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1. Reuniões/Articulações  Intersetoriais  

 

 A proposta de criação da Agenda Intersetorial do PETI foi antecedida de:  

 

      Criação da Coordenação Nacional da Agenda Integrada do PETI (MDS, MS, MTE  
e SDH); 

 

      Subcomitê da CONAETI;  

 

 Processo contínuo de articulação e mobilização das políticas setoriais e atores 
da rede de prevenção e erradicação do trabalho infantil;  

 

 Levantamento das redes e das políticas setoriais; 

 

 Construção de uma Agenda Intersetorial nacional com capilaridade para 
multiplicação de sua atuação territorialmente  

 

 

 

 



2. Encontro Intersetorial da Agenda 
Integrada do PETI  

 

 

 

 Estimular e aproximar as articulações intersetoriais nos territórios;  

 

 Multiplicação das orientações técnicas para o desenvolvimento da Agenda Intersetorial a 
partir das Ações Estratégicas;  

 

 Mobilização de gestores, técnicos, sistema de justiça, representantes dos empregadores e 
dos trabalhadores, conselhos de direitos, conselhos tutelares, fóruns estaduais de prevenção 
e erradicação do trabalho infantil; 

 

 Desencadeamento dos Encontros Regionais das Ações Estratégicas do PETI; (Reuniões 
Intersetoriais, elaboração das ações estratégicas e audiências públicas); 

 

 Fortalecer os compromissos do Brasil estabelecidos nas Convenções 138 e 182/OIT e 
avançar na implementação das políticas públicas conforme diretrizes afirmadas na 
Declaração de Brasília da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil; 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 



 

  
 

3. Encontros Regionais da Agenda 
Integrada do PETI  

 

 Objetiva realizar orientações técnicas para os Estados e Municípios, com foco na diversidade  
das incidências regionais;  

 

 Estimular a criação de uma Agenda Intersetorial do PETI, como instrumento de 
planejamento das ações estratégicas em cada Município;   

 

 Dialogar com as ações, serviços e programas das políticas setoriais de assistência, saúde, 
educação e trabalho com capacidade de proporcionar a intersetorialidade das ações de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; 

 

 Orientar sobre a importância da realização de audiências públicas para pactuação e 
responsabilização dos entes públicos em torno das ações dispostas na  Agenda Intersetorial 
do PETI;  

 

 Orientar a execução e o planejamento de práticas intersetoriais de prevenção e erradicação 
do trabalho infantil; 

 

 

 

 



 

 Desencadeamento das Agendas Integradas Territoriais que traduzam o 
planejamento e a articulação das ações estratégicas de erradicação e 
prevenção do trabalho infantil nos territórios;  

 

 Instrumentalização dos atores locais para elaboração do planejamento das 
Ações Estratégicas; 

 

 Criação dos Grupos de Trabalho Intersetoriais para elaboração coletiva das 
Ações Estratégicas; 

 

 Realização das audiências públicas visando a pactuação da Agenda Integrada 
do PETI; 

 

3. Encontros Regionais da Agenda 
Integrada do PETI  

Resultados Esperados 



 

  
 

3. Encontros Regionais da Agenda 
Integrada do PETI  

PROPOSTA DE CALENDÁRIO DOS ENCONTROS REGIONAIS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI  

Outubro 30 e 31 

  

SUDESTE  

Rio de Janeiro  

212 municípios  

  

  

  

Novembro 

5 e 6  

  

NORTE 

Belém 

170 municípios  

13 e 14  

  

NORDESTE 1 

(CE, MA, PI, RN, PB) 

São Luís 

188 municípios  

  

18 e 19 

NORDESTE 2 

(SE, PE, AL, BA) 

Salvador 

238 municípios  

  

  

  

Dezembro 

  

1 e 2  

  

  

CENTRO-OESTE 

Brasília 

  

70 municípios 

  

3 e 4  

  

SUL 

Curitiba 

  

154 municípios 

 

 Total de Municípios  

   

Total: 1032municípios 



4. Audiências Públicas  

• As audiências públicas são um espaço de mobilização e pactuação dos 
compromissos que deverão corpor a Agenda Intersetorial do PETI; 

 

• Possibilita o compromisso institucional para a execução das ações estratégicas 
elencadas e pactuadas na Agenda Intersetorial; 

 

• Tem um papel catalisador de parceiros setoriais e de planejamento da gestão 
das ações estratégicas. 

