


148
Unidades Operacionais 
distribuídas em todo o 

território nacional. 





PROMOÇÃO SOCIAL| NÚMEROS 2018 (janeiro a setembro)

ODONTOLOGIA

1.045.313
atendimentos

FISIOTERAPIA

316.745
atendimentos

NUTRIÇÃO

86.296
atendimentos

PSICOLOGIA

99.080
atendimentos

EDUCAÇÃO PARA 
SAÚDE

610.610
atendimentos

ESPORTE, LAZER E 
SOCIOCULTURAL

2.741.344 
atendimentos

de 4,8 MILHÕES
DE ATENDIMENTOS



DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL| NÚMEROS 2018     
(janeiro a setembro)

EDUCAÇÃO 
PRESENCIAL

2.935.068
atendimentos

EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA

378.851
atendimentos

PALESTRAS E CAMPANHAS

538.395
atendimentos

de 3,8 MILHÕES
DE ATENDIMENTOS





PROJETO PROTEÇÃO | OBJETIVO

Desenvolver ações socioeducativas para o
enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes através da
mobilização e conscientização dos
trabalhadores do transporte e da
sociedade.



• A partir de 2018, o Projeto Proteção passou a contar com a
parceria da Childhood Brasil para fortalecermos ainda mais
essa frente, a partir da mobilização de trabalhadores que
percorrem os mais diversos pontos do Brasil para se tornarem
protagonistas da proteção dos direitos das crianças e
adolescentes.

• Queremos dialogar de forma ainda mais substancial com os
agentes do setor do transporte, que são os motoristas e as
empresas, e também com as com as redes locais de proteção.



ECA Lei 8.069/1990 

Art. 4

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 5

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais.



• 60 milhões de crianças e adolescentes no Brasil (IBGE, 2010);

• 46% das crianças e adolescentes menores de 14 anos vivem em 
domicílios com renda per capta até meio salário mínimo

(IBGE, 2010);

• 82% das crianças e adolescentes vivem em áreas urbanas;

• 132 mil famílias são chefiadas por crianças e adolescentes entre 10 e 14 

anos (IBGE, 2010);

• 1,3 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos trabalham no 

Brasil (PNAD).

NÚMEROS SOBRE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E O 
CONTEXTO DA CAUSA



1. Assinatura do Pacto Empresarial

2. Definição de 30 Unidades Protetoras

A partir de dados do Mapear da PRF e suporte da Childhood Brasil
foram elencadas Unidades Operacionais do SEST SENAT para trabalhar
mais sistematicamente com a causa;

3. Capacitação de 60 (sessenta) colaboradores das Unidades
Operacionais do SEST SENAT.

• Realizada pela Childhood Brasil cujo objetivo é ampliar e qualificar as
ações do SEST SENAT.

• Essas Unidades Protetoras realizarão palestras, rodas de conversa e
ações de sensibilização dos profissionais de transporte e da
comunidade.

AÇÕES DO SEST SENAT



UNIDADE OPERACIONAL DO SEST SENAT UF

Goiânia GO

Luziânia GO

Campo Grande MS

Três Lagoas MS

Cuiabá MT

Fortaleza CE

Picos PI

Imperatriz MA

Natal RN

Aracaju SE

Petrolina PE

Feira de Santana BA

Simões Filho BA

Cariacica ES

Serra ES

Governador Valadares MG

Uberlândia MG

Lavras MG

Belo Horizonte - Jardim Vitória MG

Curitiba PR

Ponta Grossa PR

Foz do Iguaçu PR

Rio de Janeiro - Deodoro RJ

Caxias do Sul RS

Blumenau SC

Sõ Paulo - Vila Jaguara SP

São Paulo - Parque Novo Mundo SP

Manaus AM

Santarém PA

Marabá PA

UNIDADES PROTETORAS



CAMPANHA 18 DE MAIO DE 2018

• Despertar a conscientização e o papel fundamental do
trabalhador do transporte e comunidade em geral na defesa das
crianças e adolescentes nas estradas do Brasil:



PRINCIPAIS AÇÕES:

• Blitz educativas e sensibilização dos trabalhadores de transporte por
meio da distribuição de panfletos alusivos ao tema, visitas a
empresas e instituições do setor do transporte, postos de gasolina,
terminais rodoviários, entre outros;

• Publicações nas redes sociais.

MENSAGEM:
• Sua atitude pode mudar a vida de crianças e adolescentes.

Denuncie e contribua para uma infância de verdade construindo as
bases para um novo futuro. Quando você DENUNCIA, você CUIDA,
você DEFENDE, você PROTEGE.”

CAMPANHA 18 DE MAIO DE 2018



• Pessoas sensibilizadas no projeto: 98.507 sensibilizações até
outubro de 2018.
• No período de janeiro a setembro de 2018, constam no

registro o quantitativo de 37.715 pessoas sensibilizadas no
projeto por meio de campanhas nacionais, rodas de conversa,
atuações transversais dos projetos de saúde e ainda, ações
isoladas com essa temática.

• Para as ações realizadas em mídias sociais, tivemos 60.792
sensibilizações

ALGUNS DADOS



PARCERIAS

• Childhood Brasil;

• Redes Regionais de Proteção;

• Polícia Rodoviária Federal;

• Comissões Regionais de Direitos Humanos;

• Empresas do setor de transporte e;

• Profissionais do setor de transporte.



OBRIGADA!

JUNTOS PELA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES!

JAMILE ANTUNES
SEST SENAT 

(61) 3315-7028




