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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 

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 

serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

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

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

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

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

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

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

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

execução das metas previstas no plano de trabalho das ações de enfrentamento do trabalho 

infantil, de acordo com as normativas técnicas do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, do Plano Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 

Trabalhador, a Política Estadual e Nacional de Assistência Social e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 

 A Coordenação Técnica do PETI/GEPMC tem como responsabilidade e Objetivo 

geral, desenvolver as ações que elencamos a seguir: 

 

Contribuir com a redução dos altos índices de trabalho infantil no estado de 

Pernambuco, através da execução das ações estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), buscando atingir as metas propostas de acompanhamento, 

monitoramento e assessoria técnica às equipes municipais que atuam no enfrentamento do 

trabalho infantil, conforme as diretrizes propostas pela Secretaria Executiva de Assistência 

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

(GEPMC).  

De forma geral, as ações e atividade desenvolvidas, situam-se nos eixos: 

Acompanhamento, apoio e assessoria técnica e institucional dos municípios e distrito estadual de 
Fernando de Noronha: 

 Visitas técnicas aos municípios para acompanhamentos das ações e apoio às equipes 
socioassistenciais ligadas ao Sistema Único de Assistência Social, que atuam no atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil; 
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 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. 

 

 

 Metas / Resultados obtidos no mês de Outubro/2016 

 
Em acordo com as metas previstas no Plano de trabalho das ações estratégicas, com 

relação ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, foram desenvolvidas algumas 

atividades no âmbito da GEPMC, a saber: 
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DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

03/10/2016 

Elaboração Relatório 

Mensal 

Sistematização das ações 

realizadas durante o mês de 

outubro 2016. 
Relatório elaborado e entregue  Equipe Técnica 

03/10/2016 

Leitura Coordenada 

Manual SIMPETI 

 

Qualificar a equipe para prestar 

assessoramento técnico às 

equipes municipais. 

Atendimentos realizados para as 
equipes municipais. 

Municípios, Estados e DF 
irão registrar e monitorar 
as ações estratégicas do 
PETI- AEPETI. 

Equipe Técnica 

04/10/2016 

Leitura do Manual 
Perguntas e respostas 
SIMPETI - Sistema de 
Monitoramento do 
Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil 
(PETI) 

Informar e esclarecer dúvidas 
frequentes de técnicos e 
gestores sobre as ações 
estratégicas e o sistema 
SIMPETI. 

Atendimentos realizados.  Equipe Técnica 

05/10/2016 

I Reunião para discussão 
da criação da Comissão 
Permanente de 
Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil de 
Pernambuco – COPETI/PE 

Apresentar a criação da COPETI 
para as Secretarias Executivas 
da SDSCJ. 

Nivelamento sobre a COPETI/PE, com 
as secretarias executivas da SDSCJ. 

 Equipe Técnica 

06/10/2016 

Sistematização das ações 

propostas dos planos de 

trabalhos das AEPETI dos 

municípios. 

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

02 planos de trabalho analisados 

(Belo Jardim, Bom conselho) 
 

Equipe Técnica 
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07/10/2016 

Sistematização das ações 

propostas dos planos de 

trabalhos das AEPETI dos 

municípios. 

Identificar por eixos prioritários 

as ações que vêm sendo 

propostas pelos municípios 

para o enfrentamento do 

trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados 
(Iati, Jupi) 

 Equipe Técnica 

07/10/2016 

Publicação no DOE da 

Criação da Comissão 

Permanente de 

Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil de 

Pernambuco 

(COPETI/PE). 

Promover a intersetorialidade e 

o desenvolvimento de ações 

articuladas entre as secretarias 

de governo estaduais, no 

enfrentamento do trabalho 

infantil. 

Comissão criada e trabalhos 
iniciados.  

 Equipe técnica. 

10/10/2016 
Reunião Gerencial – 
GEPSB - GEPMC 

Discutir nota técnica para fluxo 

de identificação e notificação 

no Cadúnico e SISC 

Recomendação para elaboração de 
Nota Técnica Operacional sobre o 
fluxo de identificação e atendimento 
do trabalho infantil na Assistência 
Social.  