 
  
 



4. Audiências Públicas  

1º  PASSO: Reuniões preliminares e formação de Grupos de Trabalho Intersetorial (Articulação 
Intersetorial) 

 

  Equipe de Gestão das Ações Estratégicas do PETI como ponto focal; 

 Repasse das Informações e Metodologia do Encontro  Intersetorial das Ações Estratégicas do PETI 
envolvendo todos os atores  que compõe a Rede Territorial de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil; 

 Elaboração da Agenda Intersetorial do PETI (Ações Estratégicas Intersetoriais) 

 

2º PASSO: Plano de Mobilização 

 

 Elaboração de um Plano de Mobilização e de Divulgação de cada ente, abrangendo sua esfera de 
atuação e garantindo o amplo conhecimento e acesso à audiência pública; 

 

 
 
 
  
 

Metodologia: 



4. Audiências Públicas  

 

3º PASSO: Convocatória 

 

 Elaboração de Convites, ofícios para todas as autoridades, entidades, agentes e atores que irão 
compor a audiência pública. Aqueles atores considerados imprescindíveis e de muita importância 
devem ser convidados pessoalmente. 

 

4º PASSO: Divulgação  

 

 Uma das características de uma audiência pública é a sua ampla divulgação, por isso além do envio 
de convites para todos os meios de comunicação, incluindo as redes sociais, é interessante utilizar 
esses espaços, se possível, para promover debates ampliando a divulgação do evento e da temática e 
estimulando a participação social. Esta divulgação deve vir acompanhada de fixação de avisos e 
cartazes naqueles locais considerados estratégicos. 

 

  

Metodologia: 



4. Audiências Públicas  

6º PASSO: Audiência  

 

 Apresentação da Agenda Integrada do PETI elaborada pelo grupo de trabalho intersetorial; 
 

 Abertura para considerações para contribuições do público presente; 
 

 Pactuação da execução desta Agenda com os gestores, técnicos e representantes da sociedade civil e 
dos empregadores e trabalhadores presentes.  
 

 Estabelecimento do cumprimento de metas para alcançar de superação do  Trabalho Infantil,  com o 
objetivo de estabelecer  um território livre de TI. 

 

P.S: Importante  fazer o registro e relatoria de todo o evento.  

 

7º PASSO: Dar Publicidade a Agenda Pactuada  

 

 Depois da audiência, deverá ser enviada uma cópia do Relatório Final para todos os órgãos e 
instituições estaduais e municipais participantes, inclusive  para o  Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome.  

 

 

 

  

Metodologia: 



5. Monitoramento e Acompanhamento  

 Os compromissos devem ser concretos, factíveis e verificáveis, para possibilitar o controle 
social e o monitoramento; 

 

 As Ações Estratégicas do PETI serão monitoradas pela rede de sistemas de informações 
do SUAS e pelos sistemas específicos de cada política; 

 

 O acompanhamento das ações estratégias possibilitará  a identificação de boas práticas; 

 

 As Ações Estratégicas serão acompanhadas pela gestão do PETI, que deverá exercer o 
dialogo com os parceiros institucionais para contribuir com as ações de monitoramento 
no SUAS e nas políticas setoriais; 

 

 Instrumentos:  CadÚnico, o Sistema de Informação do Serviço de Convivência- SISC, 
Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família – SICON,  o Censo Escolar, a 
Notificação Integrada da Saúde, dentre outros. 

 

 

 
  
 



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS  
Secretaria Nacional de Assistência Social- SNAS 

Departamento de Proteção Social Especial- DPSE   

 

       Trabalho não é brincadeira 
de criança 

                    francisco.brito@mds.gov.br 

 Obrigado!  


