, mas sem limitações cognitivas e intelectuais;

•

Tendência suicida.

A violência psicológica inclui comportamentos como: ameaçar os filhos; magoar os
animais de estimação; humilhar na presença de amigos, familiares ou em público;
desvalorização; chantagem; isolamento de amigos e familiares; ridicularizar; manipular
afetivamente; explorar; negligenciar (atos de omissão a cuidados e proteção contra
agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene,
entre outros); ameaçar; privar de forma arbitraria da liberdade (impedimento de
trabalhar, estudar, cuidar da aparência pessoal, gerenciar o próprio dinheiro, brincar,
etc.); confinamento doméstico; críticas pelo desempenho sexual; omissão de carinho;
negar atenção e supervisão; perseguição.


BULLING

Conjunto de atitudes de violência física e/ou psicológica, de caráter intencional e
repetitivo, que ocorre com frequência nas escolas, caracterizado pela agressão,
dominação e prepotência entre pares. É praticado por um agressor (bully) contra uma ou
mais vítimas que se encontram impossibilitadas de se defender. Seja por uma questão
circunstancial ou por uma desigualdade subjetiva do poder, por trás dessas ações
sempre há um ou mais agressores que dominam a maioria dos alunos de uma turma e
impedem qualquer atitude solidária em relação ao agredido (SILVA, 2010).


11

Demanda Espontânea

Serviços de Saúde,

 NEGLIGÊNCIA:
•

Padrão de crescimento deficiente;

•

Vestimentas inadequadas;

•

Fadiga constante;

•

Quadro de desnutrição freqüente;

•

Repetência, baixo rendimento, ausências ou atrasos escolar ou em atendimento
de saúde;

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

É caracterizada por uma relação de poder entre instituição/usuário, podendo se dar de
diversas formas: ineficácia e negligência no atendimento, discriminação, intolerância,
abuso de poder, falta de estrutura física e recursos financeiros (SANTOS; FERRIANI,
2009). Pode incluir desde a dimensão da falta de acesso à má qualidade dos serviços.
A equipe de saúde deve ficar atenta para observar os sinais e queixas das crianças e

•

Agressividade ou apatia;

•

Hiperatividade ou depressão;

•

Assume responsabilidades deum adulto;

•

Família não comparece à escola;

•

Família não se preocupa e não resolve as necessidades da criança;

•

Apresenta desleixo com a higiene e aparência pessoal;

•

Deixam crianças sozinhas, sem a supervisão de um adulto.

(Acolhimento
Humanizado)

Judiciário

Encaminhamentos

IML

CTA

CAPS I

Principais queixas: Cefaléia, tonturas ou desmaios, tensão muscular, náuseas
(enjôos), alergias, diarréia, palpitações e mudanças frequentes e intensas de
humor, com explosões repentinas de irritação ou raiva;

•

Apresentam diversas desculpas para não irem à escola, inclusive com doenças

CRAS

•

Alta Complexidade
(Acolhidos)

físicas

ainda que seja apenas uma suspeita.

VIOLÊNCIA ESTRUTURAL (Trabalho Infantil)

SCMB

Público

CREAS

6



Polícia Militar
e Civil

 BULLING:
•

de Saúde (SMSA). As notificações epidemiológicas e protetivas devem ser realizadas,

CREAS, CRAS

Ministério

adolescentes institucionalizados (Creches, Escolas, Hospitais, Abrigos, Centros de
Internação), problematizando sua percepção com os gestores da Secretaria Municipal

Educação, SAMU,

Conselho
Tutelar

UBS
(ESF/NASF)

Problemas psicossomáticos;

Ambulatório Saúde
Mental/FHEMIG

9

Está ligada às características socioeconômicas e políticas de uma sociedade, em um
determinado período histórico. Traz no seu interior a exclusão social e seus efeitos,
notadamente a partir do sistema capitalista, da globalização e da imposição de leis de

•

globalização econômica de forma que passa a ser retratada:
“No que tange à categoria da globalização, o importante é estabelecer uma análise que
mostre os impactos desse modelo no acirramento das desigualdades, provocadas pelas
políticas de crescimento econômico desigual nas regiões brasileiras, delimitando os
focos de desemprego, novas pobrezas, exclusão social e renda” (2001, p. 43apud)

Problemas psíquicos, tais como: transtorno do pânico, depressão, anorexia e

OSC’s

bulimia, fobia escolar, fobia social, ansiedade generlizada, depressão entre

mercado. Leal (2001) faz uma discussão relacionando a violência estrutural à

outros;
•

Bullying também pode agravar problemas preexistentes, devido ao tempo
12

prolongado de estresse.
•

Passam a gastar mais dinheiro do que o habitual na cantina ou com a compra de
objetos diversos com o intuito de presentear os outros.