 Leonidas Leal 

10/10/2016 
Marcha Pernambuco 
contra o Trabalho 
Infantil. 

Convocar a sociedade e órgãos 
de defesa de direitos e atentar 
para a causa do trabalho 
infantil no estado, uma vez que 
esse tipo de exploração 
acontece de forma silenciosa e 
naturalizada. Além da 
visibilidade ao tema, a 
mobilização busca chamar a 
atenção da sociedade para a 
responsabilidade dela no 

Marcha realizada em parceria com a 
Rede de Proteção e FEPETIPE. 

A marcha é uma iniciativa 
do Fórum de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil em Pernambuco – 
FEPETIPE. 

Equipe Técnica 
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combate ao trabalho infantil. 

11/10/2016 

Reunião Gerencial 

GEPMC - GSUAS 
Avaliação do Capacita SUAS Definição de novas metas para o 

CAPACITA SUAS. 
 Maria Ivone 

11/10/2016 

Resposta e 
encaminhamento do 
Manifesto da Ouvidoria – 
Disque 100 

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

05 manifestos respondidos  
Maria Ivone / Wellia 
Siqueira.  

13/10/2016 
Reunião Ordinária 
FEPETIPE 
 

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

Ações definidas e agendadas 

Local: Conselho estadual 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CEDCA 
Hora: 9 às 12h 

Maria Ivone 

13/10/2016 

Sistematização das ações 

propostas dos planos de 

trabalhos das AEPETI dos 

municípios. 

Identificar por eixos prioritários 

as ações que vêm sendo 

propostas pelos municípios 

para o enfrentamento do 

trabalho infantil. 

02 planos de trabalho analisados 
(Ouricuri, Paulista) 

 
 
 
 
 
 
 

Maria Ivone/ Wellia 
Siqueira 

14/10/2016 

Participação no 

Seminário - Dialogando 

sobre estratégias para 

enfrentamento à 

Violência Sexual contra 

criança e adolescente. 

SEPCJ – Jaboatão dos 

Mobilizar o Sistema de Garantia 

de Direitos, no intuito de 

fomentar estratégias de 

Enfrentamento ao Abuso e a 

Exploração Sexual, contra 

criança e adolescente, e 

apresentar o Diagnóstico 

Número de técnicos capacitados: 60 

pessoas 

Local: Auditório da 

Secretaria do trabalho de 

Jaboatão dos Guararapes- 

Rua Francisco Galvão, 769 

- Piedade 

Maria Ivone 
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Guararapes Rápido e Participativo - DRP, 

para dar visibilidade ao 

fenômeno da violência sexual 

no município por meio do 

mapeamento dos serviços e 

programas de atendimento e 

proteção às crianças e aos 

adolescentes vítimas de 

violência sexual. 

17/10/2016 

Sistematização das ações 

propostas dos planos de 

trabalhos das AEPETI dos 

municípios. 

Sistematização das ações 

propostas dos planos de 

trabalhos das AEPETI dos 

municípios. 

01 plano de trabalho analisado 

(Flores). 
 

Renata Marinho 

18/10/2016 

Atendimento e 

Assessoria Técnica 

município Tabira 

Esclarecimento sobre o 

preenchimento do SIMPETI Atendimento realizado. 
 Leonidas Leal 

19/10/2016 

Resposta e 
encaminhamento do 
Manifesto da Ouvidoria – 
Disque 100 

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

02 manifestos respondidos. 
 Maria Ivone 

19/10/2016 
Atendimento e 
Assessoria Técnica -
município Petrolândia 

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI 

Atendimento realizado.  Maria Ivone 
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20/10/2016 

Reunião Gerencial 

GEPMC - GEPSB 

Planejamento para 
enfrentamento do Trabalho 
Infantil nos cantos Mãe Coruja 
estaduais. 

Definição de agenda de ações 
conjuntas. 

 
Leonidas Leal/ Wellia 
Siqueira 

20/10/2016 

Atendimento e 

Assessoria Técnica -

município de Lagoa dos 

Gatos. 

