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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 Nº 08, 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 

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).   
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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 MAIO 
  

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 

02/05/2016 

 
Atividades 
Internas do 
Programa 

Elaboração de 
relatórios técnicos 

Sistematização 
das ações e 

informações. 
 Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

03/05/2016 

Articulação para 
realização de 

reunião com o 
Centro de 

abastecimento 
CEASA. 

Realização das ações 
de enfrentamento da 

exploração do trabalho 
Infantil nas instalações 

do CEASA. 
 

Sensibilizar e 
atrair parceiros 

para o 
enfrentamento 

do Trabalho 
Infantil. 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

04/05/2016 

Audiência 
pública da 

Semana 
Nacional de 

Aprendizagem. 

Sensibilizar as 
empresas e sociedade 

em geral para a 
importância do 

instituto da 
aprendizagem 

profissional como 
mecânismo de 
inclusão social. 

Preparação para o 
mercado de trabalho, 

intensificando as ações 
voltadas ao 

cumprimento da quota 
legal de aprendizagem. 

Preparação dos 
jovens para o 
mercado de 

trabalho, 
intensificando 

as ações 
voltadas ao 

cumprimento 
da quota legal 

de 
aprendizagem 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

04/05/2016 

Visita de 
Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Abreu e Lima; 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

 
Leonidas Leal  

Luiza Wanderley 

04/05/2016 

Participação em 
Audiência 
Pública no 

município de 
Abreu e Lima 

Acompanhamento da 
agenda das Ações 

Estratégicas do PETI - 
AEPETI 

 

Pactuação das  
Ações 

Estratégicas do 
PETI-AEPETI 

 
Leonidas Leal 

Luiza Wanderley 

04/05/2016 
Atendimento ao 

município de 
Calçado; 

Prestação de 
informações 

referentes a suspensão  
do recurso do PETI. 

Informação 
prestada ao 
município. 

 Leonidas Leal 

05/05/2016 

Articulação para 
realização das 

reuniões 
ampliadas nos 

municípios com 
a gestão do 

PETI. 

Fortalecer os 
municípios para a 

realização e 
participação das 

reuniões ampliadas no 
sertão de Itaparica e 

Moxotó. 

Articulação 
realizada no 

Sertão do 
Itaparica: 
Floresta, 

Petrolândia e 
Tacaratu. 
Sertão do 
Moxotó: 

Arcoverde 
Ibimirim, 
Custódia, 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 
Leonidas Leal 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

Manari e Inajá 

06/05/2016 

Participação na 
mesa de 

abertura no 
Seminário   da 

campanha 
nacional do dia 
18 de maio no 
município de 
Jaboatão dos 
Guararapes 

Alusão ao dia Nacional 
de Enfrentamento à 

violência sexual Contra 
Crianças e 

Adolescentes. 

Tema 
Abordado: O 

fluxo no 
atendimento a 

crianças e 
adolescentes 

vitimas de 
violência sexual. 

 Maria Ivone 

09/05/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica ao 

município de 
Cabrobó. 

Prestação de 
Informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

 
Presença da 
Gerente do 

PETI 
Maria Ivone 

09/05/2016 
Atualização 
Cadastral 

 

Municípios com a 
gestão do PETI 

Banco de dados 
atualizado dos 
68 municípios 
que realizaram 

o Termo de 
Aceite 

 Maria Ivone 

10/05/2016 

 
Participação na 

coletiva de 
imprensa do 

lançamento da 
campanha 18 de 

maio. 

 
Divulgação para 

imprensa das ações 
que serão realizadas 
durante a campanha 

18 de maio 
 

Presença no 
evento 

 Maria Ivone 

11/05/2016 
 
 
 
 
 
 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 

município de 
Petrolândia. 

Prestação de 
Informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Liberação da 
arte campanha 

18 de maio. 
 Maria Ivone 

11/05/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 

município de  
Carnaíba. 

 

Prestação de 
Informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Liberação da 
arte  campanha 

18 de maio. 
 Maria Ivone 

12/05/2016 

Participação no 
seminário 

Fortalecimento 
da Rede de 

proteção para o 

Articular as ações da 
sociedade civil e os 
órgãos do governo 

para o enfrentamento 
da violência sexual 

O seminário 
compõe umas 

das ações 
estaduais da 
campanha do 

 
Equipe Técnica 

PETI 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

enfrentamento 
a violência 

Sexual contra 
crianças e 

Adolescentes. 

infanto-juvenil. 18 de maio. 
 
