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Projeto de Ações Integradas da
Administração Popular para a

Juventude em Situação de Riscos.
F I C H A  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O

GESTÃO: 1993 - 1996 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE U.F.: RS
PREFEITO: Tarso Genro
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação de Educação Social e Comunitária – FASC.
NOME DO RESPONSÁVEL: CARGO:

IMPLEMENTADO EM: 2.º semestre de 1993
FONTE: Material produzido pela prefeitura.
N.º DE HABITANTES: 1.200.000 habitantes ( aprox. ) ORÇAMENTO:

TEL: (051) 214 - 1700 FAX: ( 051) 214-1850
E – MAIL: SITE: www.portoalegre.rs.gov.br

EMENTA:
Trata-se de uma política pedagógica emancipatória baseada na construção da cidadania e na educação pelo
trabalho, em que se trabalha para aprender não somente um ofício mas também uma nova maneira de
relacionar-se consigo mesmo e com os outros.

O PTdoc é um banco de dados virtual de Projetos de Leis, Políticas Públicas e Programas de Governo do PT.
Acesse o PTdoc através da página http://www.pt.org.br e envie seus projetos ou sugestões para snai@pt.org.br
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I7NTRODUÇÃO:

Uma das marcas das sociedades capitalistas periféricas é a ampla exclusão de grandes setores sociais do acesso
aos mais elementares direitos da existência, fazendo inclusive com que estas sociedades se reproduzam a partir da
lógica da exclusão. Tal exclusão marca profundamente a vida das classes populares, uma vez que estes grupos,
além da situação crescente de miserabilidade fundante, padecem dos mais diversos carecimentos que abarcam
todas as formas da existência.
Neste quadro de desrespeito, de desconstrução das marcas da cidadania, a situação da infância e da adolescência é
mais complexa, pois, além da exclusão econômica, política, social e cultural, este grupo ainda é visto a partir de
uma certa lógica renascentista que conceitua e age com a criança e o adolescente enquanto um suposto não ser -
algo que ainda não é, e que é necessário a intervenção da sociedade e do poder público para vir a ser. Tal ótica
preceituosa não compreende ou não quer compreender que crianças e adolescentes são pessoas, portanto,
cidadãos - sujeitos históricos com particularidades, posturas e visões de mundo próprios e legítimos,
diferenciados do mundo adulto.
Este equívocos de posturas e intervenções junto às crianças e adolescentes desqualificaram e ainda desqualificam
as ações junto a esta população, notadamente marcada pelas políticas populistas e assistencialistas dos poderes
públicos, que nunca levaram a sério a situação da criança e do adolescente, já que estes não são prioridade em
lugar algum (inexistência de políticas articuladas para este setor). Constituem-se em uma ilha cercada de
omissões por todos os lados” (Antônio C. G. da Costa - Presidente do CBIA).
Desta forma, um governo popular e democrático, (a 2ª gestão da Administração Popular em Porto Alegre) deve
propor para a sociedade uma política para a infância e a adolescência em patamares mais qualificados. Esta
política concretizada em programas e projetos deverá ser  a marca da atual administração.
Desta maneira, propomos o Projeto de Ações Integradas da Administração Popular para a Juventude em Situação
de Riscos. Alerta-se que este projeto só será viável se houver integração, articulação entre todos os órgãos do
governo e uma relação mais sólida entre este e a sociedade civil. O que propomos não é um rol de intenções
mirabolantes, inexeqüíveis, mas sim, um plano de ação que depende mais de vontades políticas conscientes e
articuladas do que meramente da captação de recursos humanos e financeiros. Este já os possuímos. Falta uma
realocação pautada por uma prioridade de governo, legitimada nas urnas: política articulada para a criança e
adolescência.

PÚBLICO ALVO:

Adolescentes (12 a 18 anos) em circunstâncias especialmente difíceis. São aqueles que independentemente da
pobreza são expostos à condições de vulnerabilidade que as colocam em situação de risco pessoas e social, como:

a) vítimas da negligência, abuso e maltrato na família e nas instituições;
b) vítimas de abandono e tráfico;
c) que fazem das ruas:

- espaço de luta pela vida (estratégias de sobrevivência das famílias);
- espaço de habitação;

d) vítimas de trabalho abusivo e explorador;
e) envolvidos no uso/tráfico de drogas;
f) vítimas de exploração sexual; e
g) conflito com a lei - cometimento de ato infracional.

