
Oficina de integração interinstitucional das ações públicas para a erradicação do 
trabalho infantil no município de Limeira  

Introdução: Em Limeira-SP o problema de crianças e adolescentes em situação de 
trabalho, foi revelada de grande magnitude por pesquisa realizada no mesmo 
município com estudantes da rede estadual de ensino. Foi identificado fluxo produtivo 
do ramo de jóias e folheados que se caracteriza pela utilização de mão de obra 
informal nos domicílios envolvendo dessa forma contingente considerável de crianças 
e adolescentes (27% dos estudantes) em trabalho considerado penoso e insalubre. 
Objetivo: Esse estudo visa descrever o desenvolvimento da “Oficina de integração 
interinstitucional das ações públicas para a erradicação do trabalho infantil no 
município de Limeira”. Realizada em 24 de setembro de 2007, tendo sido proposta e 
organizada por parceria estabelecida entre o CEREST Piracicaba (Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador), a Subdelegacia Regional do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Metodologia: O evento objetivou articular e instrumentalizar os 
profissionais da área da Saúde, da Educação, do Centro de Promoção Social 
Municipal (CEPROSOM), organizações sindicais  e representantes empresariais do 
setor. Estes foram reunidos com a finalidade de construir um projeto interinstitucional e 
intersetorial que seria financiado por meio de convênio com o Fundo Nacional da 
Saúde (FNS), proposta que foi definida como principal meta das políticas públicas na 
ocasião do 1º Seminário Municipal Sobre a Erradicação do Trabalho Infantil em 
Limeira – Diagnósticos e Alternativas promovido na cidade. A oficina contou com 
metodologia do empoderamento e planejamento situacional para elaborar Projeto de 
intervenção. Resultados As propostas de ações foram pautadas nos pontos de 
governabilidade de cada setor reunido, vislumbrando ainda constituição de rede de 
atenção integral à saúde de crianças e adolescentes. Conclusão: Infelizmente o 
convênio não foi contemplado e nenhuma justificativa foi oficialmente apresentada. 
Entretanto s propostas subsidiaram a elaboração de termo de Compromisso de Ajuste 
de Conduta Nº 5537/2009, firmado entre Prefeitura Municipal de Limeira e  Procuradoria 
Regional do Trabalho da 15º Região.  
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