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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.  

 

1. 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 
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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 JULHO/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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

____________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

 
 
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

01/07/2016 

Articulação Institucional 
junto às gestões do PETI e 
da Assistência social nos 
municípios. 

Recebimento dos planos de 
Trabalho das Ações Estratégicas 
do PETI/AEPETI, de acordo com 
as normas, e posterior envio ao 
MDSA. 

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

 Equipe técnica 

01/07/2016 

1ª Reunião de 
Planejamento da 17ª Feira 
Nacional de Negócios do 
Artesanato -FENEARTE. 

Realizar ações de proteção 
social junto às 
crianças/adolescentes em 
situação de trabalho Infantil, 
abuso e exploração sexual, 
fazendo uso de bebida 
alcoólica, ou ainda que estejam 
acompanhando seus pais e /ou 
responsáveis que estejam 
comercializando durante a 
FENEARTE. 

Apoio do município de Olinda, para a 
realização das ações de 
enfrentamento do trabalho infantil 
na FENEARTE. 

Período: 07 a 17 de julho 
 
 
 
Maior Feira de Artesanato 
da América Latina, 
Aproximadamente 5 mil 
artesãos e mais de 323 mil 
visitantes. 

Equipe PETI/GEPMC 

04/07/2016 

2ª Reunião planejamento 

17ª FENEARTE 

Apresentar o planejamento das 

ações que serão realizadas na 

FENEARTE. 

 

Mobilizar e integrar os demais 
órgãos governamentais para 
planejar ações de proteção da 
criança e ao adolescente, com foco 
no enfrentamento a exploração do 
Trabalho Infantil, exploração sexual 
e a vendas de bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos. 
 

 
Equipe PETI/GEPMC 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

05/07/2016 

Reunião de planejamento/ 

Assessoria Técnica 

Integrada com GSUAS. 

 

Apresentar as prioridades e 
metas para a gestão municipal 
dentro do Pacto de 
Aprimoramento do Sistema 
Único de Assistência Social – 
SUAS, para o quadriênio 2014-
2017. 

Materializar as metas e prioridades 
nacionais no âmbito do SUAS, e se 
constitui em mecanismo de indução 
de aprimoramento da gestão, dos 
serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. 

 
Equipe PETI/GEPMC 
 

05/07/2016 
Distribuição dos materiais 
da Campanha do dia 12 de 
junho 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
Trabalho Infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha do dia 12 de 
junho, junto aos municípios com alta 
incidência de trabalho Infantil. 
Município: Buíque 
 

Mote da campanha: Não 
ao trabalho infantil na 
cadeia produtiva. Foram 
distribuídos cartazes, 
panfletos, adesivos, 
banners e faixas. 

Equipe PETI/GEPMC 

06/07/2016 Audiência Pública 
Pactuação das ações 
estratégicas do PETI com a rede 
socioassistêncial. 

Combate ao Trabalho Infantil no 
município de Salgueiro. 

Público Participante: 100 
pessoas. 

 

07/07/2016 

Participação no Seminário 
de Lançamento do Plano 
Municipal de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção ao 
Adolescente Trabalhador de 
Olinda (2016/2021) 

Apresentar a rede 
socioassistencial o Plano 
Municipal de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil 
e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador de Olinda 
(2016/2021) 

Combate ao trabalho infantil no 
município. 

Município com alta 
incidência de trabalho 
Infantil: Olinda 

Leonidas Leal 

07/07/2016 
Capacitação com equipe 
Técnica do cadúnico da 
SEASS. 

Repasse informações das Ações 
Estratégicas do PETI -AEPETI 

Nivelamento de informações com 
relação às AEPETI. 

 Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

08/07/2016 

Visita de assessoria técnica 

integrada GSUAS - Flores 

 

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

Equipes municipais capacitadas. 
Município: Flores 
Local: CRAS Municipal. 

Maria Ivone 

08/07/2016 
Distribuição material 
campanha 12 de junho. 

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

Entrega de materiais ao Município de 
Flores, fomentando as ações de 
enfrentamento do trabalho infantil. 

 Maria Ivone 

11/07/2016 Audiência Pública 
Pactuação das ações 
estratégicas do PETI com a rede 
socioassistêncial. 

Combate ao Trabalho Infantil no 
município. 

Município com alta 
incidência de trabalho 
Infantil: Olinda. 

