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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude - SDSCJ, através da 

Secretaria Executiva de Assistência Social - SEAS, sob a coordenação da Gerência de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade – GPSEMC, que desenvolve um conjunto 

de ações estruturantes e oferta serviços especializados direcionados à proteção de famílias e 

indivíduos vítimas de violência e violação de direitos, cujos vínculos familiares e 

comunitários se encontram fragilizados e/ou rompidos, apresenta neste documento os 

resultados parciais obtidos com a execução das ações estratégicas do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme previsão da Resolução CNAS Nº08, de 18 

de abril de 2013.    

A execução dessas ações objetiva o enfrentamento às violações de direitos, 

especialmente contra o trabalho infantil, de crianças e adolescentes de 05 a 16 anos de 

idade, articulando toda a Rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Rede de 

atendimento e proteção à criança e ao adolescente, e demais políticas públicas, a exemplo 

da Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Turismo, entre outras, tanto na esfera municipal 

quanto estadual.  

Sendo assim, a equipe técnica do PETI/GPSEMC, desta SDSCJ, busca garantir à 

execução das metas previstas no plano de trabalho das ações de enfrentamento do trabalho 

infantil, de acordo com as normativas técnicas do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador, a Política Estadual e Nacional de Assistência Social e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.   

 

1. A Coordenação Técnica da GPSEMC/PETI tem como responsabilidade e Objetivo 

geral, desenvolver as ações que elencamos a seguir: 

 

Contribuir com a redução dos altos índices de trabalho infantil no estado de 

Pernambuco, através da execução das ações estratégicas do Programa de Erradicação do 
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Trabalho Infantil (PETI), buscando atingir as metas propostas de acompanhamento, 

monitoramento e assessoria técnica às equipes municipais que atuam no enfrentamento do 

trabalho infantil, conforme as diretrizes propostas pela Secretaria Executiva de Assistência 

Social (SEAS), através da Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

(GPSEMC).   

De forma geral, as ações e atividade desenvolvidas, situam-se nos eixos: 

 
Acompanhamento, apoio e assessoria técnica e institucional dos municípios e distrito estadual de 
Fernando de Noronha: 

 Visitas técnicas aos municípios para acompanhamentos das ações e apoio às equipes 
socioassistenciais ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, que atuam no atendimento 
de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil; 

 Realização de reuniões com as equipes técnicas para planejamento das ações e prestação de 
orientações técnicas; 

 Realização de palestras, seminários e minicursos, quando solicitado pelas equipes municipais.  

Atividades intersetoriais e integradas para planejamento de ações de enfrentamento do trabalho 
infantil nos municípios e junto aos demais atores da rede: 

 Realização de encontros e reuniões para definição das ações da agenda integrada e 
intersetorial de enfrentamento do trabalho infantil; 

 Articulação da rede socioassistencial e demais políticas públicas; 

 Articulação dos atores locais para responsabilização com relação ao enfrentamento do 
trabalho infantil. 

Qualificação técnica das equipes que atuam no enfrentamento do trabalho infantil no âmbito 
estadual e municipal: 

 Realização de capacitações com as equipes técnicas municipais que atuam no enfrentamento 
do trabalho infantil. 

Monitoramento: 

 Sistematização das informações acerca do trabalho infantil nos municípios; 

 Articulação para realização dos diagnósticos municipais sobre o trabalho infantil; 

 Criação de banco de dados sobre a situação de trabalho infantil no estado. 

Informação e mobilização: 

 Realização e promoção de campanhas informativas de prevenção sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil no âmbito estadual. 

 
 

2. Metas / Resultados obtidos no mês de Abril 
  
 

Em acordo com as metas previstas no Plano de trabalho das ações estratégicas, com 

relação ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foram desenvolvidas algumas 

atividades no âmbito da GPSEMC, a saber: 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

01/04/2016 

 
Visita e 
Assessoria 
técnica ao 
município de 
Santa Cruz do 
Capibaribe. 
 

Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 Maria Ivone 

04/04/2016 

Resposta e 
encaminhament
os dos 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100. 

 
Prestar assessoria e dar 
encaminhamentos 
sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 
 

3 manifestos 
respondidos e 
3 articulações 
realizadas 
com 
municípios. 

 Maria Ivone 

05/04/2016 

Resposta e 
encaminhament
os dos 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100. 