OBJETIVOS GERAIS:

Uma bordagem articulada da questão deverá envolver diversos setores e equipamentos do governo municipal
(educação, assistência social, saúde, cultura, esporte, lazer e, principalmente, capacitação para o trabalho), e a
sociedade civil. Trata-se de uma política pedagógica emancipatória baseada na construção da cidadania e na
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educação pelo trabalho, onde se trabalha para aprender não somente um ofício, mas uma nova maneira de
relacionar-se consigo mesmo e com os outros, onde após um tempo determinado o adolescente esteja preparado
para ingressar no mercado de trabalho, já detentor de novos conhecimentos, novos valores, uma nova ética e
novos hábitos e atitudes - postura afirmativa ante a existência.
Desta maneira este projeto deverá:

a) oportunizar para o público alvo a aprendizagem (via trabalho educativo) de um ofício;
b) utilizar os equipamentos públicos (Carris, DMAE, CTA, SMOV, SMAM SMA) enquanto
espaços de aprendizagem, treinamento que proporcionem a inserção no mercado de trabalho;
c) promover a geração e a transferência de renda a partir dos processos de trabalho educativo.
Após o período de aprendizagem e o treinamento se instalará um NÚCLEO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COOPERATIVOS, autônomo e independente em relação ao
poder público;
d) aprofundar os laços comunitários, reforçando e qualificando as estruturas de
pertencimento;
e) promover e resgatar o respeito, a auto-estima, a historicidade dos sujeitos envolvidos;
f) construir coletivamente perspectivas éticas de comportamento, visões de mundo,
participação e inserção mais qualificada na vida social - construção de identidades
afirmativas;
g) aprofundar a organização comunitária tendo em vista a defesa e a apropriação de direitos
fundamentais da cidadania;
h) promover uma relação mais qualificada entre o poder público e os órgãos da sociedade
civil que trabalhem com este público alvo;
i) projetar uma imagem positiva desses adolescentes junto à população de modo que esta
revise seus conceito sobre a juventude;
j) promover o ingresso ou regresso destes adolescentes na rede oficial de ensino;
k) firmar convênios com a iniciativa privada para absorvimento desta mão-de-obra agora
qualificada;
l) promover a preparação dos funcionários dos órgãos envolvidos para que tenham uma ação
pedagógica qualificada perante os adolescentes. Antes de serem funcionários públicos, são
cidadãos, portanto, co-responsáveis pela situação atual da adolescência; e
m) formação de redes de apoio ao projeto no sentido da construção de retaguardas.

DIRETRIZES:

Os adolescentes de um modo geral estão inseridos numa realidade que os impedem de ter acesso ao mercado de
trabalho, onde as chances de um espaço digno é impossível (ócio forçado).
A população de rua e que está na rua, é o centro da proposta. Tentaremos proporcionar-lhes melhores condições
de vida para exerçam sua cidadania e sejam capazes de reivindicar sua parcela de contribuição na construção da
mudança de um projeto político para o país, bem como um projeto de vida digna.
O Projeto de Ações Integradas tentará resgatar no jovem sua dignidade enquanto cidadão, oferecendo-lhe
formação diferenciada da escola formal, num processo educativo, pedagógico, criativo e cooperativo. Partirá de
sua realidade, com desenvolvimento de ações voltadas para o trabalho, oportunizando assim troca de
experiências. O livre pensar e a participação nas decisões importantes de sua cidade, estado e país. O
desenvolvimento de um trabalho técnico junto ao quadro de funcionários buscará esclarecer a importância dessas
atividades onde todos os envolvidos desempenharão seu papel, que será o de repassar seus conhecimentos
adquiridos.
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Os órgãos e atividades escolhidos para o desenvolvimento deste projeto são os seguintes:
- CARRIS

* mecânica de ônibus;
* chapeação;
* pintura;
* borracharia.

- CTA
* mecânica de pequenos carros;
* conservação e manutenção.

- DMAE - Gráfica
* arte-finalista;
* revelação de fotolito;
* impressão;
* conhecimento de papel.

- SMOV
* mecânica de máquinas pesadas;
* conservação e manutenção de iluminação pública;
* usina de asfalto;
* laboratório de solos.

- SMAM
* viveiro de plantas;
* conservação de parques e jardins.

- SMA
* office-boy;
* operador de xerox.

- SMED
* educação formal.

- FESC
* educação não-formal.

