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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

Proteção Social Especial de Média Complexidade – GEPMC, desenvolve um conjunto de 

ações estruturantes e oferta serviços especializado 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, vem apresentar neste documento os 

resultados sintéticos 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, Sistema de 

Garantia de Direitos e demais políticas públicas, a exemplo: da Saúde, Educação, Cultura, 

Esporte, Turismo, entre outras, tanto na esfera municipal quanto estadual.  

Todo trabalho, remunerado ou não, realizado por crianças ou adolescentes em idade 

inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, caracteriza-se como 

Trabalho Infantil. Nos termos do Art. 6º, XXXIII da Constituição Federal do Brasil (CF/88), fica 

estabelecida a: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”. 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um programa do Governo 

Federal que tem como objetivo principal retirar as crianças e adolescentes, de 05 a 16 anos, 

do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, que coloca em risco a 

saúde e segurança das crianças e adolescentes. 

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) define o PETI como programa de 

abrangência nacional e caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência 

Social, que compreende: transferências de renda; trabalho social com famílias; e oferta de 
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serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

trabalho (Lei nº 12.435, Art. 24C, de 6 de julho de 2011). 

A Assistência Social assume um papel importante na tarefa de evitar a inserção 

prematura das crianças e adolescente no mercado de trabalho, ou na tarefa de retirá-las 

deste quando essa população já estiver submetida ao Trabalho Infantil. Todavia, é preciso 

destacar que a assistência social sozinha não poderá dar conta, assim a articulação de todas 

as políticas públicas é um item fundamental no enfrentamento dessa problemática. 

Sendo assim, a equipe técnica do PETI/GEPMC, desta SDSCJ, busca acompanhar 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.  

 

 A Coordenação Técnica do PETI/GEPMC 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 

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

(GEPMC).  

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 
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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 Agosto/2016 

 
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 GEPMC, a saber: 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

01/08/2016 
CURSO  CAPACITA 
SUAS/PE – Discussão 
sobre Trabalho Infantil.  

Oportunizar aos gestores, 

trabalhadores e conselheiros da 

Assistência Social o acesso à 

qualificação, aos 

conhecimentos, aos conteúdos 

atualizados, desenvolvendo 

habilidades e atitudes 

essenciais ao desempenho de 

suas atribuições legais, na 

perspectiva de contribuir para a 

efetividade da política de 

proteção social não 

contributiva. 
 

50 trabalhadores da assistência 
social capacitados. 

Local: ASCES – Caruaru 
Período: 01 a 05.08.16 

Wellia Siqueira, 
Renata Marinho 

02/08/2016 Articulação Institucional  
Mobilizar equipes municipais 
para participar das reuniões 
ampliadas AEPETI. 

Municípios do Agreste Setentrional: 
Bom Jardim, Limoeiro, Santa Cruz do 
Capibaribe,Surubim,Taquaritinga do 
norte,Toritama,Vertentes. 

 Equipe PETI/GEPMC 

03/08/2016 

Sistematização das ações 
propostas dos planos de 
trabalhos das AEPETI dos 
municípios. 

Identificar por eixos prioritários 
as ações que vêm sendo 
propostas pelos municípios 
para o enfrentamento do 
trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados  
Wellia Siqueira 
Renata Marinho 
Ivone Santos  

03/08/2016 

Atendimento da equipe 
municipal da assistência 
social do município de 
Calçado. 

Prestar informações e 
esclarecimentos diversos sobre 
o PETI e suas ações.  
 

Atendimento realizado  Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

03/08/2016 Articulação Institucional 
Mobilizar equipes municipais 
para participar das reuniões 
ampliadas AEPETI 

Municípios do Agreste Central: Belo 
Jardim,Bezerros,Brejo da Madre de 
Deus,Caruaru,Cupira,Gravatá, 
Jataúba, Lagoa dos Gatos, Panelas, 
Pesqueira, Poção, São Bento do Una, 
São Caetano. 

