Montes Claros (MG)
Notificação integrada de Situação
de Trabalho Infantil
Objetivo
Identificar suspeita ou confirmação de situação de Trabalho Infantil no município.

Metodologia
● Elaboração de Formulário de Notificação Integrada
de Situação de Trabalho Infantil com base em indicadores de identificação dessa violação de direito;
● discussões com gestores e equipes técnicas dos
serviços socioassistenciais;
● realização de visitas para orientação técnica e oficinas nos CRAS e CREAS;
● definição de fluxograma;
● sistematização de dados em planilha específica;
● monitoramento e Avaliação.

Participantes
Gerência de Gestão do SUAS/Vigilância Socioassistencial, Gestão do PETI, Coordenações da Proteção Social
Básica e Especial, Equipes Técnicas dos serviços socioassistenciais.

Resultados
● Registros e organização de informações de casos
de suspeita ou confirmação de trabalho infantil;
● normatização e gestão do sistema de notificação
para eventos de violação de direitos – Trabalho Infantil;
● identificação do público em situação ou suspeita
de Trabalho Infantil nos territórios;
● produção de indicadores;
● identificação dos territórios com maiores incidências da violação de direitos;

● sistematização das informações referentes ao Trabalho Infantil;
● levantamento dos possíveis fatores de vulnerabilidade que permeiam os grupos, famílias ou indivíduos
afetados pelo Trabalho Infantil;
● identificação de fragilidades na intervenção das equipes técnicas quanto ao fenômeno Trabalho Infantil;
● fortalecimento da articulação entre a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial, equipes técnicas dos serviços e Vigilância Socioassistencial do
município;
● apontamento de demandas para Educação Permanente para os Trabalhadores do SUAS;
● fortalecimento da parceria entre a rede Intersetorial e Socioassistencial;
● contribuição no planejamento e definição de estratégias para o enfrentamento ao Trabalho Infantil.
A experiência possibilitou a identificação de crianças e
adolescentes que se encontram em situação de Trabalho Infantil no município e promoveu o monitoramento
das intervenções e encaminhamentos realizados. Também serviu de subsídio para as equipes de gestores e
técnicos no planejamento das ações estratégicas no
enfrentamento dessa violação de direito.

