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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 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, 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 

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). 
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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/GPSEMC, 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 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 

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.  

 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

4 
__________________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

 
 

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 JUNHO 

 
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: 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO 
EQUIPE 

TÉCNICA 

02/06/2016 

 
Atividades 
Internas do 
Programa 

Elaboração de 
relatórios 
técnicos 

Sistematização 
das ações e 
informações.  

 Leonidas Leal 

02/06/2016 

Palestra em 
Seminário 
Regional de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil 
em Aliança. 

 
Proferir a 
palestra: Integrar 
os serviços numa 
concepção de 
dirimir os 
impactos 
negativos às 
crianças e 
adolescentes 
vítimas da 
exploração do 
trabalho infantil. 

O seminário 
compõe umas das 
ações estaduais 
no 
enfrentamento 
ao Trabalho 
Infantil. 
 

Aproximadamente 
80 participantes 

Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO 
EQUIPE 

TÉCNICA 

02/06/2016 

 
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 dos 
materiais da 
campanha do Dia 
12 de junho, 
junto ao 
municípios com 
alta incidência de 
trabalho infantil. 

Mote da 
Campanha: Não 
ao Trabalho 
Infantil na Cadeia 
Produtiva 
Foram 
distribuídos 
cartazes, 
panfletos, 
adesivos, banners 
e faixas da 
campanha. 

Equipe 
PETI/GEPMC 

 

03/06/2016 

 
Atualização 
Cadastral 
 

Municípios com a 
gestão do PETI 
(inserir na 
contagem) 

68 municípios que 
realizaram o 
Termo de Aceite 

 

Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

Renata 
Marinho 

03/06/2016 
Articulação 
Institucional 

Envio nota 
Técnica 
Operacional PETI 
nº 002 – plano de 
trabalho AEPETI. 

Contato realizado 
com os 68 
Municípios com 
alta incidência 
Trabalho Infantil. 

A nota técnica 
operacional 
possui instruções 
sobre prazos, 
elaboração de 
diagnóstico e 
plano de trabalho 
e realização de 
audiência pública.  

Equipe 
PETI/GEPMC 

06/06/2016 

Reunião Câmara 
Setorial de 
prevenção 
social 

Pauta: 
Apresentação do 
Sistema S, espaço 
ciência e análise 
dos Crimes 
violentos letais e 
intencionais - 
CVLI nos 
Territórios do 
Programa 
Governo 
Presente. 

Articulação com o 
SENAI/PE. 

Câmara setorial 
Programa Pacto 

pela Vida 
Leonidas Leal 

07/06/2016 

Distribuição do 
material 
campanha 12 de 
junho. 

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

34 Municípios 
com alta 
incidência 
Trabalho Infantil 
que possuem a 
AEPETI. 

 Equipe técnica 

09/06/2016 
Reunião 
FEPETIPE 

Planejamento 
das ações 12 de 
junho, processo 
eleitoral, 

Ações definidas e 
agendadas. 

 
Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO 
EQUIPE 

TÉCNICA 

planejamento 
ações dos grupos 
de trabalho. 

09/06/2016 

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 aos 
Municípios de 
Recife e Jupi. 

 Equipe técnica 

09/06/2016 

Ato em defesa 
do Sistema 
Único de 
Assistência 
Social – SUAS  

Movimento de 
fortalecimento e 
qualificação do 
SUAS em âmbito 
nacional.  

Participação de 
todos os técnicos 
da Secretaria 
Executiva de 
Assistência Social 
– SEASS; 
Mobilização 
municipal e 
entrevistas. 

 
Equipe 
técnica. 

10/06/2016 

Distribuição 
material 
campanha 12 de 
junho. 

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

Entrega de 
material para o 
município de 
Gravatá. 

 Equipe técnica 

10/06/2016 

 
Entrevistas para 
rádios sobre 
campanha 12 de 
junho. 