 

12/05/2016 

Resposta e 
encaminhament
o do manifesto 
da ouvidoria – 

Disque 100. 
 

Prestar assessoria e 
dar encaminhamentos 

sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 

 
 
 
 
 
 

01 manifestos 
respondido e 
01 articulação 
realizadas com 
município de 
Bom Jardim. 

 

 
 

Maria Ivone 
 

12/05/2016 

Articulação para 
realização da 

reunião 
ampliada no 

município  sede 
- Arcoverde 

 

Facilitar a articulação e 
a promoção de ações 

estratégicas de 
enfrentamento do 

trabalho Infantil com 
os municípios com a 

gestão do PETI. 

Articulação 
realizada com 

encaminhament
os. 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

13/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Ouricuri. 

 
Realizar 

acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados 

pelo PETI nos 
municípios. 

Nivelamento de 
informações 

junto a equipe 
municipal. 

 Maria Ivone 

13/05/2016 
 

Envio arte 
campanha 
nacional de 

enfrentamento 
trabalho infantil 

para equipes 
municipais. 

Socialização da arte da 
campanha 2016. 

68 municípios 
com a gestão do 

programa 
 

Maria Ivone  
Wellia Siqueira 

16/05/2016 

Entrevista com 
alunas do curso 

de Direito -
UNICAP  

Fornecer dados para 
elaboração de 

trabalho acadêmico 

 
Tema abordado: 
Trabalho Infantil 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 
Leonidas Leal 

17/05/2016 

 
Articulação para 

realização das 
reuniões 

ampliadas nos 

Convocar os 
municípios para 
participação das 

reuniões ampliadas 
juntamente com a 

Sertão de 
Itaparica: 
Floresta, 

Petrolândia, 
Tacaratu. 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

municípios com 
a gestão do 

PETI. 
 

equipe técnica dos 
equipamentos 

socioassistenciais. 

17/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Santa Cruz do 

Capibaribe. 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados 

pelo PETI nos 
municípios. 

Agreste 
Setentrional 

 Maria Ivone 

18/05/2016 

 
Realização de 

apresentação da 
AEPETI com a 

equipe técnica 
da Gerência de 
proteção Social 

Básica-GPSB 

 
Nivelar informações e 
estabelecer fluxo de 

procedimentos e 
informações entre as 

gerencias da SEAS, 
seus programas e 

serviços. 
 

Equipe 
capacitada e 
informada. 

 
 

Leonidas Leal 
 

18/05/2016 
Caminhada 18 

de maio 

Alusão ao dia de 
enfrentamento ao 
abuso e exploração 

sexual contra crianças 
e adolescentes 

  Equipe Técnica 

19/05/2016 

 
Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Capoeiras . 

 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados 

pelo PETI nos 
municípios. 

Assessoria 
técnica prestada 

 
 

Maria Ivone 
 

19/05/2016 
Reunião 
FEPETIPE 

 
Discutir as ações de 
enfrentamento do 

trabalho infantil -12 de 
junho 

 

  Maria Ivone 

20/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Ouricuri . 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados 

pelo PETI nos 
municípios. 

Assessoria 
técnica prestada 

 
Leonidas Leal 

Wellia Siqueira 
Maria Ivone 

20/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
São Caetano. 

Realizar 
acompanhamento e 
monitoramento dos 
serviços prestados 

pelo PETI nos 

Assessoria 
técnica prestada 

 Maria Ivone 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

municípios. 

20/05/2016 
Articulação 
Institucional 

Gerência de 
comunicação da SDSCJ 

Divulgação da 
campanha 12 
de junho nas 

redes oficiais do 
governo. 

 
 

Leonidas Leal 

23/05/2016 

Visita técnica de 
assessoramento 
ao município de 

Arcoverde. 

Acompanhar 
funcionamento dos 

Equipamentos 
socioassistenciais- 
CREAS Municipal 

Visita realizada  
Leonidas Leal 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

24/05/2016 
Reunião 
ampliada 

 
Facilitar a articulação e 

promoção de ações 
estratégicas de 

enfrentamento do 
trabalho infantil entre 

os municípios com 
PETI. 

Sertão do 
Moxotó: 

Arcoverde, 
Custódia, 

Ibimirim, Inajá, 
Manari. 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

24/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Ibimirim. 

 
Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

Informações 
prestadas. 

Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

24/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Custódia. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

Informações 
prestadas. 

