
Texto da campanha Nacional : 
 
12 de junho de 2018: Dia Mundial contra o Trabalho Infantil 
  
    O dia 12 de junho é o dia mundial de combate ao trabalho infantil. Nessa 
data se promovem reflexões sobre o direito de todas as crianças à infância 
segura, à educação e à saúde, livres da exploração infantil e de outras 
violações. Os eventos realizados ao redor do mundo têm objetivo de 
conscientizar a sociedade sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil e a 
necessidade de eliminá-lo do planeta. 

A Agenda de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelece na 
meta 8.7, o prazo para erradicação de todas as forma de trabalho infantil até 
2025. Este é um compromisso assumido por todos os países que ratificaram as 
resoluções da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre o tema. 

 Em 2018, a campanha do dia 12 de junho no Brasil tem por tema: 
“Piores Formas: Não proteger a infância é condenar o futuro!” O título 
chama a atenção para as consequências danosas do trabalho infantil para o 
futuro de nossas crianças e adolescentes. A campanha brasileira destaca as 
piores formas de trabalho infantil e comemora os 10 anos da lista TIP, a Lista 
das Piores Formas de Trabalho Infantil, promulgada por meio do Decreto 
6.481, de 12 de junho de 2008, que se tornou referência para o combate ao 
Trabalho Infantil no país. 

A lista enumera 93 atividades que passam a ser enquadradas na lista de 
piores formas de trabalho infantil por causarem danos à saúde física, mental e 
moral de crianças e adolescentes. Incluem-se, as formas ilegais de trabalho 
infantil, como o aliciamento para o tráfico de drogas, a exploração sexual, o uso 
de crianças e adolescentes para produção de material pornográfico, venda de 
crianças e adolescentes para diversos fins, etc. 

A divulgação da Lista lançou luz sobre formas de trabalho infantil que 
não eram reconhecidas ou ainda naturalizadas, como o trabalho doméstico, por 
exemplo. Além de descrever as piores formas, o decreto mostra os riscos 
associados e os impactos sobre a saúde das vítimas, que vão desde o cansaço 
físico até o risco de morte. 

 O esforço do governo brasileiro para erradicação do trabalho infantil 
vem se refletindo na redução constante do quantitativo de crianças e 
adolescentes nessa condição, mas ainda temos 1.026.290 crianças e 
adolescentes, na faixa etária de 5 a 15 anos, trabalhando, o que significa uma 
taxa de 3,1%. Portanto, precisamos manter as ações de enfrentamento para 
erradicarmos o trabalho infantil até 2025, conforme estabelece a meta 8.7, da 
Agenda do Desenvolvimento Sustentável.  

 É nesse sentido que precisamos unir forças para erradicar as piores 
formas de trabalho infantil no intuito de garantir o futuro de milhares de 
brasileirinhos e brasileirinhas contra o trabalho doméstico, a exploração sexual, 
o aliciamento para atividades criminosas, as formas análogas à escravidão e 
toda e qualquer tipo de trabalho. 

 A sociedade precisa reconhecer os prejuízos causados a curto e longo 
prazo na formação daquela cuja única obrigação é ser livre, brincar e se divertir 
sem as pressões inerentes ao mundo do trabalho. 
 

 



Programação do mês de junho: 

 Dia 05 e 07 

Instituição- CRAS IV – Jardim Valéria 

Atividade – Exibição de Vídeos sobre o Trabalho infantil : MENINO 

CARVÃO E TODOS CONRA O TRABALHO INFANTIL 

Objetivo – Levar as crianças e os adolescentes a uma reflexão sobre o 

trabalho infantil. Reconhecer-se como criança. Ressaltar a importância 

dos estudos na vida deles. 

Horário - manhã e tarde 

Loca l– Avenida Drº Jadiel Matos,nº 41 – Loteamento Jatobá - Jd. 

Valéria   

Publico alvo – crianças e adolescentes 

Profissional responsável – Educadora social 

 

 Dia  08 

Instituição- Centro Pop Criança e Adolescente 

Atividade – Roda de conversa 

Objetivo –  Explanar sobre o Trabalho Infantil 

Horário- 9:00 hs. 