 
Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI 
 
 

Atendimento realizado.  Leonidas Leal 

21/10/2016 

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

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI 
 

Atendimento realizado  Maria Ivone 

21/10/2016 
Atendimento e 
Assessoria Técnica -
município de Igarassu. 

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

  Maria Ivone 

25/10/2016 

Capacitação: atualização 

em instrumentais –

Prontuário SUAS 

GPSB/GPSMC 

Capacitar os Técnicos para 

utilizar o Prontuário SUAS. 

 

40 Participantes Jaboatão dos Guararapes Maria Ivone 

25/10/2016 

Visita de Assessoria 

Técnica - Tracunhaém 

Acompanhar as ações de 

enfrentamento do trabalho 

infantil no município. 

Visita realizada e acompanhamento 

das atividades dos 02 Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e CRAS. 

 Leonidas Leal 

25/10/2016 
Rotinas Administrativas 

Executar as atividades da 

gerência em conformidade com 

o Plano de Trabalho AEPETI e 

Atividades realizadas.  Cleveson Barbosa 
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demandas internas da SDSCJ. 

26/10/2016 

Capacitação: atualização 

em instrumentais –

Prontuário SUAS 

GPSB/GPSMC 

Capacitar os Técnicos para 

utilizar o Prontuário SUAS. 
40 técnicos capacitados.  Maria Ivone 

26/10/2016 

Reunião Gerencial  

Secretaria Executiva de 

Assistência Social –SEAS/ 

secretaria Executiva de 

Segmentos Sociais - 

SESES 

Planejamento da programação 

do Mês da Consciência Negra 

com o intuito de promover a 

cidadania e trabalhar a 

transversalidade em todas as 

ações para a garantia dos 

direitos da população negra. 

Planejamento para a realização de 

seminários e capacitações em todo o 

estado durante o Mês de novembro 

– mês da Consciência Negra, com o 

propósito de trabalhar o combate a 

todas as formas de racismo, 

principalmente o institucional.  

 Equipe técnica 

26/10/2016 

Reunião Mãe Coruja/PETI 

VI GERES - Arcoverde 

Discutir Parceria para o 

enfrentamento do Trabalho 

Infantil 

24 Técnicos Capacitados em 

Arcoverde 
 Leonidas Leal 

27/10/2016 

Reunião Mãe Coruja/PETI 

V GERES- Garanhuns 

Discutir Parceria para o 

enfrentamento do Trabalho 

Infantil 

33 Técnicos Capacitados em 

Garanhuns. 
 Leonidas Leal 

27/10/2016 

Resposta e 
encaminhamento do 
Manifesto da Ouvidoria – 
Disque 100 

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

07 manifestos respondidos 
 Maria Ivone 

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 

28/10/2016 

Reunião Mãe 

Coruja/PETI- Articulação 

Institucional- IV 

Discutir Parceria para o 

enfrentamento do Trabalho 

Infantil 

20 Técnicos capacitados em Caruaru.  Leonidas Leal 

31/10/2016 

Reunião Institucional -20ª 

Reunião da Câmara de 

Prevenção Social do 

Programa Pacto pela Vida 

- PPV 

Apresentação COPETI e 

Formação da Comissão 

Permanente de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil 

de PE - COPETI; 

 Comissão formada parcialmente. 

Local: CEFOSPE 

RUA Tabira, S/N 

14 h 

Equipe Técnica 
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 Síntese dos Resultados Obtidos 

 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios 

06 
Tabira, Petrolândia, Lagoa dos Gatos,Xexéu, Igarassu, 
Tracunhaém 

Capacitações/Seminários/Palestras 07 
Temáticas relativas ao trabalho infantil e atendimento 
da rede socioassistencial. 

Visita Técnica 04 Arcoverde, Garanhuns, Caruaru, Tracunhaém. 

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

Elaboração de relatório mensal 01 Sistematização das informações. 

Reunião Equipe Técnica 01 Reuniões de planejamento e avaliação. 

Reunião Gerencial  09 Planejamento e Assessoria Técnica municipal. 

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

Sistematização das Ações dos planos 
de trabalhos AEPETI 

07 
Sistematização das ações propostas nos 05 eixos 
prioritários enviados pelos municípios com a gestão 
municipal PETI. 