 
Prestar assessoria e dar 
encaminhamentos 
sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 
 

5 manifestos 
respondidos e 
5 articulações 
realizadas 
com 
municípios. 

 
Maria Ivone 

 

06/04/2016 

Articulação para 
realização das 
reuniões 
ampliadas nos 
municípios com 
a gestão do 
PETI; 

Fortalecer os 
municípios para 
realização e 
participação das 
reuniões ampliadas no 
Sertão do Pajeú e 
Sertão central; 
 

Sertão 
Central: 
Salgueiro e 
São José do 
Belmonte 

 
Maria Ivone 

 
Wellia Siqueira 

06/04/2016 

Resposta e 
encaminhament
os dos 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100. 

Prestar assessoria e dar 
encaminhamentos 
sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 
 

Continuidade 
das 
articulações 
realizadas no 
dia 
05/04/2016. 

 
Maria Ivone 

 

07/04/2016 

Oficina Nacional 
das Ações 
Estratégicas do 
PETI 

 
Instrumentalizar a 
gestão do Programa 
nos estados e capitais 
em relação ao 
planejamento, à 
execução e ao 

 
 

Local: Brasília- 
DF 

Leonidas Leal 
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monitoramento das 
Ações Estratégicas nos 
Territórios. 
 

07/04/2016 

Articulação para 
realização das 
reuniões 
ampliadas nos 
municípios com 
a gestão do 
PETI; 
 

Fortalecer os 
municípios para 
realização e 
participação das 
reuniões ampliadas no 
Sertão do Pajeú e 
Sertão Central; 

Continuidade 
das 
articulações 
realizadas no 
dia 
06/04/2016. 

Sertão do 
Pajeú: 

Afogados da 
Ingazeira, 
Carnaíba, 

Flores, São 
José do Egito, 
Serra Talhada 

e Tabira 
 

Maria Ivone 
 

Wellia Siqueira 

07/04/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Quipapá. 

 
Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 
 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 
Maria Ivone 

 

07/04/2016 

 
Sistematização e 
envio do 
Instrumental ao 
MDS. 
 

Coleta de dados e 
acompanhamento da 
AEPETI nos municípios. 

 
Envio de 08 
instrumentais. 
 

 
 

Wellia Siqueira 
 

08/04/2016 

Oficina Nacional 
das Ações 
Estratégicas do 
PETI. 

 
Instrumentalizar a 
gestão do Programa 
nos estados e capitais 
em relação ao 
planejamento, à 
execução e ao 
monitoramento das 
Ações Estratégicas nos 
Territórios. 
 

 
Local: Brasília- 

DF 
Leonidas Leal 

08/04/2016 

 
Visita e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Jaboatão dos 
Guararapes.  
 

Prestação de 
informações referentes 
ao Projeto Praia Legal. 

Continuidade 
as ações do 
Projeto Praia 
Legal. 

 
Maria Ivone 

 
Wellia Siqueira 

11/04/2016 

 
Articulação para 
realização das 
reuniões 
ampliadas nos 
municípios com 
a gestão do 

 
Fortalecer os 
municípios para 
realização e 
participação das 
reuniões ampliadas no 
Sertão do Pajeú e 

Continuidade 
das 
articulações 
realizadas no 
dia 
07/04/2016. 

 Renata Marinho 
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PETI. Sertão do Central. 
 

11/04/2016 
Elaboração de 
relatório de 
visita técnica. 

 
Sistematização da 
reunião sobre o Projeto 
Praia Legal no 
município de Jaboatão 
dos Guararapes. 
 

  
 

Renata Marinho 

12/04/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Cabo de Santo 
Agostinho. 

Prestação de 
informações referentes 
ao Instrumental MDS. 

 
Informações 
Prestadas 
sobre o 
preenchiment
o do 
instrumental 
das boas 
práticas do 
trabalho 
infantil. 
 

 Renata Marinho 

12/04/2016 

 
Reunião 
ampliada dos 
Sertões Central 
e do Pajeú. 
 

 
Facilitar a articulação e 
a promoção de ações 
estratégicas de 
enfrentamento do 
trabalho infantil com os 
municípios com a 
gestão do PETI. 
 
 
 
 
 
 

 
Sertão 
Central: 
Salgueiro e 
São José do 
Belmonte.  
Sertão do 
Pajeú: 
Afogados da 
Ingazeira, 
Carnaíba, 
Flores, São 
José do Egito, 
Serra Talhada 
e Tabira. 

