ESTRATÉGIAS DE SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE LIMEIRA PARA
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA PRODUÇÃO DE JÓIAS E
BIJUTERIAS
Introdução: No município de Limeira constatou-se, o envolvimento de crianças
e adolescentes na produção de jóias, por meio da dissertação de Ferreira que
trouxe ao Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador-Piracicaba
(CEREST) o compromisso de intervir cumprindo sua atribuição legal de orientar
os municípios de sua área de abrangência nas ações em saúde do trabalhador.
O CEREST-Piracicaba integrou à Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI) de Limeira com o propósito de discutir a implantação de políticas
públicas para enfrentar esse desafio. Objetivo: Para unir esforços dos vários
setores voltados à questão e objetivando a desconstrução de mitos e mostrar
experiências bem sucedidas de erradicação do trabalho infantil, foram
realizados pela Comissão, dois eventos marcantes: Audiência Pública em 12
de junho de 2007 na Câmara Municipal de Limeira, e o “1º Seminário Municipal
Sobre a Erradicação do Trabalho Infantil em Limeira - Diagnósticos e
Alternativas” em agosto de 2007. Resultados: Ambos trouxeram representantes
de várias instituições públicas, universidades, sindicatos. A audiência contou
com duas exposições esclarecedoras que indicavam a necessidade de
intervenção pública, entretanto este evento foi marcado pela participação
polêmica de autoridades do poder público que se mostraram insensíveis com a
necessidade de erradicação do trabalho infantil. O seminário contou com a
presença de 400 pessoas, inclusive adolescentes das escolas públicas que
fizeram perguntas aos palestrantes. Teve repercussão na mídia local e
estadual. A apresentação da experiência de Franca, os trabalhos de pesquisa
desenvolvidos pela Faculdade de Medicina da UFMG e pela OIT foram
relevantes para a formação de senso crítico na sociedade e sobretudo para as
Autoridades. Foi assinado publicamente um termo de compromisso do Prefeito
da cidade para a erradicação do trabalho infantil. Conclusão: Ambos os
eventos produziram efeito de sensibilização e mobilização por parte da
sociedade e sobretudo das autoridades públicas locais que passaram a apoiar
as ações da Comissão PETI.
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