Resposta manifesto ouvidoria – 
Disque 100 

14 Manifestos, denúncia de trabalho infantil 

 

 

 Considerações Finais 

 

A equipe técnica do PETI, lotada na Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

participou de Seminários e oficinas durante o mês de Outubro.  Os referidos eventos tiveram 

como objetivo acompanhar os assuntos referentes à criança e ao adolescente no que diz 

respeito a sua proteção integral na perspectiva de qualificar o seu corpo técnico na gestão 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Política de Assistência Social. 

 Outra atividade realizada neste mês foi dar continuidade as respostas e 

encaminhamentos dos Manifestos da Ouvidoria – Disque 100 no sentido de prestar 

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

ouvidoria da SDSCJ. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) lançou no último dia 22 de 

setembro de 2016, o Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho 
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Infantil – SIMPETI.  Por meio da ferramenta, estados, municípios e o Distrito Federal irão 

descrever o trabalho desenvolvido na área.  O objetivo é acompanhar as ações estratégicas 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e intensificar o combate ao trabalho 

infantil no país, sendo de responsabilidade dos Governos Federal e Estadual o seu 

monitoramento, observando o registro das ações municipais. Neste intuito, 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.  

Para marcar a semana da criança, foi organizada pelo Fórum Estadual de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco – Fepetipe, em parceria a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ, mais uma edição da Marcha Contra o 

Trabalho Infantil.  Aproximadamente mil pessoas participaram da caminhada, entre 

membros do fórum, estudantes da rede pública e demais órgãos do sistema de garantia de 

direitos. 

O objetivo da marcha é convocar a sociedade e órgãos de defesa de direitos a abrir 

os olhos para a causa do trabalho infantil no estado, uma vez que esse tipo de exploração 

acontece de forma silenciosa e naturalizada. Além da visibilidade ao tema, a mobilização 

busca chamar a atenção da sociedade para a responsabilidade dela no combate ao trabalho 

infantil, na ocasião será entregue carta ao Governo do Estado. 

No âmbito da articulação intersetorial, iniciamos de forma pioneira uma parceria 

entre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o Programa Mãe Coruja, no 

sentido de ampliar a identificação de situações de trabalho infantil e os encaminhamentos 

para os serviços socioassistenciais nos municípios, além de implementar a discussão da 

desconstrução da cultura do trabalho infantil, nas famílias atendidas nos Cantos do Mãe 

Coruja.  

Para fortalecer a intersetorialidade e o planejamento de ações articuladas no âmbito 

do Governo Estadual, foi publicada no dia 07 de outubro de 2016, pelo Governador Paulo 

Henrique Saraiva Câmara, o Decreto Estadual Nº 43.597, de 06 de outubro de 2016, que cria 

a Comissão Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco 
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(COPETI/PE), a comissão tem os objetivos de promover a intersetorialidade no setor público 

para o enfrentamento do trabalho infantil; monitorar as ações estratégicas de 

enfrentamento do trabalho infantil, desenvolvidas pelo Governo do Estado; Promover 

campanhas informativas, seminários e palestras para fomentar e divulgar as ações de 

enfrentamento do trabalho infantil no âmbito estadual e mobilizar instituições do sistema de 

garantia de direitos, através dos órgãos governamentais e não governamentais, conselhos 

de direitos e tutelares, fóruns e comissões, ou congêneres, para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de ações para enfrentamento do trabalho infantil no estado.  

 

 

Leonidas Leal da Silva 

Coordenador das Ações Estratégicas do PETI/GEPMC 

 

 

 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
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ANEXOS 
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Marcha contra o Trabalho Infantil - Recife 10/10/2016  
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Oficina “ atualização em instrumentais Prontuário SUAS  

Jaboatão dos Guararapes 25/10/2016 e 26/10/2016 
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Reunião Mãe Coruja/PETI - Garanhuns  – Recife 28/10/2016 

 

 

20º Reunião da Câmara de Prevenção Social do Programa Pacto Pela Vida, Recife 31/10/2016 

Formação da Comissão Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco    
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