GT CRIANÇA E ADOLESCENTE
O GUIA GPS SOB AS LENTES DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Uma das mais difíceis questões que desafiam o Brasil e tantos outros países é como
equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental e a justiça social.
Para a construção desta resposta, não cabem mais escolhas que abordem o problema de
forma fragmentada ou parcial, ela deve ser enfrentada de forma sistêmica e horizontal.
Para tal o PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS foi desenvolvido. Um programa em
constante construção, mas que tem como ponto de partida a constatação de que é possível,
necessário e urgente implementar um novo paradigma de desenvolvimento.
Nesse contexto, o GT Criança e Adolescente da Rede Nossa São Paulo traz à tona a
urgência da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, garantindo-lhes a
prioridade absoluta prevista pelo artigo 227 da Constituição Federal.
Para isso, propõe que cada um dos 12 eixos do Guia Gestão Pública Sustentável 2016
seja lido sob a ótica da infância e da adolescência. Acreditamos que, garantindo os direitos
das meninas e dos meninos, estaremos construindo cidades melhores para todos.
Aqui estão algumas sugestões deste GT para que isso aconteça:

1. Eixo Governança:
 Garantir a escuta qualificada das crianças e dos adolescentes, com paridade de gênero, nos
processos de tomada de decisão, bem como a visibilidade às suas opiniões, prioridades e
encaminhamentos adotados para que seus posicionamentos estejam contemplados nas
políticas públicas.
 Desenvolver marco legal que regulamente os mecanismos de participação social nas
instâncias de deliberação das políticas públicas que assegurem a participação de adolescentes
e jovens.
 Promover cidades, instituições públicas e privadas amigas das crianças, dos adolescentes e
dos jovens, com orientação e paz pela justiça e foco na redução das desigualdades por faixa
etária, gênero, raça/etnia, local de moradia e deficiência.

2. Eixo Bens Naturais Comuns:
 Garantir a segurança alimentar a todas as crianças e todos os adolescentes.
 Garantir água de qualidade, saneamento e banheiros separados para meninas e meninos em
todas as escolas do município.
 Alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com
a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas
e daqueles em situação de vulnerabilidade.
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 Adotar medidas para ampliar o acesso ao saneamento básico nas residências de todas as
famílias.
 Apoiar e fortalecer a participação de crianças, adolescentes e suas famílias para melhora da
gestão da água e do saneamento.
 Promover o acesso universal a todas as crianças e todos os adolescentes a espaços públicos
seguros, inclusivos, acessíveis e verdes.
 Promover o consumo consciente entre crianças e adolescentes.
 Proteger e recuperar o ecossistema terrestre, promovendo o uso sustentável de nossas
crianças e adolescentes, com educação continuada na comunidade onde estão inseridas.

3. Eixo Equidade, Justiça Social e Cultura de Paz:
 Garantir acesso igualitário a todas as crianças e todos os adolescentes, com prioridade para
os que estão em situação de maior vulnerabilidade, aos serviços públicos de saúde, educação,
cultura, segurança e moradia e às oportunidades reais de preparação para o mundo do
trabalho.
 Erradicar a pobreza extrema até 2030, conforme Meta 1.1 da ODS 1 (Erradicação da pobreza),
priorizando as crianças e adolescentes.
 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas
e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.
 Garantir atenção especial às gestantes e aos bebês.
 Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação exequível para a promoção da igualdade de
gênero, respeito à orientação sexual e o empoderamento de todas as meninas, em todos os
níveis.
 Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de comunicação e informação a todas as
crianças e todos os adolescentes.
 Atentar para o combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas por crianças, adolescentes
e jovens, com políticas preventivas, educativas, de acolhimento, acompanhamento e
tratamento, bem como ações que busquem inserir os usuários na vida em sociedade.
 Garantir a igualdade de oportunidades a todas as crianças e todos os adolescentes e reduzir
as desigualdades de resultados.
 Garantir a todas as crianças e todos os adolescentes a habitações seguras e adequadas para a
sua proteção e seu desenvolvimento.
 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade
relacionadas, especialmente nos territórios mais vulneráveis.
 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças
e adolescentes.

4. Eixo Gestão Local para a Sustentabilidade:


Implementar uma gestão responsável, participativa e eficiente que inclua a escuta qualificada
a crianças e adolescentes nas etapas de planejamento, execução e avaliação.
 Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos e verdes a todas as
crianças e todos os adolescentes.
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 Garantir que todas as crianças e todos os adolescentes, em todos os lugares, tenham
informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida
em harmonia com a natureza e sua comunidade.
 Aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade sobre infância e
adolescência, atuais e confiáveis, segmentados por idade, renda, gênero, idade, raça, etnia,
status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes no
contexto municipal.
 Praticar compras públicas que não firam a gestão sustentável da cidade, que cause prejuízo à
comunidade, principalmente à criança, ao adolescente e ao jovem da.
 Fortalecer parcerias globais, principais aquelas que visam ações sociais aos bebês, crianças,
adolescentes e jovens.

