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APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

de abril de 2013.    

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

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

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

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

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

quanto estadual.  

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

execução as 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, as Políticas 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 (SEDAS), 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 
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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 Março 
  
 

De acordo com o Plano de trabalho da Gerência de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, com relação ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foram 

desenvolvidas algumas atividades que fazem parte das metas pactuadas para a execução das 

ações estratégicas de enfrentamento do trabalho infantil, a saber: 

 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO 

PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

OBSERVAÇÃO 
EQUIPE 

TÉCNICA  

01/03/2016 
Inicio das 
atividades 
Equipe PETI; 

Executar as ações do 
PETI. 

Acolhimento 
Equipe Técnica 
PETI/GPSEMC. 

Inicio contrato 
IEDES 

Lioniza Santos 

01/03/2016 

Capacitação 
sobre as Ações 
Estratégicas do 
PETI – São José 
do Egito 

Capacitar os 
profissionais do 
Sistema Único de 
Assistência Social 
sobre as ações 
estratégicas do PETI. 

40 profissionais 
qualificados para 
o atendimento. 

Atividade 
realizada com 
apoio da 
Secretaria de 
Assistência 
Social do 
município. 

Leonidas Leal 
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02/03/2016 

Responder os 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100 

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

22 manifestos 
respondidos e 22 
articulações 
realizadas com 
municípios. 

 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira  
Leonidas Leal 

03/03/2016 

Responder os 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100 

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

Continuidade das 
articulações 
realizadas no dia 
02/03/2016. 

 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira  
Leonidas Leal 

04/03/2016 

Envio do 
Instrumental 
MDS a 68 
municípios; 
 

Coletar dados sobre 
as ações estratégicas 
do PETI que vêm 
sendo desenvolvidas 
pelos municípios, 
para envio ao MDS. 

Realização de 
contatos 
telefônicos e 
articulação com 
68 municípios 
pernambucanos. 
 
 

 
Maria Ivone  
Wellia Siqueira 
Leonidas Leal 

04/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
Técnica ao 
município de 
Brejo da Madre 
de Deus 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Atendimento a 
equipe do 
município. 

 
Maria Ivone  
Wellia Siqueira 
Leonidas Leal 

04/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Lagoa dos 
Gatos 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Informações 
prestadas sobre 
audiência pública, 
instrumentais do 
PETI e realização 
das ações 
estratégicas. 

 Leonidas Leal 

04/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Cabrobó 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Informações 
prestadas sobre a 
realização da 
audiência pública 
e os seus 
encaminhamento
s. 

 Leonidas Leal 

07/03/2016 

Reunião da 
Câmara Setorial 
de Prevenção 
Social – Praça 
do Arsenal - 
Recife Antigo; 
 

Representar a SEAS 
e participar das 
discussões, 
deliberando sobre o 
que fora pertinente.  

Pauta definida 
com a 
participação da 
SEAS. 

13h30 às 17h 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

07/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica aos 13 
municípios do 
projeto Praia 

Solicitar o 
preenchimento do 
formulário com as 
práticas exitosas do 
TI. 

Continuidade das 
articulações 
realizadas no dia 
04/03/2016. 

Cabo de Santo 
Agostinho, 
Ipojuca, 
Jaboatão dos 
Guararapes, 

Maria Ivone 
Wellia Siqueira 
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Legal;          Paulista, 
Itamaracá, 
Olinda, Recife, 
Igarassu, 
Tamandaré, 
Barreiros, São 
José da Cora 
Grande, 
Serinhaém e 
Goiana. 

08/03/2016 
Dia 
Internacional 
da Mulher 

Participação em 
evento promovido 
pelo Gabinete do 
Secretário Isaltino 
Nascimento. 

Café da manhã na 
SEDSCJ. 

 Equipe técnica 

09/03/2016 

Responder os 
manifestos da 
ouvidoria – 
Disque 100 

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

Continuidade das 
articulações 
realizadas no dia 
03/03/2016. 

 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

09/03/2016 

Sistematização 
e envio de 
instrumentais 
ao MDS 

Coleta de dados e 
acompanhamento 
da AEPETI nos 
municípios. 

Envio de 04 
instrumentais 
MDS. 

 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

08/03/2016 

Visita de 
monitoramento 
da AEPETI 
Cabrobó. 
 

Acompanhamento 
das ações 
estratégicas do PETI 
 

Acompanhament
o do PETI; 

 Leonidas Leal 

09/03/2016 

Audiência 
Pública no 
município de 
Cabrobó. 
 

Acompanhamento 
na audiência pública 
das AEPETI do 
município. 
 

