
REGIÃO SUDESTE 
 

GRUPO 1 – ALICIAMENTO PARA TRÁFICO DE DROGAS 

Eixos de Atuação 
Planejamento das  

Ações Intersetoriais 
Políticas 

Envolvidas 
Resultados Esperados Prazo (Até 2017) 

1. Informação e 
Mobilização 

1.1 Capacitar permanente os gestores e 
profissionais envolvidos (capacitações 
presenciais e a distância); 
 

1.2 Promover a articulação com a vigilância 
socioassistencial; 
 

1.3 Compor uma comissão intersetorial no 
município e estabelecer uma agenda 
conjunta, que seja articulada com as 
demais comissões temáticas (o mesmo 
se aplica ao nível federal); 
 

1.4 Promover campanhas de sensibilização 
multimídia (cartazes, material 
informativo, vídeos e spots); 

 
1.5 Mobilizar instâncias de controle social 

(Conselhos de Saúde, Assistência Social 
etc); 

 
1.6 Mobilizar o Sistema de Garantia de 

Direitos; 

Segurança Pública 
 
Saúde 
 
Educação 
 
Trabalho 
 
Assistência Social 
 
Ministério Público 
 
Conselho municipal da 
criança e adolescente 
 
Conselho Tutelar 
 
Esporte e Lazer 
 
Cultura 

Equipes capacitadas e atualizadas 
para lidar com o trabalho infantil 
e ofertar os respectivos serviços; 
 
Identificação da demanda 
potencializada; 
 
Papéis e fluxos no município, 
definidos e possibilitando a 
aplicação do que foi visto nas 
capacitações; 
 
População mais conscientizada; 
 
Ações de erradicação mais 
eficazes; 
 
Tema trabalho infantil inserido 
nos planos de trabalho das 
respectivas políticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Curto prazo 



1. Identificação 1.1 Identificar as ferramentas disponíveis 
nas políticas envolvidas para que a 
Comissão Intersetorial possa mapear os 
focos de TI (atendimentos no CRAS, 
acompanhamentos familiares, visitas 
domiciliares, Cadastro Único, evasão e 
defasagem escolar, unidades de saúde, 
disque 100 etc) 
 

1.2 Estabelecer a Ficha Intersetorial 
 

1.3 Criar mecanismos de integração dos 
sistemas de informação existentes, por 
meio da Comissão Intersetorial, que 
deve ter suporte técnico-administrativo 
previsto no cofinanciamento. 

Assistência Social 
 
Saúde 
 
Educação 
 
Policiamento 
Comunitário 
 
Conselhos de direitos 
da criança e 
adolescente 
 
Conselho tutelar 
 
Ministério Público 

Comissão Intersetorial subsidiada 
pelas ferramentas identificadas 
para execução de suas ações; 
 
 
 
 
 
Busca ativa potencializada 
 
Proteção garantida 

 

2 Proteção 2.1 Garantir a inclusão de temas 
transversais no currículo escolar e no 
SCFV(gênero, raça, direitos humanos e 
etc); 
 

2.2 Sensibilizar as empresas para flexibilizar 
o acesso do número de crianças e 
adolescentes; 

 
2.3 Flexibilizar as regras de acesso aos 

programas de aprendizagem; 
 

2.4 Criar e fortalecer programas da 
educação voltados para a defasagem e 
evasão escolar; 

Direitos Humanos 
 
MTE  
 
Educação  
 
Assistência Social 
 
Saúde 
 
Segurança Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanência na escola garantida; 
 
Retirada sustentável do trabalho 

 



2.5 Inserir crianças e adolescentes retirados 
nos equipamentos da assistência social, 
saúde, e demais serviços disponíveis no 
território; 
 

2.6 Promover a discussão intersetorial e 
interdisciplinar dos casos em 
atendimento; 

 
2.7 Criar programas de proteção à vida, 

com inserção de crianças e 
adolescentes. 