5. Eixo Planejamento e Desenho Urbano:
 Reconhecer o papel importantíssimo do planejamento e do desenho urbano na abordagem
sistêmica das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e da saúde, principalmente
em benefício de nossas crianças e nossos adolescentes.
 Fomentar ideias inovadoras e ações para resolver problemas urbanos que ferem os direitos
de crianças e adolescentes, como: reutilização de áreas abandonadas, renovação e
reutilização do patrimônio cultural urbano, calçadas acessíveis, edifícios com certificação de
sustentabilidade ambiental, eficiente parceria entre o público e privado para projetos urbanos
etc.
 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
para crianças, adolescentes e jovens.

6. Eixo Cultura para a Sustentabilidade:
 Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos, em especial para crianças e adolescentes.
 Manter acervo de livros infanto-juvenis adequadamente guardados e acessíveis a todos.
 Fomentar ações de preservação, valorização e difusão do patrimônio material e imaterial.
 Desenvolver centros culturais, casas e espaços de cultura, bibliotecas e brinquedotecas.
 Viabilizar escolas da rede municipal que abram aos finais de semana para a comunidade.
 Direcionar recursos públicos municipais para cultura.

7. Eixo Educação para a Sustentabilidade e Qualidade de Vida:
 Integrar, na educação formal e não-formal, valores e habilidades para a construção de um
modo de vida sustentável e saudável.
 Garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre,
equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes.
 Garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade
na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles estejam prontos
para o ensino primário.
 Garantir acesso à internet de qualidade, à quadra esportiva e todas as crianças e todos os
adolescentes que estejam na rede pública de ensino.
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Oferecer acessibilidade aos alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento.
Eliminar o analfabetismo funcional de nossos adolescentes e jovens.
Garantir dependências nas escolas da rede pública de qualidade e com mobilidade.
Manter conselhos escolares ativos.
Oferecer condições dignas aos educadores e colaboradores das escolas públicas.

8. Eixo Economia Local, Dinâmica, Criativa, Sustentável:
 Apoiar e criar condições para uma economia local, dinâmica e criativa, que garanta o
desenvolvimento e a geração de empregos sem prejudicar o ambiente.
 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo, e trabalho decente para todos.
 Desenvolver ações de geração de emprego e oportunidades de mercado para nossos jovens
e adolescentes, sem discrimação.
 Incentivar o empreendedorismo íntegro, sustentável e social aos adolescentes e jovens.
 Eliminar o índice de jovens de 15 a 24 anos de idade que não estudam e não trabalham.
 Fomentar capacitações técnicas e profissionais para jovens e adolescentes com equidade de
gênero, raça e condição pessoal.

9. Eixo Consumo Responsável e Opções de Estilo de Vida:
 Adotar e proporcionar o uso responsável e eficiente dos recursos e incentivar um padrão de
produção e consumo sustentável as crianças, adolescentes e jovens, em especial aquelas com
maior vulnerabilidade.
 Disseminar a cultura do consumo sustentável, reciclagem, recuperação e reuso de materiais
não recicláveis, eliminação de desperdício de alimentos, e coleta seletiva.
 Gerir uma economia eficiente e eficaz com políticas de distribuição inteligente de meios de
geração de energia.

10. Eixo Melhor Mobilidade, Menos Tráfego:
 Promover a mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os transportes,
a saúde, o ambiente e o direito à cidade, priorizando sempre as crianças, adolescentes e
jovens munícipes.
 Reduzir a necessidade de utilização do transporte individual motorizado promovendo meios
de transportes acessíveis a todos, a preços módicos.
 Considerar os estudantes, em especial crianças, adolescentes e jovens da rede pública de
ensino, em todas as ações e planejamentos que envolva redesenho urbano, transporte
público, incentivos etc.

11. Eixo Ação Local para a Saúde:
 Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos, em especial de crianças,
adolescentes e jovens, com programas de promoção e prevenção a saúde na rede de ensino
e em comunidades mais vulneráveis, com acompanhamento local eficiente e permanente.
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 Disseminar informações à sociedade sobre as condições essenciais para uma vida com saúde.
 Garantir a equidade no acesso à saúde de qualidade com especial, eliminando as
desigualdades por gênero, raça/etnia, local de moradia, deficiência, orientação sexual, entre
outras.
 Promover estudos de avaliação do atendimento público de saúde voltado para bebês, crianças
e adolescentes.
 Determinar aos urbanistas que integrem condicionantes de saúde nas estratégias de
planejamento urbano, estimulando o desenvolvimento sustentável da cidade.
 Incentivar a alimentação adequada e a prática de atividades físicas por crianças e
adolescentes, que enfatizem os valores de uma vida saudável.
 Erradicar a mortalidade infantil (crianças menores de 1 ano), mortalidade na infância (crianças
menores de 5 anos) e mortalidade neonatal (crianças de 0 a 27 dias).
 Eliminar a mortalidade materna.
 Garantir atendimento especializado às gestantes e aos bebês.

12. Eixo Do Local para a Global:
 Assumir as responsabilidades globais pela paz, a justiça, a equidade, o desenvolvimento
sustentável, a proteção ao clima e à biodiversidade, considerando como prioridade absoluta
as crianças, os adolescentes e os jovens.
 Priorizar, no diagnóstico, planejamento e implementação de políticas públicas, as crianças,
adolescentes e jovens, conforme determina o artigo 227 da Constituição federal e o que se
almeja para a construção de cidades sustentáveis.