Leonidas Leal 
Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

24/04/2016 

 
Asessoria 
técnica ao 

município de 
Arcoverde. 

 
Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

Informações 
prestadas. 

Leonidas Leal 
Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

24/05/2016 

 
Assessoria 
técnica ao 

município de 
Inajá. 

 
Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

Informações 
prestadas. 

Leonidas Leal 
Renata Marinho 
Wellia Siqueira 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

24/05/16 
Visita técnica ao 

município de 
Buíque. 

Acompanhamento do 
CREAS Municipal sobre 

atendimento de 
trabalho infantil. 

Atendimento a 
equipe do 

CREAS 
municipal. 

 
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

24/05/2016 
 

Assessoria 
técnica ao 

município de 
Manari. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Equipamentos 
socioassistenciais- 
CREAS Municipal 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

Informações 
prestadas. 

Leonidas Leal 
Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

25/05/2016 

Assessoria 
Técnica ao 

município de 
Petrolândia. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Equipamentos 
socioassistenciais- 
CREAS Municipal 

Nivelamento de 
informações 
com a equipe 

municipal. 

Informações 
prestadas.  

Leonidas Leal 
Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

25/05/2016 

Visita de 
assessoria 
técnica ao 

município do 
cabo de Santo 

Agostinho. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Resposta oficio 
denúncia MDS 

Informações 
prestadas. 

Maria Ivone 

25/05/2016 
Reunião 

Ampliada - 
Petrolândia 

Facilitar a articulação e 
promoção de ações 

estratégicas de 
enfrentamento do 

trabalho infantil entre 
os municípios com 

PETI. 

Sertão de 
Itaparica: 

Petrolândia, 
Floresta e 
Tacaratu 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 
Leonidas Leal 

25/05/2016 
Atendimento ao 

município de 
Floresta 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

Atendimento 
realizado 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

25/05/2016 

 
Visita de 

Assessoria 
técnica ao 

município de 
Tacaratu 

 

Prestação de 
informações 
referentes ao 

funcionamento do 
PETI no município. 

 

Visita realizada.  
Leonida Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

25/05/2016 

Visita de 
assessoria 
técnica ao 

município de 
Tacaratu 

Equipamentos 
socioassistenciais- 
CREAS Municipal 

Visita realizada.  
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

25/05/2016 

Visita de 
assessoria 
técnica ao 

município de 
Petrolândia 

Equipamentos 
socioassistenciais- 
CREAS Municipal 

Visita realizada.  
Leonidas Leal 

Renata Marinho 
Wellia Siqueira 

26/05/2016 

Resposta e 
encaminhament
o do manifesto 
da ouvidoria – 

Disque 100. 

Prestar assessoria e 
dar encaminhamentos 

sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 

 
01 manifestos 
respondido e 
01 articulação 

realizada. 
 
 

 Maria Ivone 

26/05/2016 
Articulação 
Institucional 

Imprensa SDSCJ 

Divulgação Nota 
Técnica Operacional 

PETI nº 02  para envio 
do plano de trabalho 

AEPETI. 

Divulgação com 
68 Municípios 

com alta 
incidência 

Trabalho Infantil 
 

 Leônidas Leal 

26/05/2016 
Articulação 
Institucional 

Envio nota Técnica 
Operacional PETI nº 

002 – plano de 
trabalho AEPETI 

68 Municípios 
com alta 

incidência 
Trabalho Infantil 

 
Maria Ivone 

Wellia Siqueira 

27/05/2016 

Resposta e 
encaminhament
o do manifesto 
da ouvidoria – 

Disque 100. 

Prestar assessoria e 
dar encaminhamentos 

sobre os casos de 
trabalho infantil 
notificados pela 
Ouvidoria SDSCJ. 

Articulação com 
município de 

Sirinhaém 

01 manifestos 
respondido e 
01 articulação 

realizada. 

Maria Ivone 

31/05/2016 
Articulação 
Institucional 

Ouvidoria SDSCJ 

Fluxos de 
respostas às 

manifestações 
de denúncias. 

 Equipe Técnica 

31/05/2016 
Articulação 
Institucional 

Vigilância 
Socioassistencial da 

SEAS/SDSCJ 

Nivelar 
informações e 

estabelecer 
fluxos de 

procedimentos 
e informações 

entre as 
gerenciais da 

SEAS,seus 

Planejamento 
de assessoria 

técnica 
integrada com 

o SUAS e 
demais 

gerências. 

Equipe Técnica 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

programas e 
serviços. 