Estabelece-se, como diretriz primeira, que o gerenciamento do projeto estará sob responsabilidade da FESC..
A SMED concorrerá com o atendimento da totalidade do público alvo, no sentido do ingresso ou reingresso à
rede oficial de ensino, pois esta proposta de projeto que atua no âmbito da PROTEÇÃO ESPECIAL
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) de forma alguma poderá substituir a educação formal
(POLÍTICA SOCIAL/BÁSICA, dispositivo constitucional).
Estas atividades de trabalho educativo cooperativado, devem ter visibilidade e projetar uma imagem positiva
desses meninos junto à população. Isto contribuirá para a melhoria da auto-estima, do auto-conceito e auto-
confiança desta juventude.
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O adolescente nestes programas deverá receber:
a) vestuário;
b) alimentação;
c) bolsa-auxílio-aprendizagem;
d) assistência médico-odontológica;
e) vale-refeição;
f) orientação e apoio pedagógico e psicossocial;
g) inscrição em programas de cultura, recreação e lazer nos fins de semana para ocupação do
tempo livre;
h) apoio e assessoria para formação do NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COOPERATIVADOS.

ESTRATÉGIAS E METAS:

a) elaboração completa do projeto envolvendo outras secretarias e ONGs;
b) articulação e convencimento do projeto entre os órgãos envolvidos;
c) formação de grupo de trabalho interdisciplinar e intersecretarias;
d) contatos e parcerias com as ONGs;
e) marketing político-visibilidade e respeitabilidade do projeto junto à comunidade;
f) pesquisa qualitativa - situação da juventude em Porto Alegre;
g) qualificação, preparação dos funcionários repassadores - agentes formadores - de
conhecimentos aos adolescentes;
h) abordagens e encaminhamentos dos adolescentes, realizado pelo MAPA. Conselhos
Tutelares;
i) trabalho político-pedagógico (FESC) para consolidação, reforço e preparação dos grupos -
Oficinas educacionais comunitárias;
j) aprendizagem de um “ofício” nos órgãos escolhidos pelo projeto via trabalho educativo; e
k) autonomia do grupo - NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COOPERATIVADOS.

CRONOGRAMA DE AÇÃO:

A partir do 2º semestre de 1993 e até o final do 1º semestre de 1994, deverá proceder-se uma ação política e
educativa, onde ocorrerá a definição, através do órgão gerenciador e secretarias escolhidas, dos recursos humanos
e financeiros, da equipe de trabalho interdisciplinar que viabilizariam o projeto. A esses aspectos, acrescenta-se
também o trabalho de articulação e convencimento da proposta entre os órgãos públicos e órgãos não
governamentais (ONGs). Consolidado o projeto, efetuar-se-ia uma pesquisa qualitativa da situação da população
jovem de Porto Alegre, ocorrendo, simultaneamente, a qualificação, preparação dos funcionários das secretarias -
os agentes formadores - do público alvo, a abordagem e encaminhamento dos adolescentes, através do MAPA e
Conselhos Tutelares, para a atividade de trabalho político-pedagógico de consolidação, reforço e preparação dos
grupos, a ser realizado pelos Centros de Comunidade e Centros Avançados da FESC - via oficinas educacionais
comunitárias.
No 2º semestre de 1994 e até o final de 1995 ocorreria a efetivação do período de aprendizagem de um ofício,
através das diversas atividades de trabalho educativo, desenvolvidos pelos órgãos (Carris, CTA, DMAE, SMOV,
SMA, SMAM) visando a geração e a transferência de renda. E durante o ano de 1996, a formalização da
autonomia do grupo através da instalação do NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COOPERATIVADOS.
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Considerando que as atividades de trabalho educativo desenvolvidas por cada órgão, estabelecerá o atendimento
de 15 (quinze) adolescentes, o projeto atenderia em sua totalidade, em torno de 300 (trezentos) jovens.

A distribuição do atendimento quantificar-se-ia da seguinte forma:

ÓRGÃO ATIVIDADE Nº ADOLESCENTES POR
ATIVIDADE

TOTAL DE
ATENDIM.

