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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 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; 

 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 agosto/2017 

 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

01/08/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Iati. 

 
Informações e esclarecimento de 
dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI; Indicadores 
de identificação e atendimento. 
 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Ana, Diretora de Proteção 

Social Especial de Média 

Complexidade. 

Cleveson Barbosa 

01/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº56711/2017 

– Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 

infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação de caso de trabalho 

infantil e negligência. 

 Cleveson Barbosa 

01/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº5338/2017 – 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 

infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar do município 

para verificação de caso de 

trabalho infantil. 

 Cleveson Barbosa 

01/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº53719/2017 

– Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar do município 

para averiguação de caso de 

trabalho infantil na frente de 

supermercado. 

 Cleveson Barbosa 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

01/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº53780 – 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Caruaru. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de caruaru. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia de 

caso de maus tratos e negligência 

ao Conselho Tutelar do município. 

 Cleveson Barbosa 

01/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº54153/2017 

– Denúncia de Trabalho 

Infantil – Limoeiro. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Limoeiro. 

Orientação para 

encaminhamento de denúncia ao 

Conselho Tutelar do município 

acerca de caso de trabalho 

infantil. 

 Cleveson Barbosa 

02/08/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Lagoa de 

Itaenga. 

Informações e esclarecimento de 
dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI.  
 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Maria José Bezerra, 

Diretora de Proteção 

Social Especial. 

(87)3848-1069 

Maria Ivone 

03/08/17 
Atualização dos dados do 

SIMPETI. 

Registrar os dados referentes as 
ações realizadas no mês de julho, 
no sistema de Monitoramento do 
PETI. 

Dados atualizados.  
Cleveson Barbosa. 

 

04/08/17 

Reunião de assessoria 

técnica com o município 

de Araçoiaba. 

Informações e esclarecimento de 
dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI.  

Reunião realizada. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Ana Lúcia de 

Oliveira e equipe técnica. 

 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

(87)99847-5016 

04/08/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Salgueiro. 

Informações e esclarecimento de 
dúvidas acerca das ações 
estratégicas do PETI; Indicadores 
de identificação e atendimento. 
 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Assistente Social, Carla 

Carvalho. 

(87)3871-7089 

Maria Ivone 

07/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº58447/2017 – 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar do município 

para averiguação do caso de 

trabalho infantil no Horto de Dois 

Irmãos. 

 Maria Ivone 

07/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº58487 – 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar mais próximo da 

localidade onde acontecem os 

fatos, para averiguação da 

denúncia e devidos 

procedimentos de aplicação de 

medidas protetivas que objetivem 

resguardar a integridade física das 

crianças. Pode-se ainda acionar a 

Vara da Infância e da Juventude 

 Maria Ivone 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

e/ou Ministério Público para 

aplicação de penalidades cabíveis 

no caso da exploração de 

trabalho infantil.  

07/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº58874- 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – São Lourenço 

da Mata. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de São 
Lourenço da Mata. 

Denúncia encaminhada ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação e devidas 

providências de aplicação de 

medidas protetivas que objetivam 

resguardar a integridade física das 

crianças. Orientamos também 

para acionar a Vara da Infância e 

da Juventude e o Ministério 

Público. 

 Maria Ivone 

07/08/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Serra 

Talhada. 

Orientações sobre o Plano de 
aplicação de Recurso AEPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Elisângela Maria Vieira 

Dantas, Diretora da 

Proteção Especial Básica. 

(87) 3831-4864 

Maria Ivone 

08/08/17 Atendimento via telefone 
ao município de Floresta. 

Informações sobre as ações 
estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Luci Pereira, Secretária 

Adjunta. 

(87)3877-1251 

Cleveson Barbosa 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

08/08/17 
Articulação com os 

municípios via telefone. 

Informar sobre a prorrogação do 
envio do Plano de Aplicação de 
recurso AEPETI. 

Articulação realizada. 
Águas Belas, Bom Jardim 

e Belo Jardim. 
Maria Ivone 

09/08/17 
Atualização dos dados do 

SIMPETI. 

Continuidade do registro de 
dados referentes às ações 
realizadas no mês de julho, no 
sistema de Monitoramento do 
PETI. 

Dados atualizados.  Cleveson Barbosa. 

10/08/17 
Participação na reunião 

ordinária do FEPETIPE. 

Discutir estratégias de 
enfrentamento do trabalho 
infantil em Pernambuco.  

Reunião realizada.  Equipe técnica AEPETI. 

10/08/17 

Visita de assessoria 

técnica ao município de 

Limoeiro. 

Acompanhar as ações estratégicas 
do PETI no município. 