Leonidas Leal 

12/07/2016 

Assessoria Técnica 

integrada no Sertão do São 

Francisco 

Acompanhar e qualificar a 

gestão do sistema único de 

assistência social – SUAS 

 

Materializar as metas e prioridades 
nacionais no âmbito do SUAS e  
constituir mecanismo de indução de 
aprimoramento da gestão,dos 
serviços,programas,projetos e 
benefícios socioassistenciais para o 
quadriênio 2014-2017. 

Local: Lagoa Grande Leonidas Leal 

13/07/2016 
Distribuição dos materiais 
da Campanha do dia 12 de 
junho 

Realizar e promover campanhas 
informativas de prevenção 
sobre o enfrentamento do 
Trabalho Infantil em âmbito 
estadual. 

Atendimento e distribuição do 
material da campanha do dia 12 de 
junho, junto aos municípios com alta 
incidência de trabalho Infantil. 
Município: Surubim 

Mote da campanha: Não 
ao trabalho infantil na 
cadeia produtiva. Foram 
distribuídos cartazes, 
panfletos, adesivos, 
banners e faixas. 

Equipe PETI/GEPMC 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

13/07/2016 
Solenidade de lançamento 
do Projeto Vida Aprendiz 

Romper com o ciclo de 
violência e marginalidade a que 
estão expostos os jovens, 
evitando a reincidência de atos 
infracionais, através da 
permanência desse público na 
escola e inclusão no mercado 
de trabalho. 

Beneficiar socioeducandos e 

egressos da Fundação de 

Atendimento Socioeducativo 

(Funase) que participam do projeto 

Vida Aprendiz. A iniciativa insere 

jovens, de 14 a 22 anos, em situação 

de vulnerabilidade no mercado de 

trabalho, contando ainda com a 

colaboração de parceiros privados. 

 

Local: Palácio do Campo 
das Princesas. 

Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

13/07/2016 Audiência Pública 
Pactuação das ações 
estratégicas do PETI com a rede 
socioassistêncial. 

Participação na mesa de abertura e 
no debate, acompanhamento do 
processo. 
 

Combate ao Trabalho 
Infantil no município de e 
Petrolina 

 
Leonidas Leal 

13/07/2016 
Distribuição dos materiais 
da Campanha do dia 12 de 
junho 

Fomentar as ações municipais 
de enfrentamento ao trabalho 
infantil. 

Materiais entregues ao município de 
Surubim, visando o combate ao 
trabalho infantil. 

 Equipe técnica 

13/07/2016 
Capacitação Trabalho 
Infantil em Petrolina. 

Capacitar a rede 
socioassistencial e Sistema de 
Garantia de Direitos do 
município de Petrolina. 

Participantes capacitados.  Leonidas Leal 

13/07/2016 
Assessoria Técnica equipe 
municipal de Petrolina 

Orientação para elaboração e 
análise do plano de trabalho 
das AEPETI. 

Capacitar as equipes técnicas 
municipais no tocante às ações 
estratégicas do PETI. 

Local: Petrolina 
Leonidas Leal 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

____________________________________________________________________________________________________________      
Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                                

Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP: 53.010 -110 
Telefone/Fax: (81) 41410589 

www.institutoensinar.org 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

14/07/2016 

Assessoria Técnica 

integrada – GSUAS - no 

Sertão do São Francisco. 

Santa Maria da Boa Vista 

 

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

Equipes municipais capacitadas. 
Local: Santa Maria da Boa 
Vista 

Leonidas Leal 
 

14/07/2016 

Visita Técnica de Assessoria 

Técnica ao Município de 

Santa Maria da Boa Vista 

 

Prestação de informações 
referentes ao funcionamento 
do  PETI no município. 
 
 
 
 

Atendimento a equipe técnica do 
município. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leonidas Leal 
 
 
 
 
 
 
 

14/07/2016 

Capacitação sobre o 

trabalho infantil no 

município de Santa Maria 

da Boa Vista 

 

Capacitar  profissionais da 
assistência social e demais 
órgãos de proteção da criança e 
do adolescente sobre o 
trabalho infantil. 

Participantes capacitados 
 
 
 
 
 

 Leonidas Leal 

14/07/2016 

Reunião Extraordinária 
FEPETIPE 
 
 

Discutir as ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil no âmbito estadual. 