 

3. Síntese dos Resultados Obtidos 

 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios 

16  

Audiência Pública 02  

Visitas Técnicas 07  

Manifesto /Ouvidoria 03  

Articulações Institucionais 14  

Capacitações/Seminários 01 

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

Reunião Ampliada 02 Municípios participantes: 08 

Elaboração de relatório 10 Sistematização das informações. 

Reunião Equipe Técnica 01 
Reuniões de planejamento e 
avaliação. 
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4. Considerações Finais 

 

Conforme verificado, neste período realizamos ações e atividades diversificadas, 
prioritariamente a assessoria técnica aos municípios com a gestão do programa, além de 
articulações institucionais para planejamento de ações em conjunto para o enfrentamento 
do trabalho infantil. Nem todas as articulações resultaram em ações imediatas, tendo em 
vista que se trata de um processo de aproximação, planejamento e pactuação.  

Sobre as assessorias técnicas as equipes municipais, conseguimos atender 10 
municípios. Na maior parte dos casos, as informações prestadas foram com relação à: 

a- Execução das Ações Estratégicas; 
b- Utilização dos recursos do cofinanciamento federal; 
c- Apoio para a realização das audiências públicas da AEPETI; 
d- Apoio para a elaboração do diagnóstico do trabalho infantil e do plano de trabalho 

das AEPTI. 
 

Demos continuidade as reuniões ampliadas, com foco prioritário na elaboração dos 
estudos diagnósticos sobre o trabalho infantil e a elaboração dos Planos de Trabalho das 
AEPETI, os últimos com data de entrega para o dia 30.06.16, como parte da Agenda 
Intersetorial Nacional.  

Em reunião com a Ouvidora Estadual da SDSCJ, pactuamos a continuidade do 
recebimento das manifestações de denúncia com relação as situações de trabalho infantil no 
estado, como forma de fortalecer a coleta de dados para a realização do diagnóstico 
estadual sobre o trabalho infantil, além de fortalecer a intersetorialidade junto as equipes 
municipais. Uma demanda estabelecida nesta reunião, foi a necessidade de encaminhas 
para o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, discussão para melhoria e 
qualificação das respostas às denúncias recebidas pelo Disque 100 e pelo número da 
ouvidoria estadual, no sentido de que possamos obter em tempo hábil as respostas das 
equipes municipais quando aos casos notificados. 

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.  

Outras articulações se deram no âmbito da preparação da Campanha do Dia 12 de 
Junho – Dia mundial e nacional de combate ao trabalho infantil, no sentido de garantirmos a 
realização da Campanha estadual, com elaboração de materiais gráficos e distribuição 
prioritária para os municípios com a Gestão do PETI. Desta forma, conseguimos articular a 
Gerência de Comunicação da SDSCJ e Casa Civil, para preitearmos a confecção do material. 

http://www.institutoensinar.org/
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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. 

Alguns acompanhamentos feitos aos municípios, nas visitas técnicas, têm sido 
realizados nos CREAS Municipais, tendo em vista a competência deste equipamento 
socioassistencial no atendimento das situações de trabalho infantil identificadas nos 
municípios, além do seu papel enquanto articulador juntos as demais proteções sociais 
quanto aos atendimentos no SCFV e notificação no CadÚnico. 

 

 

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

 
 
 
 
 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
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ANEXOS 
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Reunião Ampliada no Sertão do Moxotó – 24.05.16 

 

 

 

Visita de assessoria técnica ao município de Buíque – 24.05.16 
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Visita de assessoria técnica ao município de Buíque – 24.05.16 

  

Visita de assessoria técnica ao município de Tacaratu- 17.05.16 
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Caminhada em alusão ao 18 de maio –Dia contra o abuso e a exploração sexual de 
crianças e adolescentes – 18.05.16 

  

 
 

Reunião Ampliada Sertão do Itaparica – Petrolândia – 25.05.16 
 

 
 

http://www.institutoensinar.org/


 

18 
____________________________________________________________________________________________________________      

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 

 
 

Reunião Ampliada Sertão do Moxotó – Arcoverde – 24.05.16 
 

 
 

Reunião Ampliada Sertão do Moxotó – Arcoverde – 24.05.16 
 

 

http://www.institutoensinar.org/


 

19 
____________________________________________________________________________________________________________      

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 

 
Visita de Acompanhamento CREAS Municipal – Arcoverde – 23.05.16 

 

 
 

 
 

Articulação Institucional Ouvidoria SDSCJ/PETI – SEAS –  
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