Pactuação do 
Plano municipal 
das AEPETI. 

 Leonidas Leal 

09/03/2016 

Realização de 
palestra sobre 
o Trabalho 
infantil. 

Palestra na 
audiência pública de 
Cabrobó, sobre o 
trabalho infantil, 
para nivelamento de 
informações e 
debate. 

Palestra pública 
para os 
participantes da 
audiência pública. 

 Leonidas Leal 

10/03/2016 
Participação na 
Reunião do 
FEPETIPE 

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

Definição de 
pauta. 

 Maria Ivone 

11/03/2016 
Reunião equipe 
PETI. 

 
 
Avaliação das 
atividades 

Definição de 
metas. 

 
Equipe técnica. 
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realizadas. 
 

14/03/2016 

Sistematização 
e envio de 
instrumentais 
ao MDS. 

Coleta de dados e 
acompanhamento 
da AEPETI nos 
municípios. 

Levantamento de 
dados dos 68 
municípios – Boas 
práticas TI. 

 Wéllia Siqueira 

 
 
 
 
15/03/2016 
 
 
 
 
 

Sistematização 
e envio de 
instrumentais 
ao MDS. 

Coleta de dados e 
acompanhamento 
da AEPETI nos 
municípios. 

Continuidade das 
articulações e 
sistematização de 
dados. 

 Wéllia Siqueira 

15/03/2016 

Participação 
Seminário 
Sistema de 
Justiça e 
Assistência 
Social – 
Caruaru  

Representação do 
programa PETI no 
evento. 

Realização de fala 
sobre o trabalho 
infantil no 
evento. 

 Leonidas Leal 

15/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica aos 
municípios do 
Agreste 
Central. 

Identificação das 
equipes municipais e 
orientações acerca 
das pendências dos 
municípios do 
Agreste Central 

Atendimento a 13 
municípios do 
Agreste Central, a 
saber: Belo 
Jardim, Bezerros, 
Brejo da Madre 
de Deus,  
Caruaru,  
Cupira,  
Gravatá,  
Jataúba,  
Lagoa dos Gatos,  
Panelas,  
Pesqueira,  
Poção,  
São Bento do Una 
e  
São Caetano 

 Leonidas Leal  

16/03/2016 

Visita Técnica 
para reunião do 
Projeto Praia 
Legal - Recife 

Retomada do 
projeto, redefinição 
das ações e 
reelaboração do 
plano de trabalho. 

Retomada das 
ações do projeto 
praia legal.  
 
 

 Equipe técnica 

16/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica ao 
município de 
Santa Maria da 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Informações 
prestadas sobre 
audiência pública, 
instrumentais do 
PETI e realização 

 Leonidas Leal 
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Boa Vista. das ações 
estratégicas. 

17/03/2016 

Articulação 
institucional 
para retomada 
do Projeto 
Praia Legal. 

Retomada do 
planejamento para 
realização do Projeto 
Praia Legal no Cabo 
de Santo Agostinho 
e Ipojuca. 

Agendamento 
reunião Praia 
Legal em Ipojuca 
e Cabo de Santo 
Agostinho. 

 Maria Ivone 

17/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica ao 
município de 
Tupanatinga 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Definição da 
equipe de 
referência do 
PETI. 

 Leonidas Leal 

17/03/2016 

Palestra sobre 
atuação 
profissional no 
SUAS para o 
enfrentamento 
do Trabalho 
Infantil 

Socialização de 
informações sobre a 
prática profissional 
dos profissionais do 
SUAS no 
enfrentamento do 
Trabalho Infantil. 

Participação de 
20 alunos e 
técnicos da 
Faculdade. 

 Leonidas Leal 

17/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica ao 
município de 
São Bento do 
Una 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

  Leonidas Leal 

17/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica ao 
município de 
Exú. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

  Leonidas Leal 

18/03/2016 

Atendimento 
presencial ao 
Centro 
Educacional 
Social e 
Cultural - CESC 

Orientações sobre 
PETI e SCFV; 

Definição de ação 
em conjunto. 

 Leonidas Leal 

21/03/2016 

Atualização da 
planilha SRTE 
de notificações 
de trabalho 
infantil em PE. 

Banco de dados 
sobre as 
Fiscalizações de 
trabalho Infantil 

Atualização do 
banco de dados. 

 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira 

21/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Gravatá. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Definição de ação 
em conjunto para 
enfrentamento 
do trabalho 
infantil no 
município. 

 
Leonidas Leal 
Maria Ivone 
Wellia Siqueira 
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21/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Tuparetama. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Definição de 
ações estratégicas 
para o município 
e envio do 
instrumental das 
boas práticas. 