 

Leonidas Leal 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

 

12/04/2016 

Visita Técnica ao 
município de 
Salgueiro. 
 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 
 

Sertão Central   

12/04/2016 

Visita Técnica ao 
município de 
São José do 
Belmonte. 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 

Sertão Central   
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13/04/2016 
Visita Técnica ao 
município de 
Carnaíba. 

 
Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 
 

Sertão do 
Pajeú 

 
Maria Ivone 

Leonidas Leal 
Wellia Siqueira 

13/04/2016 

 
Visita técnica ao 
município de 
Verdejantes. 
 

 
Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 
 

Sertão Central  
Maria Ivone 

Leonidas Leal 
Wellia Siqueira 

13/04/2016 

 
Visita técnica ao 
município de 
Flores. 
 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 

Sertão do 
Pajeú 

 
Maria Ivone 

Leonidas Leal 
Wellia Siqueira 

14/04/2016 
Reunião do 
FEPETIPE. 

 
Discutir o 
planejamento das 
ações de 12 de junho, 
exposição de cartazes 
da semana de 
aprendizagem. 
 

  Renata Marinho 

14/04/2016 

 
Visita Técnica ao 
município de 
Tabira. 

 
Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 
 

Sertão do 
Pajeú 

 
Maria Ivone 

Leonidas Leal 
Wellia Siqueira 

14/04/2016 

 
Visita Técnica ao 
município de 
afogados da 
Ingazeira. 
 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados pelo 
PETI nos municípios. 

Sertão do 
Pajeú 

 

 
Maria Ivone 

Leonidas Leal 
Wellia Siqueira 

15/04/2016 

Reunião da 
Câmera Setorial 
de Prevenção 
Social. 

 
Fortalecer a rede de 
proteção e defesa dos 
direitos da criança e 
adolescentes, 
fomentando ações e 
realizando o controle 
social. 
 

  Renata Marinho 
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15/04/2016 

Reunião de 
planejamento 
da Assessoria 
Técnica SEAS e 
Gerências. 

Nivelar as informações 
que serão repassadas 
aos municípios com 
relação aos 
equipamentos, 
atendimentos, 
indicadores da 
assistência social.  

Inserção da 
temática 
trabalho 
infantil e das 
Ações 
Estratégicas 
do PETI. 

 Renata Marinho 

18/04/2016 

Resposta e 
encaminhament
os dos 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100. 

 
Prestar assessoria e dar 
encaminhamentos 
sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 
 

2 manifestos 
respondidos e 
2 articulações 
realizadas 
com 
municípios. 

 Maria Ivone 

19/04/2016 

 
Participação no 
Seminário: 
Dialogando 
sobre o 
Enfrentamento 
a Violência 
Contra Criança e 
Adolescente – 
Camaragibe. 
 

 
Mobilização do sistema 
de garantia de direitos,   
incentivando 
estratégias de 
enfrentamento ao 
abuso e exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes. 

  

 
Maria Ivone 

 
Wellia Siqueira 

20/04/2016 

 
Realização de 
reuniões 
gerenciais com 
as equipes da 
SEAS/SDSCJ. 

 
Nivelar informações e 
estabelecer fluxos de 
procedimentos e 
informações entre as 
gerências da SEAS, seus 
programas e serviços. 
 

Planejamento 
das viagens do 
assessoramen
to técnico aos 
municípios. 

 
Leonidas Leal 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

21/04/2016 

 
Articulação para 
realização das 
reuniões 
ampliadas nos 
municípios com 
a gestão do 
PETI. 

Convocar os municípios 
para participação das 
reuniões ampliadas 
juntamente com a 
equipe técnica dos 
equipamentos 
socioassistenciais.  

 
Municípios do 
Sertão do 
Araripe:  
Araripina, 
Bodocó, Exu, 
Ipubi e 
Ouricuri. 

 

 

 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

22/04/2016 

 
Articulação para  
realização das 
reuniões 
ampliadas nos 

 
Convocar os municípios 
para participação das 
reuniões ampliadas 
juntamente com a rede 

 
Municípios do 
Sertão do São 
Francisco: 
Petrolina, 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 
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municípios com 
a gestão do 
PETI. 

socioassistenciais e 
demais políticas 
setoriais. 