infantil 

3 Defesa e 
Responsabilização 

4.1 Identificar fragilidades (o que pode 
melhorar) e lacunas (o que não é 
ofertado corretamente) na rede de 
atendimento; 
 

4.2 Garantir ações de responsabilização que 
permitam criar e fortalecer programas 
de proteção; 

 
4.3 Promover a articulação entre Conselho 

Tutelar, Ministério Público e Juizado, na 
definição de ações estratégicas; 

 
4.4 Garantir proteção jurídica aos 

adolescentes e seus familiares; 
 

4.5 Aprimorar os mecanismos de 
responsabilização legal dos aliciadores. 

Segurança Pública 
 
Ministério Público 
 
Conselho Tutelar 
 
Conselhos de Direitos 
 
Defensoria Pública 
 
TJ (vara criminal) 

  



5 Monitoramento 5.1 Número de profissionais capacitados 
5.2 Número de reuniões, ações intersetoriais e documentos produzidos. 
5.3 Avaliar se a comissão intersetorial foi instalada 
5.4 Material, vídeos, mídias elaboradas. (A depender da mídia utilizada e do objetivo da campanha, considerar como será o 

monitoramento do seu resultado.) 
5.5 Número de reuniões, audiências públicas, fóruns realizados. Identificação de quem participa dessas instâncias (ausência da 

sociedade civil). 
5.6 Avaliar a eficácia das ferramentas como subsídio. 
5.7 Verificar os registros nos sistemas de informação, para cruzamento na Comissão Intersetorial. 
5.8 Analisar as grades escolares e planejamento do SCFV e verificar se os temas estão sendo tratados. 

 

Grupo 2 – ALICIAMENTO PARA TRÁFICO DE DROGAS 

Eixos de Atuação 
Planejamento das Ações 

Intersetoriais 
Políticas Envolvidas Resultados Esperados Prazo (Até 2017) 

1. Informação e 
Mobilização 

1.1 Realizar reuniões conjuntas 
para sensibilização 
envolvendo os Conselhos 
Municipais, DCA, Saúde, 
Assistência e Educação; 
 

1.2 Desenvolver campanhas e 
produzir materiais de 
forma articulada entre as 
políticas para prevenção de 
uso abusivo de drogas; 
 

1.3 Potencializar a integração 
dos comitês e GT s 
existentes relacionados ao 
tema; 

Assistência Social 
 
Saúde 
 
Educação 
 
Segurança Pública  
 
Trabalho 
 
Programas: Crack é possível 
vencer, COMET, Fóruns, 
Comissões relacionadas ao 
tema. 

Qualificação da rede de 
serviços. 
 
 
 
 
Desconstrução da imagem do 
adolescente como violador 
para sujeito de direitos e 
vítima. 

 



2. Identificação 2.1 Realizar o planejamento 
conjunto entre as Políticas 
sociais para realização da 
busca ativa nos territórios; 
 

2.2 Elaborar metodologias e 
capacitar profissionais 
nelas, para mapear, 
identificar e abordar 
adolescentes aliciados pelo 
tráfico. 

 

Assistência Social 
 
Saúde 
 
Educação 
 
Trabalho 

  

3. Proteção 3.1 Integrar políticas com a 
criação de espaços públicos 
com atividades educativas 
e culturais; 
 

3.2 Realizar parcerias do PETI 
com os projetos e ações já 
existentes nas políticas 
públicas, bem como no 
setor privado; 

 
3.3 Ampliar equipes de saúde 

mental para atendimento 
psicológico; 

3.4 Garantir a efetivação das 
equipes de referência das 
Unidades do SUAS. 
 

Esporte, 
 
Educação, 
 
Tecnologia da Informação, 
 
Assistência Social, 
 
Segurança Alimentar, 
 
Clubes 
 
Universidades 

  



4. Defesa e 
Responsabilização 

4.1 Promover a articulação do 
MPT e do Judiciário com os 
gestores públicos 
municipais e prefeitos para 
desencadear ações e 
audiências públicas; 
 

4.2 Promover a pactuação 
entre MPT e empresários 
para cumprimento da Lei 
de Aprendizagem, com 
enfoque nos adolescentes 
retirados do trabalho 
Infantil; 
 

4.3 Estruturar e efetivar o 
funcionamento dos 
Conselhos Tutelares; 
 

4.4 Fortalecer os Conselhos de 
Direitos para o 
cumprimento de suas 
atribuições e planejar 
reuniões com os conselhos 
de Assistência, Saúde, 
Educação e Conselhos 
Tutelares. 