 

 
 
 
 
 
 
Equipe PETI/GEPMC 

04/08/2016 Articulação Institucional 
Mobilizar equipes municipais 
para participar das reuniões 
ampliadas AEPETI 

Municípios do Agreste Meridional: 
Águas Belas, Bom Conselho, 
Buíque,Caetés,Calçado,Capoeiras, 
Garanhuns,Iati,Itaíba, Jucati, Lajedo, 
São João, Tupanatinga. 

 Equipe PETI/GEPMC 

04/08/2016 
Elaboração de Relatório 
mensal 

Sistematizar as ações realizadas 
durante mês de julho. 

Relatório elaborado e entregue  Equipe PETI/GEPMC 

04/08/2016 
Reunião ampliada 
Agreste Central. PETI- 
Caruaru 

Assessorar as equipes técnicas 
municipais e monitorar as ações 
de enfrentamento do trabalho 
infantil na Região do Agreste 
Central. 

Acompanhamento das ações dos 13 
municípios com AEPETI no Agreste 
Central e qualificação de 37 
profissionais da Rede 
Socioassistencial. 

Realizada no auditório do 
Museu do Barro. 

Equipe PETI/GEPMC 

05/08/2016 

Palestra sobre Trabalho 

Infantil. 

Interfaces da Política de Saúde 
mental infanto juvenil e Política 
de Assistência Social 

20 profissionais qualificados sobre 
Política Nacional de Assistência 
Social e trabalho infantil. 

Local:  Auditório Secretaria 
Estadual de Saúde no 
Bongi 

Leonidas Leal 

09/08/2016 
Reunião Ampliada 
Agreste Setentrional. 
PETI- Limoeiro 

Assessorar as equipes técnicas 
municipais e monitorar as ações 
de enfrentamento do trabalho 
infantil na Região do Agreste 
Setentrional. 

Acompanhamento das ações de 06 
municípios com AEPETI no Agreste 
Setentrional e qualificação de 27 
profissionais da Rede 
Socioassistencial. 

RD: Agreste Setentrional 
com a gestão do PETI 
municipal: Bom Jardim, 
Limoeiro, Santa Cruz do 
Capibaribe, Surubim, 

Maria Ivone 
Leônidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

Taquaritinga do Norte e 
Vertentes. 

09/08/2016 

Distribuição dos materiais 
da Campanha do 
Trabalho Infantil/ Bom 
Jardim. 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha, junto ao 
município de Bom Jardim.  

Mote da Campanha: Não 
ao Trabalho Infantil na 
cadeia produtiva. 
Peças confeccionadas: 
Cartazes, panfletos, 
adesivos, banners e faixa. 

Equipe PETI/GEPMC 

09/08/2016 

Distribuição dos materiais 
da Campanha do 
Trabalho Infantil/ 
Capoeiras 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha, junto ao 
município de Capoeiras. 

Peças confeccionadas: 
Cartazes, panfletos, 
adesivos, banners e faixa. 

Equipe PETI/GEPMC 

09/08/2016 

Distribuição dos materiais 
da Campanha do 
Trabalho Infantil/ 
Taquaritinga do Norte 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha, junto ao 
município de Taquaritinga do Norte. 

Mote da Campanha: Não 
ao Trabalho Infantil na 
cadeia produtiva. 

Equipe PETI/GEPMC 

09/08/2016 

Distribuição dos materiais 
da Campanha do 
Trabalho Infantil/ São 
João 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha, junto ao 
município de São João. 

Peças confeccionadas: 

Cartazes, panfletos, 

adesivos, banners e faixa. 

Equipe PETI/GEPMC 

09/08/2016 

Distribuição dos materiais 
da Campanha do 
Trabalho Infantil/Águas 
Belas 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha, junto ao 
município de Águas Belas. 

Mote da Campanha: Não 
ao Trabalho Infantil na 
cadeia produtiva. 

Equipe PETI/GEPMC 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

10/08/2016 
Reunião ampliada do 
Agreste Meridional. PETI- 
Garanhuns 

Assessorar as equipes técnicas 
municipais e monitorar as ações 
de enfrentamento do trabalho 
infantil na Região do Agreste 
Meridional. 

