SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)
Conforme Apresenta o gráfico a seguir no ano de 2017, o Serviço realizou 743
acompanhamentos de adolescentes atores de ato infracional, tendo maior registro no mês de
dezembro.
Compreendemos que total de acompanhamento realizado, principalmente no primeiro
semestre, pode corresponder aos adolescentes inseridos no ano anterior, cujo o cumprimento da
medida poderá ser estimado em até seis meses, sendo assim, sempre o número de
acompanhamento será maior do que os casos novos inseridos no mês de referência.

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO

No gráfico a seguir, serão demonstrados dados quantitativos de adolescentes
inseridos no serviço conforme o mês de referência. Ressaltamos que estes dados
contabilizados são somente aqueles que ainda não estão em acompanhamento, ou
seja, adolescentes que pela primeira vez cometeram ato infracional. Observa-se
que durante o ano de 2017 foram registados 35 casos novos, tendo o maior índice
no mês de março.

Relacionando o número de famílias, constatou-se que os dados foram idênticos com a
quantidade de adolescentes inseridas no mês de referência, isto significa que em cada família
apenas um membro cometeu ato infracional.

Diante dos dados levantados, observa-se que a medida mais aplicada pelo Poder
Judiciário são de Prestação de Serviços à Comunidade. Outro fator observado foram que os
adolescentes do sexo masculino são os que mais se envolvem com atos infracionais, ambos
entre a idade de 15 à 16 anos.

Conforme apresenta o gráfico a seguir, os tipos de atos infracionais mais cometidos pelos
adolescentes são de furto e roubo, segundo de tráfico de drogas.

Segundo os dados apresentados, os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa estão cursando entre o 6º e 9º ano. Quando os adolescentes iniciam os
atendimentos e acompanhamentos pelo CREAS, na grande maioria estão fora da rede de ensino,
apresentado defasagem escolar.

Outros fatores relevantes são as vulnerabilidades socioeconômicas, os dados demonstram
que o perfil das famílias no quesito de renda está entre 01 salário mínimo.
Diante do contexto econômico do país, marcados por crises e índice de desemprego, não
podemos desconsiderar que este fator contribui para as vulnerabilidades sociais, acarretando o
envolvimento de crianças e adolescentes em situações de violações de direito e/ou envolvimento
com atos ilícitos.
Inclusive os atos mais cometidos pelos adolescentes são furto e tráficos de drogas, ambos
geram produção de renda.

Dos adolescentes acompanhados na medida socioeducativa, a maioria auto declararam
ser dar cor branca e parda, ambos os sexos. Não foram registrados nenhum caso de
adolescentes que declaram ser indígena e/ou negro.

Da identificação dos bairros ondem reside os adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, analisamos que o maior índice estão nos bairros do centro de Nova Andradina,
como o Bairro Capilé.
Este dado aponta a importância de fortalecimento das políticas Intersetoriais e trabalho
preventivo nos bairros mais vulneráveis na ocorrência de adolescentes envolvidos com atos
infracionais.