 
 
 
 

MPT 
 
Judiciário 
 
 
 
 
Empresários 
 
 
 
 
 
 
 
Conselhos Tutelares 
 
Conselhos de Assistência 
 
Conselhos de Saúde 
 
Conselhos de Educação 

  

 



GRUPO 3 – TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO 

Eixos de Atuação 
Planejamento das Ações 

Intersetoriais 
Políticas Envolvidas Resultados Esperados Prazo (Até 2017) 

1. Informação e 
Mobilização 

1.1 Criar grupos temáticos/ 
comissões intersetoriais 
com a participação de 
todas as políticas públicas 
com a definição de 
protocolos; 
 

1.2 Desenvolver campanhas de 
sensibilização sobre o 
Trabalho Infantil voltadas 
aos atores do Poder 
Público e da Sociedade 
Civil; 
 

1.3 Realizar seminários para 
equipes de gestores e 
funcionários públicos das 
áreas de Assistência Social 
Ministério Público; Saúde; 
Educação; Esporte, Cultura 
e Lazer; Conselhos de 
Direito e Conselhos 
Tutelares e demais atores; 

 
1.4 Promover capacitações e 

formação continuada de 

Assistência Social 
 
Conselhos de Direito 
 
Entidades e Instituições da 
Sociedade Civil 
 
Saúde 
 
Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer 
 
Conselhos de Direito 
 
Conselhos Tutelares 
 
Defensoria Pública 
 
Trabalho, Emprego e Renda 
 
Poder Judiciário 

Diminuição do trabalho infantil; 
 
 
 
 
 
Envolvimento e diálogo entre 
os diversos atores promovido;  
 
 
 
 
O tema do Trabalho Infantil 
Doméstico com visibilidade e 
melhor conhecido; 
 
 
 
 
 
 
Idade mínima para o trabalho 
doméstico (18 anos) difundida;  
 
 
 

1.1 curto prazo 
 
 
 
 
 
 
1.2 curto prazo 
 
 
 
 
 
 
1.3 médio prazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 permanente com 
início imediato 



equipes de abordagem 
social; 
 

1.5 Promover o nivelamento 
conceitual entre as 
Políticas e serviços 
envolvidos; 
 

1.6 Desenvolver campanhas 
educativas na mídia 
(entrevistas com pessoas 
da área na TV, Rádio, 
Jornais etc). 

Número de notificações de 
Trabalho Infantil Doméstico 
aumentado; 
 
 
Paradigma do TID superado; 
 
 

 
 
 
1.5 curto prazo 
 
 
 
 
1.6 médio prazo 
 

2. Identificação 2.1 Promover a Busca Ativa por 
parte das equipes de 
saúde, assistência social, 
educação e Conselho 
Tutelar; 
 

2.2 Capacitar os cadastradores 
para identificar o trabalho 
infantil, principalmente o 
doméstico. 

Assistência Social 
 
Conselhos de Direito 
 
Saúde 
 
Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer 
 
Ministério Público 
 
Sociedade Civil 

Casos de trabalho infantil 
doméstico identificados; 
 
Sensibilizar e conscientizar 
poder público e sociedade civil; 
 
Fortalecimento do trabalho 
integrado entre as políticas 

Curto e médio prazo. 