CARRIS MECÂNICA
CHAPEAÇÃO
PINTURA
BORRACHARIA

15
15
15
15 60

CTA MECÂNICA PEQUENOS CARROS
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

15
15 30

DMAE
Gráfica

ARTE-FINALISTA
REVELAÇÃO DE FOTOLITO
IMPRESSÃO
CONHECIMENTO DE PAPEL

15
15
15
15 60

SMOV MECÂNICA MÁQUINAS PESADAS
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
USINA DE ASFALTO
LABORATÓRIO DE SOLOS

15

15
15
15 60

SMAM VIVEIRO DE PLANTAS
CONSERVAÇÃO DE PARQUE E
JARDIM

15

15 30
SMA OFFICE-BOY

OPERADOR DE XEROX
15
15 30

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
A S S E P L A - PROJETO INTERSECRETÁRIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO
CONSELHOS TUTELARES

MAPA

UNIDADES OPERACIONAIS
(PROJETO GIRASSOL)

UNIDADES AVANÇADAS

CARRIS SMOV DMAE SMA SMAM CTA SMED

NÚCLEO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COOPERATIVADO
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CARRIS
1. Mecânica: 30 macacões manga curta   20.310.000

30 botinas de couro cano curto     9.716.880
30 luvas de raspa 7 cm com reforço     2.940.000
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. min.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidente de trabalho        765.000

359.636.880
2. Chapeação: 30 macacões manga curta   20.310.000

30 botinas de couro cano curto      9.716.880
30 luvas de raspa 7 cm com reforço      2.940.000
60 máscaras de proteção         700.740
15 óculos de proteção      3.104.085
4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

363.477.705
3. Pintura: 30 macacões manga curta   20.310.000

30 botinas de couro cano curto      9.716.880
60 máscaras de proteção         700.740
15 óculos de proteção      3.104.085
4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

360.537.705
4. Borracharia: 30 macacões manga curta   20.310.000

30 botinas de couro cano curto      9.716.880
4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

356.969.880
CTA
5. Mecânica de 30 macacões manga curta   20.310.000
pequenos carros 30 botinas de couro cano curto      9.716.880

30 luvas de raspa 7 cm com reforço      2.940.000
4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000

CONVÊNIOS COM CONVÊNIOS COM
EMPRESAS PRIVADAS ÓRGÃOS PÚBLICOS
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convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

359.636.880
6. Conservação 30 macacões manga curta   20.310.000
e manutenção 30 botinas de couro cano curto      9.716.880

30 luvas de raspa 7 cm com reforço      2.940.000
4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

359.636.880
DMAE (Gráfica)
7. Arte finalista 30 jalecos   12.720.000

4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

339.390.000
8. Revelação de 30 jalecos   12.720.000
fotolito 60 máscaras de proteção        700.740

4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

340.090.740
9. Impressão 30 jalecos   12.720.000

4.500 fichas de vale-transporte    49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

339.390.000
10. Conhecimento 30 jalecos   12.720.000
de papel 4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000

2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

339.390.000
SMOV
11. Mecânica de 30 macacões manga curta   20.310.000
máquinas pesadas 30 botinas de couro cano curto     9.716.880

30 luvas de raspa 7 cm com reforço     2.940.000
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000
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359.636.880
12. Conservação e 30 jalecos   12.720.000
manutenção de ilu- 30 luvas isolantes 155.501.100
minação pública 30 botinas de couro cano curto     9.716.880

30 capacetes     2.590.260
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

507.198.240
13. Usina de asfalto 30 botinas     9.716.880

30 macacões manga curta   20.310.000
60 máscaras de proteção        700.740
30 capacetes     2.590.260
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

359.987.880
14. Laboratório de 30 jalecos   12.720.000
solo 30 botinas de couro cano curto     9.716.880

60 máscaras de proteção        700.740
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

SMAM 349.807.620
15. Viveiro de 30 jalecos   12.720.000
plantas 30 botinas de couro cano curto     9.716.880

30 luvas de raspa 7 cm com reforço     2.940.000
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

352.046.880
16. Conservação de 30 jalecos   12.720.000
parques e jardins 30 botinas de couro cano curto     9.716.880

30 luvas de raspa 7 cm com reforço     2.940.000
4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000
2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

352 .046.880
SMA
17. Office-boy 4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000

2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
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90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

326.670.000
18. Operador de 30 jalecos   12.720.000
xerox 4.500 fichas de vale-transporte   49.500.000

2.250 tickets de vale-refeição 114.750.000
90 bolsas auxílio-aprendizagem (1/2 sal. mín.) 148.500.000
convênio assistência médico-odontológico   13.155.000
seguro acidentes de trabalho        765.000

339.390.000

TOTAL DE CUSTOS 6.125.298.050

OBS.: Os custos apresentados correspondem a: vestuário, alimentação, transporte, seguro em grupo
(acidentes de trabalho), assistência médico-odontológico e ½ salário mínimo para quinze
adolescentes, ao preço de maio/93 para cada oficina a ser desenvolvida.