Visita realizada. 

Local: Faculdade de 

Ciência Aplicadas de 

Limoeiro (FACAL) 

 

Hora: Das 8 h às 17 h 

Maria Ivone 

10/08/17 

Realização de capacitação 

no município de 

Limoeiro. 

Capacitar a equipe técnica da 
Proteção Básica (CRAS) e da 
Proteção Especial (CREAS). 

Capacitação realizada. 

Local: Faculdade de 

Ciência Aplicadas de 

Limoeiro (FACAL) 

 

Hora: Das 8 h às 17 h 

Maria Ivone 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

11/08/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de 

Limoeiro. 

Envio do link da Agenda 
Intersetorial do PETI. 

Atendimento realizado. 

E-mail enviado para: 

lucialimoeiro060367@gm

ail.com 

cristianebarbosalimoeiro

@hotmail.com  

Maria Ivone 

14/08/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de Serra 

Talhada. 

Reenvio de e-mail informando 
sobre o preenchimento do Plano 
de Aplicação de Recurso AEPETI. 

Atendimento realizado. 
E-mail enviado para: 

elizmoto@hotmail.com 
Maria Ivone 

14/08/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de Bom 

Jardim. 

Reenvio de e-mail informando 
sobre o preenchimento do Plano 
de Aplicação de Recurso AEPETI. 

Atendimento realizado. 

E-mail enviado para: 

ivonete-

braz@hotmail.com 

Maria Ivone 

14/08/17 

Atendimento via telefone 

com município de Bom 

Jardim. 

Informar sobre o preenchimento 

do Plano de Aplicação de Recurso 

AEPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Ivonete Ivo Brás, 

Secretaria de Assistência 

Social. 

(81)3638-1156 

Maria Ivone 

14/08/17 a 

15/08/17 

Encontros Regionais com 

sede no município de 

Recife. 

Efetivar o apoio técnico e a 
formação continuada aos 
gestores (as) e trabalhadores (as) 
do SUAS nos municípios, 
fortalecendo a garantia dos 
direitos socioassistenciais, através 
da oferta qualificada dos serviços 
aos usuários (as) da Assistência 

Foram realizadas oficinas com 

foco nos serviços ofertados pelo 

Sistema Único da Assistência 

Social – SUAS, dentro das áreas 

de Proteção Social Básica e 

Especial, como também nas áreas 

de gestão financeira, vigilância 

Municípios: Recife, 

Olinda, Paulista, 

Camaragibe, Igarassu, 

Cabo de Santo Agostinho, 

Jaboatão dos Guararapes 

e demais municípios da 

Região Metropolitana que 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

mailto:lucialimoeiro060367@gmail.com
mailto:lucialimoeiro060367@gmail.com


  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

Social em Pernambuco. socioassistencial, controle social e 

segurança alimentar e nutricional. 

não possuem AEPETI. 

 

 

Local: Centro de 

Convenções 

 

15/08/17 

Capacitação com 

profissionais da 

Assistência Social dos 

municípios da RMR com 

PETI, em Recife. 

Qualificar a atuação dos 
profissionais da assistência social 
dos municípios da RMR que 
possuem o PETI. 

Oficina temática realizada e 

conteúdos trabalhados. 
Duração de 1h. 

Equipe Técnica 

AEPETI/GEPMC. 

16/08/17 Não houve expediente. 
- 

- - - 

17/08/17 

Atendimento via telefone 

com o município de 

Manari. 

Informar sobre o preenchimento 
do Plano de Aplicação de Recurso 
AEPETI. 

Articulação realizada. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Mariluce Julião 

Martins. 

(87)9.9810-1860 

 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

17/08/17 

Atendimento via telefone 

com os municípios de 

Belo Jardim. 

Informar sobre o preenchimento 
do Plano de Aplicação de Recurso 
AEPETI. 

Articulação realizada. 

Informações prestadas a 

técnica, Jennifer Daiane. 

 (81)3726-3775 

 

Maria Ivone 

17/08/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de Belo 

Jardim.  

Informar sobre o preenchimento 
do Plano de Aplicação de Recurso 
AEPETI. 

Atendimento realizado. 

E-mail enviado para: 

acaosocialbj@gmail.com 

jannifer.daiane18@gmail.

com 

 

Cleveson Barbosa 

17/08/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de Bom 

Jardim. 

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do Plano de 
Aplicação de Recurso AEPETI. 

Atendimento realizado. 

E-mail: 

carlosoliveiraboy@gmail.

com  

Cleveson Barbosa 

17/08/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Caetés. 
Informações sobre realização de 
Audiência pública. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas ao 

Secretário de Assistência 

Social, Luiz Antônio da 

Silva. 