Acompanhamento das ações dos 14 
municípios com AEPETI no Agreste 
Meridional e qualificação de 31 
profissionais da Rede 
Socioassistencial. 

 Equipe PETI/GEPMC 

10/08/2016 

Reunião Assessoria 

Técnica Integrada GSUAS 

– São João 

 

Qualificar e acompanhar a 
gestão do sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, 
objetivando discutir em 
conjunto os aspectos 
relacionados à gestão da 
Política de Assistência Social e 
instrumentalizar o município no 
enfrentamento a exploração do 
trabalho infantil, ao surto de 
microcefalia e os cuidados 
Socioassistenciais às famílias 
com casos notificados. 
 

12 participantes. Auxiliar a gestão 
municipal da Assistência Social de 
forma integrada. 

 
Equipe PETI/GEPMC 

11/08/2016 

Assessoria técnica 

integrada GSUAS - 

Bezerros 

 

Apresentar ao município as 
metas e pacto de 
aprimoramento do Sistema 
Único de Assistência Social- 
SUAS. 

06 participantes. Equipe da 
assistência social qualificada. 

 
 

Equipe PETI/GEPMC 

11/08/2016 

Sistematização das ações 
propostas dos planos de 
trabalhos das AEPETI dos 
municípios. 

Identificar por eixos prioritários 
as ações que vêm sendo 
propostas pelos municípios 
para o enfrentamento do 
trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados.  
Wellia Siqueira 
Renata Marinho 
Ivone Santos  
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

12/08/2016 

Sistematização das ações 
propostas dos planos de 
trabalhos das AEPETI dos 
municípios. 

Identificar por eixos prioritários 
as ações que vêm sendo 
propostas pelos municípios 
para o enfrentamento do 
trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados.  
Wellia Siqueira 
Renata Marinho 
Ivone Santos  

15/08/2016 

Articulação Institucional 

junto às gestões do PETI 

e da Assistência social 

nos municípios. 

Elaboração dos planos de 

Trabalho das Ações Estratégicas 

do PETI/AEPETI, de acordo com 

as normas, e posterior envio ao 

MDSA. 

35 Planos de Trabalho enviados ao 
MDSA, de municípios com AEPETI, no 
prazo estipulado. 

 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

16/08/2016 

Assessoria técnica 

integrada GSUAS - 

Pesqueira 

 

Apresentar ao município as 
metas e pacto de 
aprimoramento do SUAS. 

Equipe da Assistência social 

qualificada.  Leonidas Leal 

16/08/2016 

Atendimento da equipe 
municipal da assistência 
social do município de 
Vertentes. 

Prestar informações e 
esclarecimentos diversos sobre 
o PETI e suas ações.  
 

Atendimento realizado  Maria Ivone 

16/08/2016 

Distribuição dos materiais 
da Campanha do 
Trabalho Infantil/ 
Pesqueira 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha, junto aos 
municípios com alta incidência de 
trabalho Infantil. 

 Equipe PETI/GEPMC 

16/08/2016 

Atendimento da equipe 
municipal da assistência 
social do município de 
Surubim. 

Prestar informações e 
esclarecimentos diversos sobre 
o PETI e suas ações.  

Atendimento realizado.  Maria Ivone 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

16/08/2016 

Atendimento da equipe 
municipal da assistência 
social do município de 
Custódia. 

Prestar informações e 
esclarecimentos diversos sobre 
o PETI e suas ações.  

Atendimento realizado.  Maria Ivone 

17/08/2016 
 
 
 
 

Audiência Pública AEPETI 
– São José do Egito. 

Pactuação das ações 
estratégicas do PETI/ AEPETI 
com a rede socioassistêncial. 
 

Participação na mesa de abertura e 
palestra, acompanhamento do 
processo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Leonidas Leal 
 

17/08/2016 Atualização Cadastral 
Manutenção banco de dados 
dos municípios com a gestão do 
PETI. 