 Leônidas Leal 

21/03/2016 

Elaboração do 
Plano 
Operativo do 
PETI 2016. 

Definição do 
cronograma e das 
atividades e ações 
relativas ao PETI 
para composição do 
plano operativo 
2016 da GPSEMC. 

Sistematização de 
dados. 

 Leônidas Leal 

22/03/2016 

Visita Técnica 
para Reunião 
do Projeto 
Praia Legal – 
Ipojuca e Cabo 
de Santo 
Agostinho 

Retomada do 
Projeto Praia Legal 
nos municípios. 

Direcionamento 
das ações do 
projeto. 

 
Wéllia Siqueira 
Maria Ivone 
Leonidas Leal 

23/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
ibimirim. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Esclarecimento 
das dúvidasacerca 
do 
preenchimento 
dos instrumentais 
do PETI e 
realização do 
diagnóstico sobre 
o trabalho 
infantil. 

 Leônidas Leal 

23/03/2016 
Reunião de 
equipe técnica 

Planejamento das 
viagens relativas ao 
PETI.  

  Equipe técnica 

24/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Tuparetama. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Ações 
estratégicas do 
programa no 
município. 

 Leonidas Leal 

24/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Petrolândia.  

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Ações 
estratégicas do 
programa no 
município. 

 Leonidas Leal 

25/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Surubim.  

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Ações 
estratégicas do 
programa no 
município. 

 Leonidas Leal 

28/03/2016 

Atualização 
Planilha 
atividades 
diárias 

Sistematização das 
atividades realizadas 
pela equipe do PETI.  

Coleta de dados.   Maria Ivone 
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28/03/2016 

Sistematização 
e envio de 
instrumentais 
aos municípios 
de Ipojuca e 
Cabo de Santo 
Agostinho. 

Coleta de dados 
sobre as ações 
estratégicas do PETI 
nos municípios. 

02 instrumentais 
encaminhados. 

 Wellia Siqueira 

29/03/2016 

Atendimento e 
assessoria 
técnica ao 
município de 
Araripina. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

Ações 
estratégicas do 
programa no 
município. 

  
Maria Ivone  
Wellia Siqueira 

29/03/2016 

Envio 
formulário 
MDS E SRTE 
para o 
município de 
Araripina- 
Secretária Dora 
Arraes 
 

Informar ao 
município sobre 
casos notificados de 
trabalho infantil.  

Articulação para 
atendimento dos 
usuários. 

 
Maria Ivone  
Wellia Siqueira 

29/03/2016 

Atendimento e 
Assessoria 
técnica ao 
município 
Santa Maria da 
Boa Vista. 

Prestação de 
informações 
referentes ao 
funcionamento do 
PETI no município. 

  Maria Ivone  

31/03/2016 

Visita de 
monitoramento 
da AEPETI 
Santa Cruz do 
Capibaribe. 

Acompanhamento 
das ações 
estratégicas do PETI 
 

Acompanhament
o do PETI. 

 Maria Ivone 

 

3. Síntese dos Resultados Obtidos 
 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios 

30  

Manifestos da Ouvidoria SDSCJ 23  

Palestras sobre o Trabalho Infantil 02  

Assessoria Técnica do Projeto Praia 
Legal 

03  

Audiências Públicas 01  
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Visitas Técnicas 04  

Reunião FEPETIPE 
 

01 
 

 
 
 
 

Sistematização e envio de Instrumental 
do MDS 

72 
Levantamento das ações 
exitosa do PETI nos 
municípios 

Articulações Institucionais 13  

Capacitações 02 

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

Reunião Equipe Técnica 03 
Reuniões de 
planejamento e avaliação. 

 

 

4. Considerações Finais 
 

Neste período, com início das ações e das atividades de enfrentamento do trabalho 

infantil, inseridas nas Ações Estratégicas do PETI e da Agenda Intersetorial Nacional, 

pactuadas através de Termo de Aceite, junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS, centramo-nos no planejamento e na definição das metas, as quais 

estão previstas no Plano Operativo da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

juventude – SDSCJ e no Plano de Trabalho das Ações Estratégicas do PETI. 

Conforme verificado, nesse período, realizamos prioritariamente a assessoria técnica 

aos municípios com a gestão do programa, não obstante participamos de alguns eventos na 

qualidade de palestrante e mesmo de monitoradores das audiências públicas realizadas 

pelos municípios. Dessa forma, a GPSEMC, coordenou e assessorou de forma direta os 68 

municípios com o PETI em Pernambuco, com o envio de instrumentais para coleta de dados 

de informações sobre as ações exitosas de enfrentamento do trabalho infantil, os quais 

estão sendo recebidos e encaminhados preenchidos ao MDS.  