Ações definidas e agendadas.  Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

14/07/2016 
Articulação Institucional 
 

Solicitação dos planos de 
trabalhos das AEPETI 
 

Redução das formas de trabalho 
infantil nos municípios com alta 
incidência do trabalho infantil. 

Maria Ivone, Wellia 
Siqueira 

Wellia Siqueira 

15/07/2016 
145ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB/PE 

Discussão conjunta da 
CIB,COEGEMAS e CEAS sobre a 
Resolução CIB Nº 003/2016 que 
aprova o Plano de 
Regionalização da Proteção 
Social Especial de Média e Alta 
Complexidade. 

Solicitação conjunta ao Governo do 
Estado da apresentação de um 
diagnóstico de impacto da violação 
de direitos nos municípios que não 
possuem CREAS municipais;  
Apresentação ao CEAS e ao CEDCA 
de uma proposta alternativa de 
atendimento às situações de violação 
de direitos dos municípios que não 
possuem CREAS próprio; além da 
solicitação da definição do 
orçamento da Assistência Social no 
Estado, urgência na realização de 
concursos públicos para o segmento. 

 Equipe Técnica 

19/07/2016 

Atendimento e assessoria 

técnica ao município de 

Manari. 

 

Prestação de informações 
referentes ao Plano de Trabalho 
das Ações Estratégicas do PETI. 

Combate Trabalho Infantil no 
município dE Manari 

 Leonidas Leal 

21/07/2016 

Capacitação em serviço – 

Núcleo Estadual de 

Educação Permanente 

Capacitar a Equipe Técnica da 

SEASS. 

Atualização em instrumentais do   

SUAS  (RMA e Prontuário SUAS). 

Local: Auditório da 

Secretaria de defesa Social 

– SDS  Rua São Geraldo, 

111 – Santo Amaro 

Equipe Técnica 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

21/07/2016 
Capacitação com equipe 
Técnica do cadúnico da 
SEASS. 

Repasse informações das Ações 
Estratégicas do PETI -AEPETI 

Nivelamento de informações com 
relação às AEPETI. 

Município: Água Preta, 

Aliança, 

Altinho,Araripina,Gameleir

a,Garanhuns,Goiana,Grani

to,Lagoa dos Gatos, 

Manari, 

Ouricuri,Panelas,Santa 

Filomena, Tracunhaém e 

Paulista. 

Leonidas Leal 

21/07/2016 
Distribuição dos materiais 
da Campanha do dia 12 de 
junho 

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

Atendimento e distribuição do 
material da campanha do dia 12 de 
junho, junto aos municípios com alta 
incidência de trabalho Infantil. 
Município: Igarassu 

 Maria Ivone 

22/07/2016 

Atendimento e assessoria 

técnica ao município de 

Igarassu. 

 

Prestação de informações 
referentes ao Plano de Trabalho 
das Ações Estratégicas do PETI. 

Combate Trabalho Infantil no 
município 

 
Maria Ivone 
Leonidas Leal 

25/07/2016 Atualização cadastral 
Atualização dos dados dos 
municípios com gestão do PETI 

Manter o banco de dados atualizado.   
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

26/07/2016 

Reunião Institucional 
preparação para a 
comemoração do Dia 
Internacional da Juventude. 

Planejamento das ações em 
comemoração ao Dia 
Internacional da Juventude. 

Sistematização das ações planejadas 
– 12.08.16 

Próxima reunião 02.08.16 Maria Ivone 

26/07/2016 Reunião Gerencial Planejamento da GPC 
Qualificação e avaliação dos cursos 
do Capacitasuas 

 Leonidas leal 

27/07/2016 
Elaboração de Portaria para 
criação da COIPETI 

Criação da Comissão 
intersetorial do PETI 

Fomentar as ações de 
enfrentamento do Trabalho Infantil. 

 Leônidas Leal 

 
27/07/2016 

 
Assessoria Técnica 

Esclarecimento sobre bloqueio 
de benefício do PBF para 
famílias com crianças e 
adolescentes em situação de T.I 

Combate TI no município de Exu  Leonidas Leal 

29/07/2016 Reunião Gerencial 
Avaliação da Assessoria Técnica 
Estadual 

Assessorar os 184 municípios 
pernambucos e Distrito Estadual de 
Fernando de Noronha sobre o Pacto 
de Gestão do SUAS. 