18 municípios com alta incidência de 
trabalho infantil. 

 Maria Ivone 

18/08/2016 

Assessoria Técnica 

integrada – GSUAS - 

Brejinho 

Apresentar ao município as 
metas e pacto de 
aprimoramento do  SUAS 

Equipe da Assistência social 

qualificada  Leonidas Leal 

18/08/2016 
Assessoria Técnica 
integrada – GSUAS - 
Tabira 

Apresentar ao município as 
metas e pacto de 
aprimoramento do SUAS 

Equipe da Assistência Social 

qualificada.  Leonidas Leal 

18/08/2016 

Atendimento e assessoria 

técnica ao município de 

Floresta. 

Prestação de informações 
referente a Audiência Pública  
das Ações Estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado.   Maria Ivone 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

18/08/2016 
Reunião ordinária 
FEPETIPE 
 

Eleição para escolha dos 
membros da comissão 
Executiva do FEPETIPE. 

Composição dos novos integrantes 
do Fórum Estadual de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil em 
Pernambuco.  

Local: Conselho estadual 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CEDCA 
Hora: 9 às 11h 

Equipe PETI/GEPMC 
 

19/08/2016 

Sistematização das ações 
propostas dos planos de 
trabalhos das AEPETI dos 
municípios. 

Identificar por eixos prioritários 
as ações que vêm sendo 
propostas pelos municípios 
para o enfrentamento do 
trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados.  
Wellia Siqueira 
Renata Marinho 
Ivone Santos  

22/08/2016 

Sistematização das ações 
propostas dos planos de 
trabalhos das AEPETI dos 
municípios. 

Identificar por eixos prioritários 
as ações que vêm sendo 
propostas pelos municípios 
para o enfrentamento do 
trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados.  
Wellia Siqueira 
Renata Marinho 
Ivone Santos  

23/08/2016 Reunião Gerencial  
Avaliar Curso Capacita SUAS 
com a Gerência de Capacitação 
e Projetos. 

Identificar possíveis entraves na boa 
execução do curso 

 
Renata Marinho 

24/08/2016 
Reunião  Institucional 
SEASS e SEPCJ 

Definição de ações conjuntas 
nos municípios. 

Ações pactuadas. 
 

 Leonidas Leal 

25/08/2016 

Resposta e 
encaminhamento do 
Manifesto da Ouvidoria – 
Disque 100 

Prestar assessoria e dar 
encaminhamento sobre os 
casos de trabalho infantil 
notificados pela ouvidoria 
SDSCJ 

10 manifestos respondidos.  Maria Ivone 

http://www.institutoensinar.org/
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

26/08/2016 
Reunião Institucional 
CIB/PE 

Apresentação AEPETI na 146ª 
reunião Ordinária da CIB/PE 

Apresentação das Ações Estratégicas 
para a Erradicação do Trabalho 
Infantil em Pernambuco para os 
membros da Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB 

 Leonidas Leal 

29/08/2016 
Reunião Gerencial - 
Programa Mãe Coruja  
Pernambucana 

Apresentação do  redesenho do 
PETI no Programa Mãe Coruja  
Pernambucana 

Difundir as ações de enfrentamento 
do trabalho infantil com a diretoria 
do Programa Mãe Coruja PE. 

 Leonidas Leal 

30/08/2016 

Sistematização das ações 
propostas dos planos de 
trabalhos das AEPETI dos 
municípios. 

Identificar por eixos prioritários 
as ações que vêm sendo 
propostas pelos municípios 
para o enfrentamento do 
trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados.  
Wellia Siqueira 
Renata Marinho 
Ivone Santos  

31/08/2016 

Participação no IV Fórum 

de Saúde do Trabalhador 

e Trabalho Infantil. 

Sensibilizar a rede de atenção à 

criança do município para saber 

identificar, acolher,notificar e 

acompanhar os casos 

relacionados ao Trabalho 

Infantil.   

Fortalecimento da ação municipal. 