3. Proteção 3.1 Ofertar serviços de creche; 
 

3.2 Realizar reuniões 
periódicas de 
planejamento da Comissão 
Intersetorial (quando 

Assistência Social 
 
Saúde 
 
Trabalho 
 

Trabalho ilícito subsituído; 
 
Indivíduo e família 
emancipados; 
 
Trabalho Infantil erradicado; 

 - Curto, médio e 
longo prazo.  



criada); 
 

3.3 Promover a articulação 
entre o SCFV e o Mais 
Educação (escola em 
tempo integral); 
 

3.4 Inserir crianças e 
adolescentes afetados pelo 
trabalho infantil em 
programas esportivos e 
culturais; 
 

3.5 Promover a inserção no 
PRONATEC e programas de 
aprendizagem. 

 

Educação 
 
Cultura, Esporte e Lazer 
 
Sistema S 
 
Institutos Federais 
 
Entidades sem fins lucrativos; 
 

 
Encontros permanentes para 
discussão e construção de 
políticas intersetoriais para a 
manutenção das ações de 
controle da erradicação do 
trabalho infantil garantidas. 

3 Defesa e 
Responsabilização 

3.1 Assinar Termos de 
Ajustamento de Conduta 
com os gestores; 
 

3.2 Responsabilizar 
empregadores. 

Poder Executivo 
 
Ministério Público 
Trabalho 
 
Conselhos de Direitos 
 
Conselho Tutelar 

Execução do programa de 
erradicação do trabalho infantil 
garantida; 
 
Empregadores 
responsabilizados. 

Curto Prazo. 

4 Monitoramento 4.1  Número de reuniões realizadas e participantes do grupo temático/ comissão  intersetorial;  
4.2  Realizar diagnóstico; 
4.3 Realizar diagnóstico  
4.4 Número de denúncias 
4.5 Número de Notificações 
4.6 Verificação da inserção das ações nos planos e orçamentos. 



 
4.7 Diagnóstico junto à vigilância socioassistencial; 
4.8 Registro no CADÚnico; 
4.9 Número de encaminhamento entre as políticas; 
4.10 Notificação Integrada.  
4.11 SISC 
4.12 CAGED/RAIS 
4.13 RMA 
4.14 Relatório das reuniões realizadas; 
4.15 Número de inserção em programas culturais, esportivos e profissionalizantes. 
4.16 Número de TACS assinados; 
4.17 Número de penalizações aplicadas. 

 

Grupo 4 – TRABALHO INFORMAL 

Eixos de Atuação 
Planejamento das Ações 

Intersetoriais 
Políticas Envolvidas Resultados Esperados Prazo (Até 2017) 

1. Informação e 
Mobilização 

1.1 Capacitar profissionais de 
todas as políticas; 
 

1.2 Sensibilizar profissionais de 
todas as políticas sobre as 
consequências do TI; 

 
1.3 Pensar em modelos de 

educação permanente, 
principalmente para 
profissionais; 

 
1.4 Promover campanhas 

educativas permanentes, 

Assistência social 
 
Saúde 
 
Educação 
 
Secretaria turismo 
 
Secretaria de Agricultura 
 
Secretaria de Abastecimento – 
feiras 
 
Cultura 

Cultura modificada  
 
Trabalho infantil erradicado 
 
Identificação do TI aumentada 

06 meses – curto 
prazo 
 
01 ano –prazo 
razoável – para 
metrópoles e 
municípios grande 
porte o prazo deve 
ser maior dificuldade 
de articulação entre 
as secretarias 



com enforque inclusive no 
empresariado; 

 
1.5 PAIF, PAEFI SCFV 

 
1.6 Promover campanhas que 

envolvam todas as políticas 
e órgãos de defesa de 
direito e utilizam de 
variados meios; 

 
1.7 Realizar campanhas de 

impacto. 
 