REDE DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

Nesse sentido, a exclusão social e econômica têm papel fundamental na
compreensão da violência estrutural. Sendo que a exploração do trabalho infantil

Conselho Tutelar

constitui-se numa expressão muito forte da violência estrutural, caracterizando-se por

Endereço: Praça Comendador Thompson Scafuto, s/n Bairro: Funcionários –

qualquer atividade, remunerada ou não, domiciliar ou extra-domiciliar, exercida por

Barbacena/MG

criança e adolescente menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de

e-mail: c.tutelarbq@yahoo.com.br

14 anos (ECA, 1990). Uma das formas mais comuns de trabalho infantil é o

Telefone: (32) 3339-2090 / (32) 99956-6263

doméstico, considerado natural por grande parte da população, mas é importante
diferenciar o trabalho infantil doméstico de atividades que ocorrem no âmbito familiar,

CREAS

como forma de estímulo à solidariedade e compartilhamento de responsabilidades.

Endereço: Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275 – Bairro Funcionários –



Barbacena/MG.

NEGLIGÊNCIA

E-mail: creas@barbacena.mg.gov.br

A negligência é uma das formas mais frequentes de violência praticada por pais ou

Telefone: (32) 3331-0287

responsáveis contra crianças e adolescentes, atingindo principalmente os aspectos
relacionados à saúde, à educação, à higiene e à falta de alimentação. É um tipo de difícil

CRAS – Nova Cidade

identificação, pois muitas vezes está relacionada às questões estruturais da sociedade

Endereço: Rua São Paulo da Cruz, s/n – Bairro: Nova Cidade – Barbacena / MG

(desemprego, acesso aos serviços públicos, distribuição de renda, injustiça social, entre

E-mail: crasnovacidade@barbacena.mg.gov.br

outros). Essa violência gera graves consequências à saúde e provoca alterações no seu

Telefone: (32) 3339-2075

processo de crescimento e desenvolvimento. A pouca atenção por parte dos pais, o
atraso no calendário de vacinação, o não seguimento de recomendações de

CRAS – São Pedro

profissionais da saúde entre outras são características sugestivas da violência por

Endereço: Praça José Serapio da silva, 673 - Bairro: São Pedro – Barbacena / MG

negligência.

E-mail: crassaopedro@barbacena.mg.gov.br
Telefone: (32)3339-2079
7

CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento
Endereço: Av. Pereira Teixeira s/n- Bairro: Funcionários – Barbacena / MG
Telefone: (32) 3333-4787

INDICADORES DE VIOLÊNCIA
 VIOLÊNCIA SEXUAL


Altos níveis de ansiedade;



Baixa auto-estima;



Distúrbios no sono e na alimentação;



Problemas no aprendizado e dificuldades de concentração;

INSTRUMENTOS PARA PROVIDÊNCIAS



Mudanças extremas, súbitas e inexplicadas alterações no comportamento da

NOTIFICAÇÃO



Comportamento muito agressivo ou apático / isolado; regressão a um

10

Endereço: Rua Padre Toledo, s/n – Bairro: São Sebastião – Barbacena / MG

criança /adolescente;
comportamento muito infantil; tristeza e abatimento profundo;


Comportamento

sexualmente

inapropriados para a idade;


Santa Casa de Misericórdia de Barbacena

Masturbação visível e contínua;

explícito

ou

presença

de

conhecimentos

A notificação é um importante instrumento de proteção aos direitos de crianças e
adolescentes e também um importante instrumento para se conhecer a real magnitude
do evento, pois a partir dessas informações, o Estado (federal/estadual/municipal) terá

3

subsídios para planejar políticas públicas com o objetivo de eliminar a violência contra
criança e adolescente, a partir da realidade local. É dever do profissional de saúde
realizá-la, conforme estabelecido pelo ECA e regulamentado pelo Ministério da Saúde. A