Local: SEST/SENAT Cabo 
de Santo Agostinho 
 
Hora: 8 às 17h 

Equipe PETI/GEPMC 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

 

 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios 

08 
Limoeiro, São João, Bezerros, Calçado, Vertentes, 
Surubim, Custódia, Floresta. 

Audiência Pública 01 Município de São José do Egito.  

Visitas Técnicas 09 
Limoeiro, Garanhuns, São João, Caruaru, Bezerros, 
Pesqueira, São José do Egito, Brejinho e Tabira. 

Articulações Institucionais 71 
Acompanhamento e envio dos planos de trabalho 
AEPETI dos municípios e reuniões ampliadas .  

Capacitações/Seminários/Palestras 05 
Temáticas relativas ao trabalho infantil e 
atendimento da rede socioassistencial. 

Reunião Institucional  02 
Fomentar as ações de enfrentamento do Trabalho 
Infantil. 

Elaboração de relatório mensal 01 Sistematização das informações. 

Reunião Equipe Técnica 01 Reuniões de planejamento e avaliação. 

Atualização cadastral 18 

 Belo Jardim, Bom Conselho, Bom Jardim, Buíque , 
Exu,Flores,Floresta,Glória do Goitá, Gravatá,Iati, 
Ibimirim,  Jupi, Lagoa dos Gatos,Limoeiro, Manari,  
Ouricuri, Paulista,Salgueiro 

Reunião Gerencial  02 Planejamento e Assessoria Técnica municipal. 

Distribuição de Materiais 07 
Bom Jardim,Taquaritinga do Norte,São 
João,Garanhuns,Águas Belas,Capoeiras,Pesqueira, 

FEPETIPE 01 
Reunião Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil em Pernambuco. 

Reunião Ampliada AEPETI 03 
Contemplando os municípios com a gestão do PETI 
das regiões de Desenvolvimento do Agreste Central, 
meridional e Setentrional. 

Sistematização das Ações dos planos 
de trabalhos AEPETI 

10 
Sistematização das ações propostas nos 05 eixos 
prioritários enviados pelos municípios com a gestão 
municipal PETI. 

Resposta  manifesto ouvidoria – 
Disque 100 

10 Manifestos  denúncia de trabalho infantil 

 
 
 

 Considerações Finais 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), por meio da 

Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS) realizou visitas para Assessoria Técnica 

Integrada, nos dias 08 e 10 de Agosto, respectivamente, em Limoeiro, no Agreste 

Setentrional, e no município de São João, no Agreste Meridional. 



 

 

Ambas as cidades possuem rede de proteção social com equipamentos de Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial de Média Complexidade. Os eventos tiveram como 

objetivo acompanhar e qualificar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da 

Política de Assistência Social. 

No município de Limoeiro o encontro foi realizado na Faculdade de Ciências 

Aplicadas de Limoeiro (FACAL) e contou com a participação de 14 pessoas, entre 

coordenadores e equipe técnica da assistência social. Em São João, a assessoria foi no Centro 

de Referência da Assistência Social (CRAS) com 12 participantes, que atuam na assistência 

social do município. 

ATI - A Assessoria Técnica Integrada (ATI) tem o intuito de auxiliar a gestão municipal 

da Assistência de forma integrada. O objetivo é discutir em conjunto os aspectos 

relacionados à gestão da Política de Assistência Social, além de instrumentalizar o município 

no enfrentamento ao surto de microcefalia e os cuidados Socioassistenciais às famílias com 

casos notificados. 

Coordenada pela Vigilância Socioassistencial da Gerência do SUAS, a Assessoria 

Técnica contou com representantes das diversas gerências da SEAS, que abordaram os 

seguintes temas: Gestão do SUAS, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média 

e Alta Complexidade, Vigilância Socioassistencial, Capacitação e Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

Outra atividade realizada neste mês foi dar continuidade no acompanhamento do 

envio dos Planos de Trabalho das Ações Estratégicas do PETI, dos 37 municípios que não 

enviaram o plano no prazo estabelecido, cujo prazo encerrou-se dia 15 de agosto.  

