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• Orfandade unilateral, bilateral e perda do principal cuidador e da referência de afeto e cuidado
• Verificar a regularidade da representação legal como garantia do direito à convivência familiar
• Risco de adoções irregulares, de separação de irmãos e de institucionalização
• Risco de evasão escolar e de exploração de trabalho infantil

   ESTRATÉGIAS
• Análise das certidões de óbito recebidas dos registros civis - 454 crianças localizadas até o 

momento: 02 em orfandade bilateral, 07 com menos de 1 ano de idade e 60 na primeira infância
• Solicitação de informações junto aos serviços da rede de proteção para localizar crianças e 

adolescentes que perderam os guardiães (em execução)
• Discussão com os demais atores do SGD de intervenções necessárias para o enfrentamento da 

evasão escolar e do trabalho infantil (em estudo)
• Verificar com o MPT a possibilidade de reserva de cotas em programas de aprendizagem para 

adolescentes atingidos pela orfandade

Desafio 1 - Identificar e localizar crianças e adolescentes atingidos pela 
orfandade





   Informações já compiladas



• Verificar as condições de segurança alimentar e moradia em que se encontram essas crianças
• Localizar eventual imóvel, herança ou benefício deixado pelos pais e garantir que sejam 

administrados em favor da criança

   ESTRATÉGIAS

• PL em discussão para a concessão de benefício de R$ 1.500,00 a famílias com crianças que 
foram atingidas pela Covid

• Tratativas com os gestores para a implantação de aluguel social às famílias em situação de 
vulnerabilidade

• Tratativas com a Secretaria da Assistência para condicionar o recebimento do benefício à 
regularização da guarda nos casos de orfandade bilateral

• Tratativas com a Defensoria Pública e escritórios modelos de duas Faculdades de Direito para 
mutirão de atendimentos para ações de guarda

• Capacitar a rede de atendimento para que identifique eventual herança ou benefício a que a 
criança tenha direito pela morte dos genitores (em estudo)

Desafio 2 – Garantia de segurança alimentar e material



   Informações já compiladas



• Necessidade de respeitar o tempo de luto da criança
• Garantir o direito à memória dos genitores e dos antepassados, em especial de crianças 

na primeira infância 

   ESTRATÉGIAS
• Capacitar a rede de proteção, especialmente a da educação, para identificar 

comportamentos de crianças e adolescentes que indiquem sofrimento e a necessidade de 
acompanhamento psicológico mais constante

• Fomentar a criação de atendimento especializado junto aos CAPSij e profissionais da 
rede de saúde mental, com apoio das faculdades de psicologia e medicina do Município 
para ajudar as crianças e seus familiares a vivenciar o luto e minimizar as consequências 
(independentemente da situação econômica da criança)

• Fomentar a criação de um memorial em homenagem às vítimas da Covid no Município

Desafio 3 – Saúde mental