Cleveson Barbosa 

 

17/08/17 a 

18/08/17 

Encontros Regionais com 

sede no município de 

Caruaru. 

Efetivar o apoio técnico e a 
formação continuada aos 
gestores (as) e trabalhadores (as) 
do SUAS nos municípios, 
fortalecendo a garantia dos 
direitos socioassistenciais, através 
da oferta qualificada dos serviços 

Foram realizadas oficinas com 

foco nos serviços ofertados pelo 

Sistema Único da Assistência 

Social – SUAS, dentro das áreas 

de Proteção Social Básica e 

Especial, como também nas áreas 

Municípios: Belo Jardim, 

Bezerros, Brejo da Madre 

de Deus, Caruaru, 

Gravatá, Jataúba, Lagoa 

dos Gatos, Panelas, 

Pesqueira, Poção, São 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

mailto:acaosocialbj@gmail.com
mailto:jannifer.daiane18@gmail.com
mailto:jannifer.daiane18@gmail.com


  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

aos usuários (as) da Assistência 
Social em Pernambuco. 

de gestão financeira, vigilância 

socioassistencial, controle social e 

segurança alimentar e nutricional. 

Bento do Una, São 

Caetano e demais 

municípios sem AEPETI. 

18/08/17 

Capacitação com técnicos 

do PETI dos municípios do 

Agreste Central em 

Caruaru. 

Qualificar tecnicamente os 
profissionais da Assistência Social 
dos municípios do Agreste Central 
com AEPETI, para maximização de 
resultados no enfrentamento do 
trabalho infantil. 

Oficina temática realizada e 

conteúdos trabalhados. 
Duração de 1h. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

21/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

e ata de aprovação dos 

conselhos municipais de 

assistência social. 

Garantir o envio da 
documentação solicitada pelo 
ministério de Desenvolvimento 
Social – MDS para como 
prerrogativa para a continuidade 
do repasse de recursos de 
cofinanciamento das AEPETIS. 

Municípios de Águas Belas e Belo 

Jardim acionados e orientações 

do passo a passo prestadas ao 

gestor municipal. 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

22/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

e ata de aprovação dos 

conselhos municipais de 

assistência social. 

Garantir o envio da 

documentação solicitada pelo 

ministério de Desenvolvimento 

Social – MDS para como 

prerrogativa para a continuidade 

do repasse de recursos de 

cofinanciamento das AEPETIS. 

Municípios de Bom Jardim e 

Jaboatão dos Guararapes 

acionados e orientações do passo 

a passo prestadas ao gestor 

municipal. 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

23/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

e ata de aprovação dos 

conselhos municipais de 

assistência social. 

Garantir o envio da 
documentação solicitada pelo 
ministério de Desenvolvimento 
Social – MDS para como 
prerrogativa para a continuidade 
do repasse de recursos de 
cofinanciamento das AEPETIS. 

Municípios de Manaria e Serra 

Talhada acionados e orientações 

do passo a passo prestadas ao 

gestor municipal. 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

23/08/17 

Visita de assessoria 

técnica ao município de 

Igarassu. 

Discutir os entraves e estratégias 
de enfrentamento do trabalho 
infantil em audiência pública. 

Visita realizada.  
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

23/08/17 
Audiência pública no 

município de Igarassu. 

Discutir a problemática do 
trabalho infantil junto ao sistema 
de garantia de direitos, rede 
sociossistenciais, políticas 
setoriais de governo, 
representantes do poder 
legislativo e executivo, entre 
outros, para elaboração de 
estratégias de enfrentamento. 

Audiência pública realizada, com 

ampla participação dos atores 

que integram o Sistema de 

Garantia de Direitos e poder 

legislativo. Propostas elaboradas 

e encaminhamentos realizados. 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

23/08/17 

Palestra sobre trabalho 

infantil no município de 

Igarassu. 

Orientar profissionais e a 
população sobre os malefícios do 
trabalho infantil e as estratégias 
de atuação para o seu 
enfrentamento. 

Palestra realizada e debate 

realizado. 
 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

24/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

Garantir o envio da 
documentação solicitada pelo 
ministério de Desenvolvimento 
Social – MDS para como 

Municípios de Taquaritinga do 

Norte e Flores acionados e 

orientações do passo a passo 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

e ata de aprovação dos 

conselhos municipais de 

assistência social. 

prerrogativa para a continuidade 
do repasse de recursos de 
cofinanciamento das AEPETIS. 

prestadas ao gestor municipal. 

25/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº61220/2017- 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação de caso de trabalho 

infantil e negligência. 