Cabrobó e 
Santa Maria 
da Boa Vista. 
 

25/04/2016 

Visita e 
assessoria 
Técnica ao 
município de 
Camaragibe. 

 
Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 
 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 
Maria Ivone 

 

26/04/2016 
Participação na 
Reunião do 
FEPETIPE. 

 
Discutir o 
planejamento das 
ações de 
enfrentamento do 
trabalho infantil do 
Fórum. 
 

Definição de 
pauta. 

 Maria Ivone 

26/04/2016 

 
  Visita e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Ouricuri. 

 
Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 
 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

26/04/2016 

 
Assessoria 
técnica ao 
município de 
Exu. 

 
Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 
 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

26/04/2016 

Visita e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Ipubi. 

 
Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 
 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

26/04/2016 

Visita e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Araripina. 

Prestação de 
informações referentes 
ao funcionamento do 
PETI no município. 

Atendimento 
a equipe do 
município. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

26/04/2016 
Reunião 
ampliada Sertão 
do Araripe. 

 
Facilitar a articulação e 
promoção de ações 
estratégicas de 
enfrentamento do 
trabalho infantil entre 
os municípios com 
PETI. 

Sertão do 
Araripe: 
Araripina, 
Bodocó, Exu, 
Ipubi e 
Ouricuri. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 
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27/04/2016 
 

Visita técnica de 
assessoramento 
ao município de 
Petrolina. 

Equipamentos 
socioassistenciais. 

 
Sertão do São 
Francisco 

 

Leonidas Leal 
Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

 

27/04/2016 

Reunião 
Gerencial com 
as equipes da 
SEAS/SDSCJ. 

 
Nivelar informações e 
estabelecer fluxos de 
procedimentos e 
informações entre as 
gerências da SEAS, seus 
programas e serviços. 
 

Planejamento 
de assessoria 
técnica 
integrada com 
o SUAS e 
demais 
gerências.  

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

28/04/2016 

 
Reunião 
Ampliada Sertão 
do São Francisco  

 
Facilitar a articulação e 
promoção de ações 
estratégicas de 
enfrentamento do 
trabalho infantil entre 
os municípios com 
PETI. 
 

Sertão do São 
Francisco: 
Petrolina, 
Cabrobó e 
Santa Maria 
da Boa Vista. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

28/04/2016 

Realização de 
atendimento ao 
município de 
Cabrobó. 
 

Prestar 
esclarecimentos e dar 
orientações às equipes 
municipais que 
busquem a equipe da 
GPSEMC/PETI. 

Sertão do São 
Francisco 

 Maria Ivone 

29/04/2016 

 
Elaboração de 
relatórios de 
acompanhamen
to das metas 
pactuadas de 
redução do 
trabalho infantil. 
 

 
Sistematização de 
dados sobre 
atendimentos e ações 
de enfrentamento do 
trabalho infantil, 
pactuadas pelos 
municípios, através de 
termo de aceite do 
PETI. 
 

Relatório das 
ações 
finalizado. 

 Equipe técnica. 

 

3. Síntese dos Resultados Obtidos 
 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios 

15  

Manifestos da Ouvidoria SDSCJ 10  
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Assessoria Técnica do Projeto Praia 
Legal 

01  

Visitas Técnicas 15  

Reunião FEPETIPE 
 

01 
 

 
 
 
 

Sistematização e envio de Instrumental 
do MDS 

08 
Levantamento das ações 
exitosa do PETI nos 
municípios. 

Articulações Institucionais 51  

Capacitações 01 

Capacitações sobre 
temáticas relativas ao 
trabalho infantil e 
atendimento da rede 
socioassistencial. 

Reunião Ampliada 04 
Municípios participantes: 
17 

Elaboração de relatório  06  

Reunião Equipe Técnica 03 
Reuniões de planejamento 
e avaliação. 

 
4. Considerações Finais 

 

Conforme verificado, nesse período realizamos prioritariamente a assessoria técnica aos 

municípios com a gestão do programa, sobretudo com o início das reuniões ampliadas 

realizadas nas regiões de desenvolvimento. As reuniões ampliadas são um espaço 

privilegiado de repasse de informações e debates, onde as equipes municipais ainda podem 

socializar informações e trocar experiências sobre as ações desenvolvidas em cada município 

com as AEPETI. 