Local – Avenida Crescêncio Silveira, s/n - Antigo Conselho Tutelar 

Público alvo – usuários do serviço 

Profissional responsável – Psicólogo do serviço 

 

 Dia 09 

Instituição- CRAS VI – Nova Cidade 

Atividade – Roda de Conversa  

Objetivo – Oferecer Proteção Social,  como serviço de ação continuada 

a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 

assegurando espaços de referência e de participação, de relações de 

afetividade, respeito e de autoridade que garantam a ampliação de seu 

universo de trocas culturais. 

Horário- 08:00 h as 12:00 h 

Local – Escola Carlos Santana (URBIS_I) Rua Caminho C – Conjunto 

Presid. Med. Bairro Candeias 

Público alvo – Pais e responsáveis dos alunos, funcionários e 

professores da Escola. 

Profissional responsável – Técnico do CRAS 

 

 Dia 12 

Instituição- PETI  

Atividade – Lançamento da Campanha de Prevenção e Combate ao 

Trabalho Infantil 



Objetivo: Apresentar as dimensões da campanha e divulgar o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) com suas respectivas ações 

estratégicas.  

Horário: 08:30hs 

Local: Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente 

Público: Prefeito; Câmara de Vereadores; Secretaria de 

Desenvolvimento Social; Secretaria de Educação; Secretaria de Saúde; 

Secretaria de Cultura, Turismo Esporte e Lazer; Secretaria de Trabalho, 

Renda e Desenvolvimento Econômico; Polícia Rodoviária Federal; 

Polícia Militar; instituições governamental e não-governamental; Núcleo 

de Extensão da UESB; Conselhos Tutelares; Conselhos Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de 

Assistência Social; Vara da Infância e Juventude; Ministério Público da 

Infância e Juventude; Defensoria Pública da Infância e Juventude; 

Ministério Público do Trabalho; Vara do Trabalho; Ministério do Trabalho 

e Emprego. 

 

 Dia 12 

Instituição- CRAS VII - Aparecida 

Atividade – Exibição de vídeo MEIA INFÂNCIA – O TRABALHO 

INFANTIL NO BRASIL HOJE + Produção de cartaz pelos educandos 

Objetivo – Levar as crianças e os adolescentes a refletirem sobre a 

problemática do trabalho infantil 

Horário- 8:30 às  11:00 h. 

Local – Avenida Santa Cecília, nº 136 – Bairro N. Senhora Aparecida 

Público alvo – crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

Profissional responsável – Profissionais do serviço 

 

 Dia 12 e 13 

Instituição- CRAS VIII- Miro Cairo 

Atividade – Torneio de jogos sobre combate ao trabalho infantil 

Objetivo – Trabalhar de forma lúdica os conceitos do trabalho infantil e 

explorar o jogo e as brincadeiras para essa faixa etária. 

Horário - manhã e tarde  

Local – Avenida 11, nº 39 – Loteamento Senhorinha Cairo-Bairro Zabelê 

Público alvo – crianças e adolescentes do SCFV 

 

 Dia  13 e 14 

Instituição- CRAS VI – Nova Cidade 

Atividade – Roda de Conversa 

Objetivo – Oferecer Proteção Social,  como serviço de ação continuada 

a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 

assegurando espaços de referência e de participação, de relações de 



afetividade, respeito e de autoridade que garantam a ampliação de seu 

universo de trocas culturais. Divulgar as formas de trabalho infantil, 

diminuir a inserção de crianças do trabalho infantil. 

Horário - 16:00 h 

Local – CRAS -¨VI Nova Cidade / Praça CEUs 

Público alvo – Educandos do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos.Faixa etária:  de  06 a 17 anos 

Profissional responsável – Técnico do serviço 

 

 Dia  14 

Instituição - Unidade Acolhendo e Cuidando 

Atividade – Exposição de imagens e fotografias sobre o Trabalho 

Infantil + Roda de conversa 

Objetivo – Desenvolver um trabalho psicoassistencial e pedagógico 

acerca do enfrentamento ao Trabalho Infantil. 

Horário - 17:00hs. 