Uma verdadeira força tarefa foi montada para articulação junto às equipes 

municipais e acompanhamento do envio online e físico do documento, a fim de que, o 

máximo de municípios finalizasse os seus planos.  Até o dia 15 de agosto, 37 municípios 

enviaram o documento.  

Concomitante, foram realizadas reuniões ampliadas das Ações Estratégicas do 

PETI/AEPETI nos municípios de Limoeiro, Garanhuns e Caruaru nos dias 09, 10 e 11 de 

agosto respectivamente, contemplando 35 municípios com a gestão do PETI nas regiões de 

desenvolvimento do Agreste Setentrional, Meridional e Central.  



 

 

Conforme verificado, realizamos junto às equipes municipais, de forma articulada, 

algumas ações de enfrentamento do trabalho infantil, tais como capacitações com as 

equipes de profissionais que atuam na área, palestras, audiências públicas e sensibilizações. 

Foram feitas várias reuniões de articulação, comerciantes, empresários, entre outros.   

Seguimos prestando assessoria técnica aos municípios e atendimentos às equipes da 

assistência social, além de prestarmos orientações diversas sobre as ações de proteção 

Social Especial de Média Complexidade.  

 

 

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

 
 
 
 
 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Assessoria Técnica Integrada GSUAS – Agreste Meridional – Limoeiro 08/08/2016 

 

 

 



 

 

                          

 

 



 

 

 

 

Assessoria Técnica Integrada GSUAS – Agreste Meridional – São João 10/08/2016 

 

 

 



 

 

 

       

Reunião Ampliada das Ações Estratégicas do PETI AEPETI – Agreste Meridional – 

Garanhuns 10/08/2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV Fórum em Saúde do Trabalhador do 
Cabo de Santo Agostinho 
 

Com o foco sobre Erradicação do Trabalho Infantil, o 4º Fórum em Saúde do Trabalhador do Cabo de Santo 

Agostinho   realizou nesta quarta-feira (31/08). O evento, que é organizado pelo Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador (Cerest), aconteceu no Sest/Senat, em Rosário, e contou com o apoio das secretarias de Saúde, 

Educação e Programas Sociais. 

Com o tema: “A importância das notificações para a formulação de 

Políticas Públicas direcionadas à erradicação infantil”, o fórum contou com palestras e mesas redonda debatendo 

o olhar social, a rede de proteção à criança e ao adolescente e aspectos legais e ilegais do trabalho infantil. 

“Essa é mais um jeito de trabalhar de forma articulada com a ajuda de todos para que possamos alinhar o 

trabalho da forma mais positiva possível”, destacou a secretária municipal de Programas Sociais, Andréa 

Galdino. 

A coordenadora do Cerest/Cabo, Rubenita Sobral, explicou sobre o 

Cerest e as ações que são desenvolvidas pelo órgão a fim de evitar acidentes de trabalho e combater o trabalho 

infantil no município. “As crianças têm direito ao estudo e lazer. Precisamos trabalhar juntos para realizar uma 

ação voltada à saúde, erradicação do trabalho e cumprir os direitos das crianças e adolescentes”, explicou. 

O fórum também contou com a participação do presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Carlos Antônio; do representante da gerência do Cerest Estadual, Clênio Guedes; da 

gerente de ensino da Secretaria de Educação, Bendita Verônica; e do gerente da Atenção Básica de Saúde, 

José Edson Sobrinho. 

http://www.cabo.pe.gov.br/wp_saude/wp-content/uploads/2016/08/4_Forum_Saude_Trabalhador_e_trabalhoInfantil02_RandyAugusto.jpg
http://www.cabo.pe.gov.br/wp_saude/wp-content/uploads/2016/08/4_Forum_Saude_Trabalhador_e_trabalhoInfantil05_RandyAugusto.jpg


 

 

Assessoria Técnica integrada GSUAS - Agreste Central– Pesqueira 16.08.2016 

 

 

 