 Cleveson Barbosa 

25/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº61802/2017- 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação de caso de trabalho 

infantil e negligência. 

 Maria Ivone 

25/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº61824/2017- 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Recife. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Recife. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação de caso de trabalho 

infantil e negligência. 

 Maria Ivone 

28/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº62253/2017- 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Jaboatão dos 

Guararapes. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Jaboatão 
dos Guararapes. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação de caso de trabalho 

infantil e negligência. 

 Cleveson Barbosa 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

28/08/17 

Atendimento via telefone 

ao município de João 

Alfredo. 

Informações sobre o Plano 
Decenal de Medidas 
Socioeducativas. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Anna Amélia Alves. 

(81)36481418 

Cleveson Barbosa 

28/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº62563/2017- 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Ipojuca. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Ipojuca. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar para 

averiguação de caso de trabalho 

infantil em sorveteria. 

 Maria Ivone 

28/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº63552/2017– 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Calçado. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Calçado. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar do município 

para averiguação do caso de 

trabalho infantil  em padaria. 

 Leonidas Leal 

28/08/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº63964/2017– 

Denúncia de Trabalho 

Infantil – Caruaru. 

Responder denúncia de trabalho 
infantil no município de Caruaru. 

Orientação para 

encaminhamento da denúncia ao 

Conselho Tutelar do município 

para averiguação do caso de 

trabalho infantil em pousada. 

 Leonidas Leal 

29/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

e ata de aprovação dos 

Garantir o envio da 
documentação solicitada pelo 
ministério de Desenvolvimento 
Social – MDS para como 
prerrogativa para a continuidade 
do repasse de recursos de 

Restabelecimento de contato e 

averiguação sobre o envio da 

documentação aos municípios de 

Águas Belas, Belo jardim, Bom 

Jardim e Jaboatão dos 

 
Equipe Técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

conselhos municipais de 

assistência social. 

cofinanciamento das AEPETIS. Guararapes. 

29/08/17 
Visita de assessoramento 

ao município de Caetés. 

Discutir os entraves e estratégias 
de enfrentamento do trabalho 
infantil em audiência pública. 

Visita realizada.  
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

29/08/17 
Audiência pública do PETI 

no município de Caetés. 

Discutir a problemática do 
trabalho infantil junto ao sistema 
de garantia de direitos, rede 
sociossistenciais, políticas 
setoriais de governo, 
representantes do poder 
legislativo e executivo, entre 
outros, para elaboração de 
estratégias de enfrentamento. 

Audiência pública realizada, com 

ampla participação de diversos 

setores do município, Sistema de 

Garantia de Direitos e poder 

legislativo. Propostas elaboradas 

e encaminhamentos realizados. 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

23/08/17 

Palestra sobre trabalho 

infantil no município de 

Caetés. 

Orientar profissionais e a 
população sobre os malefícios do 
trabalho infantil e as estratégias 
de atuação para o seu 
enfrentamento. 

Palestra realizada e debate 

realizado. 
 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

30/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

e ata de aprovação dos 

conselhos municipais de 

assistência social. 

Garantir o envio da 
documentação solicitada pelo 
ministério de Desenvolvimento 
Social – MDS para como 
prerrogativa para a continuidade 
do repasse de recursos de 
cofinanciamento das AEPETIS. 

Reestabelecimento de contato e 

averiguação sobre o envio da 

documentação aos municípios de 

Manari, Serra Talhada, 

Taquaritinga do Norte e Flores. 

 
Equipe Técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 

31/08/17 

Reunião de 

assessoramento técnico 

com o município de 

Manari. 

Prestar orientação sobre os 
processos de composição da 
equipe do PETI, utilização de 
recursos do cofinanciamento e 
realização de audiência pública.  

Reunião realizada com definição 

de encaminhamentos para 

resolução dos entraves. 

Fabiana Andrade – 

técnica do CRAS no 

município.  

Equipe técnica 

AEPETI/GEPMC. 

31/08/17 

Articulação para 

preenchimento do plano 

de aplicação de recursos 

do cofinanciamento PETI 

e ata de aprovação dos 

conselhos municipais de 

assistência social. 

Garantir o envio da 
documentação solicitada pelo 
ministério de Desenvolvimento 
Social – MDS para como 
prerrogativa para a continuidade 
do repasse de recursos de 
cofinanciamento das AEPETIS. 

Sistematização e envio da 

documentação encaminhada 

pelos municípios ao MDS. 