A prioridade para o início das reuniões ampliadas nos sertões não é casualidade. 

Percebemos que à medida que nos afastamos da Capital, as dificuldades com relação ao 

acesso a informações e a execução das ações encontra maiores dificuldades, sobretudo pela 

http://www.institutoensinar.org/
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distância.  Até o momento foram realizadas reuniões ampliadas em 04 (quatro) regiões de 

desenvolvimento.  

Aproveitando a oportunidade de estar nos territórios, realizamos algumas visitas de 

assessoria técnica e acompanhamento das ações estratégicas do PETI em alguns municípios 

do sertão. Para nossa satisfação, estamos conseguindo avançar com relação a realização 

dessas visitas de assessoramento as equipes municipais. 

Na Capital, estamos aproveitando para realizar articulações juntos ao FEPETIPE, CEASA e 

municípios sem as AEPETI, no sentido de fortalecer as ações que os mesmos já realizam.  

Seguimos dando resposta às demandas provenientes da Ouvidoria desta SDSCJ, com 

relação às denúncias de trabalho infantil. Até o momento não obtivemos respostas dos 

municípios contatados com relação às situações expostas nas manifestações de denúncia.  

Para o mês de junho, vamos dar início a Campanha do Dia 12 de Junho, fortalecendo as 

ações municipais, as quais já vêm sendo agendadas por esta equipe. 

 

 

 

Leonidas Leal da Silva 
Coordenador das Ações Estratégicas do PETI/GPSEMC 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos  
Diretor Presidente IEDES 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II OFICINA NACIONAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 
LOCAL: BRASÍLIA / DATA: 07 E 08 DE ABRIL DE 2016. 
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VISITA E ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA 
DATA: 14/04/2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VISITA E ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE FLORES 
DATA: 13/04/2016 
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VISITA E ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TABIRA 
DATA: 14/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA  

ASSESSORIA TÉCNICA SEAS E GERÊNCIAS 
DATA: 15/04/2016 

 

 
 

REUNIÃO AMPLIADA SERTÃO DO SÃO FRANCISCO 
SEDE: PETROLINA / 
DATA: 28/04/2016 
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REUNIÃO AMPLIADA 

SERTÃO DO ARARIPE 
SEDE: PETROLINA / DATA: 26/04/2016 
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Prefeitura de Salgueiro e Peti Estadual 

promovem capacitação com a equipe 

técnica dos programas sociais do 

município 
 

Publicado em 15 de abril de 2016 por Cleverson Igor 

link: http://blogviniciusdesantana.com/2016/04/prefeitura-de-salgueiro-e-peti-estadual-promovem-capacitacao-com-a-equipe-tecnica-dos-

programas-sociais-do-municipio/ 

   

http://www.institutoensinar.org/
http://blogviniciusdesantana.com/2016/04/prefeitura-de-salgueiro-e-peti-estadual-promovem-capacitacao-com-a-equipe-tecnica-dos-programas-sociais-do-municipio/
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Nos 152 anos de emancipação política, a Prefeitura de Salgueiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, em parceria com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-Peti, honra com mais um compromisso, 

promovendo nesta segunda-feira (12), das 8h às 17h, no auditório Joaquim Ferreira Neto uma capacitação, para 

toda equipe técnica dos programas municipais sociais visando a melhoria das práticas profissionais dentro das 

comunidades. 

O objetivo do encontro é promover a capacitação técnica a todos os profissionais que fazem parte dos projetos, 

Bolsa Família, Cras, Creas municipal e Regional, Peti e Conviveres, dentre muitos outros promovidos pelo 

município com a proposta de orientar sobre a execução das ações estratégicas do Peti. 

De acordo com o coordenador do Peti Estadual, Leônidas Leal, o encontro começa por duas regiões, Sertão 

Central e Pajeú. “A proposta do encontro traçada pelo Peti é oferecer uma capacitação constante das equipes que 

lidam com os programas sociais das comunidades, para que possamos juntos discutir e repensar nossas 

estratégias”, explica. 

 

 

 

 

 

 

 

O orientador do conviver Santa Margarida, Jailson Lima, enfatiza a importância desse encontro para os 

profissionais da rede.  “É principalmente poder identificar melhor os casos de trabalho infantil e também saber 

como agir  na identificação e qual providencia devo tomar quando estiver diante a situação”, disse. 
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