Telefone: (32) 3339-2400

13

Telefone: (32) 3339-2075

Coordenação das Unidades Básicas de Saúde / UBS / NASF
Endereço: Rua João Moreira Vidigal, 50 – Bairro: Pontilhão, Barbacena/MG

CRAS – São Pedro

Telefone: (32) 3339-2144

Endereço: Praça José Serapio da silva, 673 - Bairro: São Pedro – Barbacena / MG
E-mail: crassaopedro@barbacena.mg.gov.br

IML - Instituto Médico Legal de Barbacena-MG

Telefone: (32)3339-2079

Endereço: Praça Presidente Antônio Carlos, 08 – Bairro: São Sebastião –
Barbacena/MG
Telefone: (32) 3339-2971

CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento
Endereço: Av. Pereira Teixeira s/n- Bairro: Funcionários – Barbacena / MG

CAPS i – “Estação vida - Dr. Mauro Borgo"

Telefone: (32) 3333-4787

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Endereço: Praça Adriano de Oliveira, s/n, Bairro São José - Barbacena/MG
Telefone: (32) 3339- 2096

Santa Casa de Misericórdia de Barbacena

Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena

Endereço: Rua Padre Toledo, s/n – Bairro: São Sebastião – Barbacena / MG

Endereço: Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, 374, Bairro: Grogotó –

Telefone: (32) 3339-2400

Barbacena/MG



Secretaria de Direitos Humanos (SDH) - http://www.sdh.gov.br



UNICEF Brasil - http://www.unicef.org.br



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - http://www.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2019

brasilsemmiseria.gov.br

Telefones: (32) 3339-2600 fax: (32) 3339-2617
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Ministério da Saúde - www.saude.gov.br

Polícia Militar de Barbacena-MG



Ministério da Educação - www.mec.gov.br

Endereço: Rua: Cel. Jairo pereira da silva, 129-275 - Santa Cecilia, Barbacena/MG



LEAL, M. L. P; LEAL, M. F. P. (Org.) Pesquisa Nacional sobre Tráfico de
Mulheres, Crianças e Adolescentes (PESTRAF). CECRIA. Brasília, 2002.

Telefone: 190


SAMU – Barbacena
Endereço: Estr. São João Del Rei e Barroso, 1195-1301 – Bairro: Santa Luzia,
Barbacena / MG

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF.

DISQUE 100
O Disque Direitos Humanos é um serviço telefônico de recebimento, encaminhamento e
monitoramento de denúncias de violação de direitos humanos.

Telefone: 192
Coordenação das Unidades Básicas de Saúde / UBS / NASF
Endereço: Rua João Moreira Vidigal, 50 – Bairro: Pontilhão, Barbacena/MG
Telefone: (32) 3339-2144
IML - Instituto Médico Legal de Barbacena-MG
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Endereço: Praça Presidente Antônio Carlos, 08 – Bairro: São Sebastião –
Barbacena/MG
Telefone: (32) 3339-2971
CAPS i – “Estação vida - Dr. Mauro Borgo"
Endereço: Praça Adriano de Oliveira, s/n, Bairro São José - Barbacena/MG

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Telefone: (32) 3339- 2096
Ambulatório de Saúde Mental de Barbacena
Endereço: Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, 374, Bairro: Grogotó –
Barbacena/MG
Telefones: (32) 3339-2600 fax: (32) 3339-2617



Secretaria de Direitos Humanos (SDH) - http://www.sdh.gov.br



UNICEF Brasil - http://www.unicef.org.br



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - http://www.
brasilsemmiseria.gov.br



Ministério da Saúde - www.saude.gov.br

Polícia Militar de Barbacena-MG



Ministério da Educação - www.mec.gov.br

Endereço: Rua: Cel. Jairo pereira da silva, 129-275 - Santa Cecilia, Barbacena/MG



LEAL, M. L. P; LEAL, M. F. P. (Org.) Pesquisa Nacional sobre Tráfico de

Telefone: 190

Mulheres, Crianças e Adolescentes (PESTRAF). CECRIA. Brasília, 2002.


DISQUE 100
O Disque Direitos Humanos é um serviço telefônico de recebimento, encaminhamento e
monitoramento de denúncias de violação de direitos humanos.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no

4

8.069, de 13 de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF.
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