1.8 Realizar campanhas a partir 
das crianças e 
adolescentes, junto à 
comunidade escolar, a 
partir dos pares. 

 
Esporte 
 
Trabalho e renda 
 
ONGs 
 
Conselhos 

2. Identificação 2.1 Promover a identificação 
através da: frequência 
escolar; agentes 
comunitários; dos serviços 
de Assistências – PSB-PSE 
 

2.2 Promover a Busca ativa 
articulada entre as 
políticas; 

 
2.3 Promover a qualificação e 

capacitação das equipes; 

Assistência Social 
 
Saúde 
Educação 
 
Trabalho 
 
Esporte 
 
Conselho tutelar 
 

Notificação da Saúde sobre 
trabalho infantil aumentada 
 
 
Informações sobre TI mais 
realistas com base no 
diagnóstico 
 
 
Corresponsabilização das 
diversas políticas e aceleração 
identificação de TI 

A  partir de 2015 
 
 
 
 
 
06 a 01 ano 
 
 
 
3 a 06 meses 



 
2.4 Realizar diagnósticos 

participativos 
territorializados – ERP – 
estimativa rápida 
participativa – Saúde 

 
2.5 Constituir a Comissão 

Municipal Intersetorial do 
PETI 

3. Proteção 3.1 Promover ações de 
microempreendedorismo 
 

3.2 Promover a inclusão no 
CADUNICo 
 

3.3 Promover o PRONATEC 
 

3.4 Promover a qualificação 
profissional para 
adolescentes e famílias 
 

3.5 Fortalecer o Programa Mais 
Educação 

 
3.6 PAIF, PAEFI, SCFV 

 
3.7 Articulação com a cultura 

para potencializar ações do 
SCFV – otimizar a rede 
 

Trabalho 
 
Sebrae 
 
Asssistência Social 
 
Educação 
 
Esporte 
 
Cultura 

Adesão de crianças e 
adolescentes às atividades 
ofertadas estimulada – SCFV 
potencializado e otimizado; 
 
 
Trabalho Infantil reduzido; 
 
 
Alternativas para o 
enfrentamento ao TI 
aumentadas. 

06 meses a 01 anos – 
municípios grande 
porte e metrópoles 
Imediato – 
municípios pequenos 
porte e médio porte 
 
De acordo com 
potencialização da 
rede, conforme 
prazos anteriores. 
 
 
O mesmo prazo 
 



3.8 Articulação com o Esporte 
 

3.9 Articulação com o 
Juventude Viva 
 

3.10 Promover o acesso a 
cultura e ao lazer 
 

3.11 Fortalecer as 
brinquedotecas pelos SCFV 

4. Defesa e 
Responsabilização 

4.1 Criar a Comissão 
Intersetorial do PETI 

 
4.2 Capacitar 

intersetorialmente o 
conselho tutelar e o 
sistema de justiça 
 

4.3 Fortalecer os conselhos 
setoriais no controle social 

 
4.4 Exigir uma certidão de 

cumprimento de cotas de 
aprendizagem para 
licitações 

Assistência social 
 
Saúde 
 
Educação 
 
Ministério Público 
 
MPT 
 
MTE 
 
Conselhos Tutelar 
 
Conselhos Setoriais 
 
Poder Judiciário 
Direitos Humanos 
 
Defensoria publica 
 

Equipes rede intersetorial 
capacitadas e qualificadas; 
 
Empresas que não cumprem as 
cotas de aprendizagem 
sancionadas; 
 
TACs aplicados como último 
recurso; 
 
Controle Social aumentado. 

06 meses a 01 ano. 



Administração pública municipal 

5. Monitoramento 5.1 Aumento de notificação; 
5.2 Fortalecimento de rede – existência de fluxo entre as políticas – resultado das sensibilizações; 
5.3 Aumento do registro no campo TI CAD único; 
5.4 Elaboração de relatórios e divulgação dos dados; 
5.5 Acompanhamento e participação no SISC; 
5.6 Acompanhamento frequência pelas políticas setoriais; 
5.7 Acompanhamento pela Comissão Intersetorial; 
5.8 Motivos das desmarcações TI no Cadunico; 
5.9 Número de capacitações realizadas; 
5.10 Número de notificações, fóruns instalados, audiências públicas; 

 

 


