Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci)
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci)
é responsável pela execução dos programas Ponte de Encontro/Adolescente Cidadão e
Rede Aquarela; Apoio aos Conselhos Tutelares, Plano Municipal pela Primeira Infância
de Fortaleza (PMPIF), Comitê Gestor Municipal de Políticas de Erradicação de SubRegistro Civil de Nascimento e Acesso à Documentação Básica, além de garantir o
funcionamento do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Crianças e do
Adolescente (Comdica) e dos oito Conselhos Tutelares, todos voltados para o
cumprimento da garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Fortaleza. A Funci
executa ações diretas de proteção para crianças e adolescentes, por meio dos
Programas Rede Aquarela e Ponte de Encontro, que atuam, respectivamente, no
enfrentamento da violência sexual e no serviço de abordagem social de rua.
Programas
Ponte de Encontro
O Programa Ponte de Encontro auxilia e desenvolve em todo o município de Fortaleza o
serviço especializado de abordagem social de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade. A equipe é formada por mais de 40 educadores sociais que realizam
atendimento direto, com uma metodologia que respeita os protagonistas dessa
vivência, observando seus direitos e dando os encaminhamentos necessários.
Em 2018, foram registrados 1.068 atendimentos e, até junho deste ano, ocorreram
1.609 atendimentos em Fortaleza. A atuação se dá por meio da compreensão do
universo em que eles estão inseridos; da formação de vínculos por meio da escuta
qualitativa; da troca de saberes e experiências e das formas de articulação coletiva (artes
e brincadeiras) que constituem momentos propícios ao fortalecimento da cidadania.
A partir daí a equipe consegue identificar e analisar os fatores que motivaram a ida e
permanência da criança/adolescente na rua e, posteriormente, são abertos prontuários
e produzidos relatórios que são encaminhados às instituições de promoção e defesa do
Sistema de Garantia de Direitos para que as devidas providências sejam feitas.
O Ponte de Encontro funciona como auxílio à política pública para a socialização de
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As ações são intensificadas no
Centro e o atendimento é feito em todos os territórios da Cidade, assim como terminais
de ônibus, ruas e avenidas de grande fluxo, áreas comerciais e turísticas. Diariamente, a
equipe volante composta por educadores sociais percorre as áreas mapeadas em todas
as Regionais com incidência de crianças e adolescentes com o perfil de atendimento do
serviço.
Adolescente Cidadão
Um dos eixos do programa Ponte de Encontro é o Adolescente Cidadão, que encaminha
adolescentes e jovens dentro do perfil e na faixa etária de 14 a 21 anos, para instituições
parceiras com a finalidade de contribuir para a inserção no mundo do trabalho. As
instituições promovem a formação e dão os devidos encaminhamentos para as
empresas cadastradas no Ministério do Trabalho e Emprego que possuem adequados

para receber esses adolescente e jovens. Em 2018, dos 868 jovens e adolescentes
inscritos, 432 foram encaminhados para os bancos de dados das instituições
qualificadoras. Até junho foram 485 inscrições e 263 encaminhamentos.
Rede Aquarela
O Programa Rede Aquarela desenvolve ações de enfrentamento à violência sexual
contra crianças e adolescentes, sendo responsável por promover e articular atividades
de prevenção, atendimento especializado com equipe multidisciplinar, mobilização e
articulação comunitária, em parceria com a rede de promoção, defesa e controle social
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA).
O Programa está organizado em 4 eixos: Disseminação, Atendimento Psicossocial,
Atendimento Dceca e Atendimento 12ª Vara Criminal. Em 2018, o Programa realizou
3.679 atendimentos. Os dados são de abuso e exploração sexual com crianças de 0 a 18
anos. Até junho de 2019 já foram realizados 2.149 atendimentos.
O eixo Disseminação articula redes locais para o enfrentamento à violência sexual em
todas as regionais de Fortaleza, promovendo oficinas e palestras para debater a
temática. Durante o ano, o Programa realiza ações com o objetivo de conscientização
no combate ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes em vários
pontos da Cidade.