Local – Rua Coronel Gugé, nº 85 - Centro 

Público alvo – usuários do serviço, convidados, gerencias, técnicos e 

demais funcionários da Unidade Acolhendo e Cuidando 

Profissional responsável – Técnico do serviço 

 

 Dia  15 

Instituição - Creas Central / Abordagem Social 

Atividade – Abordagem e panfletagem na feira livre 

Objetivo – Sensibilizar e mobilizar o publico alvo com relação a temática 

de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, haja vista que a feir livre é um 

local recorrente da problemática. 

Horário - 8:30hs. 

Local – Ceasa 

Público alvo – crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e 

comerciantes do Ceasa 

Profissional responsável – Cleidinéia Moreira 

 

 Dia 18 

Instituição – PETI 

Atividade – I EMAPETI – Encontro Municipal de Adolescentes pela 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

Objetivo: Mobilizar adolescentes da região pela prevenção e  

erradicação do trabalho infantil e pela efetivação do direito à participação  

nos espaços de deliberação de políticas publicas relacionadas aos seus  

direitos. 

Horário: 13:00hs às 17:00hs. 

Local: Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente 



Público: Adolescentes de escola pública municipal e estadual 
Facilitador: Dr. Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Trabalho  

(MPT/CE). Coordenador do Peteca. Mobilizador Nacional dos Comitês 

 de Adolescentes (Comapeti, Crapeti, Ceapeti e Conapeti).  

 

 Dia 19 

Instituição – PETI 

Atividade - Seminário sobre a realidade do Trabalho na atual 

conjuntura socioeconômica brasileira.  

Objetivo: Discutir o cenário do trabalho infantil no Brasil além de ações  

para erradicar a prática, considerada crime. 

Fortalecer a rede local de proteção à criança e ao adolescente com o  

propósito de prevenir e erradicar o trabalho infantil no município. 

Horário: 08:30hs às 12:00hs e 14:00 às 17:00hs. 

Local: Auditório da UFBA 

Público: Secretaria de Desenvolvimento Social (Diretoria, respectivas 
 Coordenações e Gerências e Trabalhadores do SUAS); Secretaria de  
Educação; Secretaria de Saúde; Secretaria de Cultura, Turismo Esporte  
e Lazer; Secretaria de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico; 
 Prefeito, Câmara de Vereadores; Polícia Rodoviária Federal; Polícia  
Militar; instituições governamental e não-governamental; Núcleo de 
 Extensão da UESB; Conselhos Tutelares; Conselhos Municipal dos  
Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de  
Assistência Social; Vara da Infância e Juventude; Ministério Público da  
Infância e Juventude; Defensoria Pública da Infância e Juventude; 
 Ministério Público do Trabalho; Vara do Trabalho; Ministério do Trabalho  
e Emprego. 
Facilitador: Dr. Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Trabalho  

(MPT/CE). Coordenador do Peteca. Mobilizador Nacional dos Comitês 

 de Adolescentes (Comapeti, Crapeti, Ceapeti e Conapeti).  

 Dia 20 

Instituição – Prefeitura 

Atividade – Lançamento do Projeto Especial Cidadão Aprendiz 

Objetivo: Incluir adolescentes e jovens em vulnerabilidade e risco social   

no mercado de trabalho 

Público: Prefeito, equipe de governo, instituições governamental e não-

governamental, Conselhos Tutelares; Conselhos Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Assistência Social; 

Vara da Infância e Juventude; Ministério Público da Infância e 

Juventude; Defensoria Pública da Infância e Juventude; Ministério 

Público do Trabalho; Vara do Trabalho; Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Horário: 10h 

Local: Auditório do IFBA 

 



 

 Dia 26 

Instituição- CRAS VI – Nova Cidade 

Atividade – Caminhada  

Objetivo – Oferecer Proteção Social,  como serviço de ação continuada 

a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 

assegurando espaços de referência e de participação, de relações de 

afetividade, respeito e de autoridade que garantam a ampliação de seu 

universo de trocas culturais. Convidar os Parceiros do território de 

abrangência a participar dessa caminhada e mostrar a importância do 

Combate do Trabalho Infantil. 

Horário- 8:30 h 

Local – Concentração na Praça CEUs 

Público alvo – Moradores dos bairros / territórios do CRAS VI 

Profissional responsável –Técnico do serviço 