Algumas visitas de monitoramento e assessoria técnica foram realizadas, contudo, 

devemos aprofundar esta demanda nos próximos meses, com a disponibilização de carro 

específico para as ações do PETI.  

Muitas articulações foram realizadas, sobretudo no sentido de reativas o Projeto 

Praia Legal, nos 13 municípios banhados pelo litoral no Estado. O intuito é realizar, ainda 
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este ano, ações de identificação e encaminhamentos de casos de trabalho infantil, para 

atendimento da rede socioassistencial, bem como realizar a sensibilização e a mobilização 

para o enfrentamento desta violação de direitos.  

Nesse contexto, as referidas ações realizadas, acompanhadas e monitoradas por esta 

equipe em diferentes Regiões, se emolduram na perspectiva de incentivar a redução e o 

enfrentamento do trabalho infantil no Estado de Pernambuco. Vale ressaltar, que no 

decorrer das visitas, as demandas mais expressivas são tratadas de forma particular, com 

encaminhamentos personalizados para os municípios.  

A equipe técnica de referência do PETI/GPSEMC esteve focada no cumprimento das 

metas estabelecidas, bem como trabalhando continuamente para o desenvolvimento da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) em Pernambuco. Enquanto assessoria 

técnica a GPSEMC trabalhou com os princípios e valores estabelecidos na referida política: o 

fortalecimento dos vínculos familiares e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente IEDES 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO SUAS – SÃO JOSÉ DO EGITO 
DATA: 01 A 02 DE MARÇO 
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VISITA E ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE TORITAMA 
DATA: 17/03/2016 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA E ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 
DATA: 31/03/2016 
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VISITA E ASSESSORIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE RECIFE – PROJETO PRAIA LEGAL 
DATA: 16/03/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL PARA RETOMADA DO PROJETO PRAIA LEGAL 
DATA: 17/03/2016 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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Audiência Pública de Combate ao Trabalho 
Infantil reuniu a sociedade civil organizada 
 23 de Março de 2016  Arcoverde 

 

Na última terça-feira (22), a Prefeitura Municipal de Arcoverde, por meio da Secretaria de Assistência Social realizou 
Audiência Pública de Combate ao Trabalho Infantil na Câmara de Vereadores, para pactuação do Plano de Trabalho 
das Ações Estratégicas do PETI. 
 
O coordenador do PETI Estadual, Leonidas Leal, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude – SDSCJ, situou os presentes acerca da Legislação, dos marcos legais, e do perfil do país e do município 
quanto a essa temática, que requer o envolvimento de toda a rede de proteção, das famílias e da sociedade para o seu 
combate.  

Cerca de 100 pessoas participaram do evento, que reuniu segmentos do poder público e da sociedade civil como a XIV 
Vara da Infância e da Juventude,  3º Batalhão de Polícia Militar, COMDDICA, Conselho Municipal de Assistência Social, 
Conselho Tutelar, FUNASE, CREAS Regional e Municpal, CRAS, Centro da Criança e do Adolescente, Centro de 
Informática Popular e Centro de Inclusão, CadÚnico, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Associação 
Nossa Senhora do Livramento, Associação Raio de Luz, Desafio Jovem, usuários do Sistema de Garantia de Direitos. 

 
O relatório final da Audiência será encaminhado a todos os atores envolvidos para posterior planejamento conjunto.   
  

Fotos: Israel Leão 
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1.2 Prefeitura de Cabrobó promove audiência 
pública do programa PETI. 

 08 mar, 2016  Ivanildo Feitosa  Local, Notícias  0 

 

 
Banner-Divulgação 

A Prefeitura de Cabrobó, Sertão de PE, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) promove nesta quarta-feira (09), uma audiência pública para apresentar, debater e aprovar o 
Plano de Ação de Prevenção de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. 

O evento acontece no auditório da Escola EREM José Caldas Cavalcanti, a partir das 8h da manhã. 

De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), o PETI é um programa de caráter intersetorial, integrante da Polít ica 
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.  

O redesenho do PETI consiste na realização de ações estratégicas voltadas ao enfrentamento das novas configurações do trabalh o 
infantil e no fortalecimento do programa em compasso com os avanços da cobertura e da qualificação da rede de proteção social do 
SUAS. 

Ele se destina a potencializar os serviços socioassistenciais existentes, bem como a articular ações com outras políticas públicas, o que 
favorece a criação de uma agenda intersetorial de erradicação do trabalho infantil. 

Ascom-SMDSC 
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