Divulgação para 
imprensa das 
ações que serão 
realizadas 
durante a 
campanha 12 de 
junho. 

CBN Recife, Folha 
de Pernambuco, 
Radio SEI. 

 Leonidas Leal 

10/06/2016 

Visita de 
Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Gravatá. 

Elaboração do 
planejamento 
das ações de 
enfrentamento 
do trabalho 
infantil no São 
João. 

Articulação 
realizada com a 
equipe municipal, 
órgãos públicos e 
representações. 

 Leonidas Leal 

13/06/2016 

Participação no 
Seminário sobre 
o sentido do 
trabalho Infantil 
Doméstico – 

Apresentação de 
tese sobre a 
exploração do 
trabalho infantil 
doméstico. 

Definição de 
estratégias para o 
enfrentamento do 
TI doméstico no 
estado. 

Local: auditório da 
SRTE/MTPS 

Equipe Técnica 
PETI 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO 
EQUIPE 

TÉCNICA 

MTE/SRTE. 

13/06/2016 
Entrevista rádio 
CBN 

Divulgação para 
imprensa das 
ações que serão 
realizadas 
durante a 
campanha 12 de 
junho. 

 
Entrevista 
realizada. 

 

 
Leonidas Leal 

 
 

14/06/2016 
Atividades da 
GEPMC 

Atender as 
demandas 
apresentadas ao 
longo do dia. 

Monitoramento 
do e-mail da 
gerência, 
resolução e 
encaminhamento 
das demandas, 
elaboração de 
ofícios e CI`s etc. 

 Equipe técnica 

14/06/2016 

Seminário 
Trabalho Infantil 
e Abuso e 
Exploração 
Sexual de 
Crianças e 
Adolescentes 
em São 
Lourenço da 
Mata. 

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

Participação de 60 
pessoas. 

Ação em parceria 
com a 
SEPCJ/Gerência da 
Criança/Atenção 
Redobrada 

Leonidas Leal 

15/06/2016 
Reunião de 
Articulação 
 

Sensibilização 
sobre os 
malefícios da 
exploração do 
trabalho infantil 
com os taxistas 
municipais. 

Ação realizada 
com os taxistas de 
Gravatá.  

 Leonidas Leal 

15/06/2016 
Palestras em 
escola pública 
em Gravatá. 

Discutir a 
temática do 
trabalho infantil 
com turmas do 
sexto ano do 
ensino 
fundamental. 

Palestras em 02 
turmas do sexto 
ano do ensino 
fundamental. 
Aproximadamente 
80 alunos 
participantes. 

Articulação com a 
equipe da 
Gerência da 
Criança da 
SEPCJ/SDSCJ. 

Leonidas Leal 

16/06/2016 
Visita Técnica 
no município de 
Bezerros. 

Contribuir com a 
elaboração do 
plano de trabalho 
da AEPETI.  

Plano de trabalho 
definido com 
metas e objetivos 
sugeridos pela 
equipe do 
PETI/GEPMC. 

 Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO 
EQUIPE 

TÉCNICA 

16/06/2016 

Palestra para 
técnicos da 
Rede 
Socioassistencial 
de Bezerros. 

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

Participação de 
aproximadamente 
40 pessoas. 

 Leônidas Leal 

16/06/2016 

Participação na 
2 ª Audiência 
Pública da 
AEPETI de Lagoa 
dos Gatos. 

Pactuação das 
ações 
estratégicas do 
PETI com a rede 
socioassistêncial. 

Combate ao 
Trabalho Infantil 
no município. 

 Leonidas Leal 

17/06/2016 
Visita Técnica 
no município de 
Caruaru.  

Verificar junto a 
equipe municipal 
denúncias de 
violações de 
direitos de 
crianças e 
adolescentes no 
trabalho infantil 
e na Feira do 
Gado. 

Definição de 
estratégias para o 
enfrentamento 
das situações, 
encaminhamentos 
para a polícia 
federal de 
Ministério Público 
do Estado. 