 Equipe Técnica 

30/06/2016 Articulação Institucional 

Solicitar aditamento de prazo 
ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Agrário –MDSA para envio dos 
planos de trabalho da AEPETI, 
para os municípios que não 
encaminharam a 
documentação. 

Envio planos de trabalho dos 
municípios com alta incidência do 
trabalho infantil. 
 
 
 
 
 
 

Novo Prazo: 15/08/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Ivone 
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3. Síntese dos Resultados Obtidos 

 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 
Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios 

06 
Igarassu, Flores, Manari, Santa Maria da Boa Vista, 
Petrolina, Lagoa Grande. 

Audiência Pública 03 Municípios de Olinda, Petrolina e Salgueiro.  

Visitas Técnicas 04 
Municípios de Flores, Lagoa Grande, Petrolina e 
Santa Maria da Boa Vista. 

Reunião gerencial 01 Planejamento da assessoria técnica SEASS. 

Articulações Institucionais 03 
Acompanhamento e envio dos planos de trabalho 
AEPETI dos municípios.  

Capacitações/Seminários/Palestras 06 
Temáticas relativas ao trabalho infantil e 
atendimento da rede socioassistencial. 

Reunião Institucional  05 
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 02  Municípios com AEPETI. 

Reunião Gerencial  03 Planejamento Assessoria Técnica. 

Campanha Estadual de Combate ao 
Trabalho Infantil  

05 
Distribuição de materiais para os municípios 
pernambucanos e assessoria técnica. 

 
 
 

4. Considerações Finais 

 

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

ação integrada entre a Secretaria Executiva de Políticas para Criança e Juventude (SEPCJ), e a 

Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS), através da equipe da Gerência de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade, que coordena o Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil - PETI realizou durante os dez dias de funcionamento da XVII Fenearte, 

no Centro de Convenções, uma ação em parceria com as prefeituras de Olinda e Recife para 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes.  
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Visando fortalecer a realização da ação, houve a distribuição de materiais gráficos da 

campanha para os expositores da feira, compostos de cartazes, panfletos, adesivos, 

banneres e faixas, elaborados e produzidos pela Casa Civil do Governo do Estado, sob a 

orientação da GEPMC/PETI. 

Foi montado um espaço de proteção e acolhimento para crianças e adolescentes que se 

encontrem em situação de trabalho infantil. Elas serão encaminhadas ao local pelas equipes 

de abordagem social das prefeituras de Olinda e Recife, que também estão encarregadas das 

ações de sensibilização dos pais, dentro e fora do Centro de Convenções. 

O espaço de acolhimento funcionou todos os dias da Fenearte e teve como objetivo, 

ofertar espaço lúdico e agradável, permitindo às crianças o brincar e desenvolver atividades 

recreativas, enquanto os seus pais trabalhavam.  

A referida ação se deu devido à identificação de inúmeras crianças e adolescentes 

comercializando produtos no entorno do Centro de Convenções, nos dias de realização do 

evento, muitos casos de mendicância e, inclusive, exploração do trabalho infantil. A ação da 

SDSCJ/SEPCJ, juntamente com as prefeituras, é de sensibilização dos pais com intuito de 

afastar as crianças do ambiente de trabalho. O quantitativo total de crianças e adolescentes 

encontradas em situação de trabalho infantil na Feira ainda está em contabilização, junto às 

equipes municipais. 

Outra atividade realizada neste mês foi dar continuidade no acompanhamento do envio 

dos Planos de Trabalho das Ações Estratégicas do PETI, dos 31 municípios que não enviaram 

o plano no prazo estabelecido, cujo prazo encerrou-se dia 30 de junho. Porém, a equipe 

técnica do PETI estadual em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA) conseguiu um novo prazo para envio dos planos remanescentes, fixando o 

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 
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municípios finalizasse os seus planos.  Até o dia 30 de julho, 37 municípios enviaram o 

documento.  

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 varias 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 
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ANEXOS 
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Reunião de Planejamento FENEARTE 01/07/2016 

 

 

Reunião CECON FENEARTE 04/07/2016  
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                        Reunião equipe técnica SEASS 05/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Assessoria técnica ao município de Flores 08/07/2016 
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              Assessoria técnica ao município de Lagoa Grande 12/07/2016 

 

 

 

Audiência Pública no município de Petrolina 13/07/2016 
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Audiência Pública no município de Olinda 21/07/2016 

 

 

Capacitação CadÚnico  21/07/2016 
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