Incidência de 
abuso e 
exploração sexual 
e de uma rede de 
exploração e 
tráfico de pessoas.  
Articulação junto 
a equipe da 
SEPCJ/SDSCJ. 

Leonidas Leal 

20/06/2016 

Participação na 
Audiência 
Pública das 
AEPETI em 
Jaboatão dos 
Guararapes. 

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. 

 Equipe Técnica 

21/06/2016 

Assessoria 
Técnica 
município de 
Ouricuri. 

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

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

 Maria Ivone 

21/06/2016 

Distribuição dos 
materiais da 
campanha 12 de 
junho para 
Ouricuri. 

Fomentar as 
ações municipais 
de 
enfrentamento 
ao trabalho 
infantil. 

Materiais 
entregues. 

 Equipe Técnica 

21/06/2016 

Distribuição dos 
materiais 
impressos da 
campanha 12 de 
junho para 
Salgueiro. 

Fomentar as 
ações municipais 
de 
enfrentamento 
ao trabalho 
infantil. 

Materiais 
entregues. 

 Equipe Técnica 

http://www.institutoensinar.org/


 

9 
__________________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 
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 

22/06/2016 
Reunião 
gerencial 

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

Equipes 
articuladas e 
agendamento de 
visita aos 
municípios do 
Sertão do São 
Francisco.  

OBS: Proteção 
Social Básica, 
proteção social 
especial de média 
e alta 
complexidade, 
gestão e controle 
social. 

Equipe Técnica 

22/06/2016 
Reunião de 
Articulação 
institucional. 

Planejamento 
das ações de 
enfrentamento 
da exploração do 
Trabalho infantil 
na Feira nacional 
de negócios e 
artesanato - 
Fenearte. 

Ações articuladas 
e agendadas com 
os municípios de 
Recife e Olinda. 

Equipe GPSEMC/ 
PETI/SEAS e GPCJ 

Wellia Siqueira 
Maria Ivone 

Leonidas Leal 

27/06/2016 

Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Surubim. 

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

Orientações e 
informações 
prestadas. 

 
Wellia Siqueira 

Renata 
Marinho 

27/06/2016 

Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Taquaritinga do 
Norte. 

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

Orientações e 
informações 
acerca da 
elaboração do 
plano de trabalho 
prestadas. 

 
Maria Ivone  

Wellia Siqueira 

27/06/20156 

Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Caruaru. 

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

Plano de trabalho 
finalizado. 

 Equipe técnica 

27/06/2016 

Assessoria 
Técnica ao 
município de 
São Caetano. 

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

Plano de trabalho 
finalizado. 

 Equipe técnica 

27/06/2016 

Realização da    
2 ª Audiência 
pública da 
AEPETI de 
Vitória de Santo 
Antão. 

Pactuação das 
ações 
estratégicas do 
PETI com a rede 
socioassistêncial. 
 

Audiência 
realizada 

 Equipe técnica 

http://www.institutoensinar.org/


 

10 
__________________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 
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 

28/06/2016 

Assessoria 
Técnica 
município de 
Jucati. 

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

Plano de trabalho 
finalizado.  

 Leonidas Leal 

28/06/2016 

Reunião de 
assessoria 
técnica 
Integrada – 
GSUAS – Escada  

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

Equipes 
municipais 
capacitadas. 

Município: Escada 
Local: Faculdade 
da Escada - FAESC 

Maria Ivone 

29/06/2016 

Reunião de 
assessoria 
técnica 
Integrada – 
GSUAS – 
Palmares 

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

Colaborar para 
que o município 
atinja a meta 
estabelecida 

Município: 
Palmares 
Local: Auditório 
da Prefeitura 

Maria Ivone 

29/06/2016 

Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Tacaratu. 

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

Plano de trabalho 
finalizado.  

 Leonidas Leal 

30/06/2016 
Articulação 
Institucional 

Envio dos planos 
de trabalho 
AEPETI. 

Encaminhamento 
dos planos de 
trabalho de 31 
municípios com 
AEPETI. 

 Equipe técnica 

30/06/2016 

Distribuição dos 
materiais 
impressos da 
campanha do 
dia 12 de junho 
para 
Camaragibe. 

Fomentar as 
ações municipais 
de 
enfrentamento 
ao trabalho 
infantil. 

Materiais 
entregues. 

 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 

08  

Audiência Pública 03 
Municípios de Lagoa dos Gatos, Vitória de Santo 
Antão e Jaboatão dos Guararapes. 

Visitas Técnicas 03 Municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru. 

Reunião gerencial 01 Planejamento da assessoria técnica SEASS. 

Articulações Institucionais 03 

Lançamento da Nota Operacional Nº 02 PETI 
Aditamento do envio dos planos de trabalho junto 
ao MDSA; 
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  04  

Elaboração de relatório mensal 01 Sistematização das informações. 

Reunião Equipe Técnica 01 Reuniões de planejamento e avaliação. 

Atualização cadastral 68 68 municípios com AEPETI. 

Entrevistas  04 Rádios diversas 

Campanha Estadual de Combate ao 
Trabalho Infantil  

01 
Distribuição de materiais para os municípios 
pernambucanos e assessoria técnica. 

 
 
 

4. Considerações Finais 

 

O mês de junho foi marcado pelo empenho e comprometimento da equipe GEPMC/PETI, 

com o lançamento da Campanha Nacional e Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, Dia 

12 de junho, a qual é considerada o começo para o desenvolvimento de todas as ações 

municipais de erradicação do trabalho infantil.  

Neste período a equipe esteve totalmente comprometida com as articulações 

necessárias, junto aos municípios pernambucanos, prioritariamente aqueles com a Gestão 

AEPETI, para a realização de ações articuladas e intersetoriais. Também, houve a distribuição 

de materiais gráficos da campanha para os municípios, compostos de cartazes, panfletos, 

http://www.institutoensinar.org/
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adesivos, banneres e faixas, elaborados e produzidos pela Casa Civil do Governo do Estado, 

sob orientação da GEPMC/PETI. 

Outra grande atividade neste mês foi o acompanhamento do envio dos Planos de 

Trabalho das Ações Estratégicas do PETI, pelos 68 municípios cofinanciados pelo governo 

Federal, cujo prazo encerrou-se dia 30 de junho. 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 finalizassem os seus planos.  Até o dia 30 

de junho, 31 municípios enviaram o documento.  

Conforme verificado, realizamos junto as 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, inclusive com representações de taxistas, 

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/GPSEMC 

 
 
 
 
 
 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoensinar.org/


 

14 
__________________________________________________________________________________________________________________      

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES. CNPJ: 10.333.399/0001-86                               AD1 – FR – 001 – Rev 0 
Rua do Piza nº 137 Santa Tereza, Olinda – PE - CEP:53.010 -110 

Telefone/Fax: (81) 41410589 
www.institutoensinar.org 

 

 

Ato em Defesa do Sistema Único de Assistência Social – SUAS  
Data: 09/06/2016 

                      

Audiência Pública de Pactuação das Ações Estratégicas do PETI – Jaboatão dos Guararapes  
Data: 20/06/2016 
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Seminário – O sentido do trabalho infantil doméstico – Auditório SRTE/MTPS  
Data: 13/06/2016 
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Palestra sobre Trabalho Infantil – Aliança  
Data: 02/06/2016  

                 
 

 

Reunião da Câmara Técnica – Pacto Pela Vida – Auditório CEFOSPE Data: 06/06/2016 
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Seminário sobre Trabalho Infantil e Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
em São Lourenço da Mata – Data: 14/06/2016 
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Campanha Dia 12 de junho – Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
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Lançamento da Nota Operacional Nº 02 PETI/GEPMC/SEASS/SDSCJ 
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