 
Equipe Técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Visitas Técnicas aos municípios 
(in loco) 
 

05 Limoeiro, Recife, Caruaru, Igarassu e Caetés. 

Atendimentos aos municípios 
(via e-mail e telefone) 
 

15 
Iati, Lagoa do Itaenga, Salgueiro, (02) Serra Talhada, 
Floresta, Limoeiro, (03) Bom Jardim, (02) Belo Jardim, 
Caetés, João Alfredo e Manari. 

Reunião com as equipes 
municipais (presencial) 
 

02 Araçoiaba, Manari 

Articulações para realização de 
audiências públicas nos 
municípios 
 

02 
Articulação e duas audiências públicas realizadas em: 
Caetés e Igarassu. 

Reuniões Ampliadas 
 

02 
Reuniões ampliadas no Agreste Central e Região 
Metropolitana, na ocasião dos encontros regionais em 
Caruaru e Recife. 

Reunião FEPETIPE  
 

01  

Reuniões Gerenciais com as 
equipes SEASS/SDSCJ 
 

-  

Articulações Institucionais para 
atividades diversas (Respostas 
aos manifestos da Ouvidoria 
Social (0800.081.4421) – Disque 
100, demandas do MDS.) 
 

29 
Manari, Serra Talhada, (02) Flores,  (02) Jaboatão dos 
Guararapes  

Encontro Estadual 
 

  

Palestras em eventos. 02 Caetés e Igarassu. 

Capacitações (oficinas, grupos 
de trabalho, dinâmicas de grupo, 
etc.) com as equipes municipais 
e da rede de proteção e sistema 
de garantia de direitos 
 

02 Caruaru e Recife. 

Relatórios de acompanhamento 
do quantitativo de crianças e 
adolescentes identificados em 
situação de trabalho infantil nos 
municípios e de suas famílias 
 

-  

Relatórios de acompanhamento 
do atendimento das crianças e 
adolescentes e suas famílias nos 
serviços da assistência social 
 

-  



  
 

Relatórios de acompanhamento 
das metas pactuadas de redução 
do trabalho infantil 
 

-  

Realização de Campanhas 
estaduais de enfrentamento ao 
trabalho infantil 
 

-  

Outras Atividades Realizadas 
 

  

 
 

 Considerações Finais 

 

As atividades realizadas no mês de agosto foram voltadas prioritariamente para o 

atendimento das demandas advindas do Ministério de Desenvolvimento Social – MDS, 

sobretudo sobre os prazos de envio dos Planos de Aplicação dos Recursos de 

Cofinanciamento das Ações Estratégicas do PETI e das atas de aprovação dos Conselhos 

Municipais de Assistência Social referentes aos respectivos planos municipais.  

Tal demanda surge como prerrogativa para a continuidade do recebimento, pelos 

municípios, dos recursos do PETI, tendo em vista que grande parte deles está com grande 

volume de saldo em conta corrente. Portanto, houve grande preocupação da equipe estadual 

para articulação juntos as gestões municipais da assistência social, no intuito de qualificar a 

execução das AEPETIs, bem como do cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Foram realizadas 05 visitas técnicas a municípios com a finalidade de assessorar 

tecnicamente as equipes com relação ao enfrentamento do trabalho infantil e participação 

em encontros regionais e audiências públicas do PETI, como forma de fortalecer a construção 

de estratégias para redução dessa violação de direitos nos territórios.   

As reuniões ampliadas do PETI foram realizadas nas regiões do Agreste Central, com 

sede em Caruaru e na Região Metropolitana, com sede em Recife, na ocasião dos Encontros 

Regionais para Gestores e Profissionais do SUAS. Na oportunidade, além da discussão sobre 

as ações estratégicas do PETI, foram realizadas oficinas temáticas com as equipes municipais 

que atuam no enfrentamento do trabalho infantil.  

Outra demanda atendida, a qual se encontra em evidencia, pois o crescimento do 

número de casos de trabalho infantil torna-se perceptível em contextos de crises econômicas 

como a atual, foi a articulação para dar respostas aos Manifestos de denúncias da Ouvidoria 

Social SDSCJ e Disque 100. Os manifestos são recebidos por esta equipe a título de 



  
 

monitoramento, além de realizarmos encaminhamentos no âmbito das competências de 

atuação do estado. 

Para finalizar, estamos em processo de construção de novos instrumentais e materiais 

informativos que servirão para fortalecer a atuação das equipes municipais no 

enfrentamento do trabalho infantil. Além de darmos início ao processo de reativação do 

Projeto Praia Legal. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

___________________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ANEXOS 

 

 

Reunião de Assessoramento técnico – Município de Cupira – 28/08/17 

 

 

 

Oficina técnica – Encontro Regional Caruaru – 18/08/17 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

I Audiência Pública do PETI – Igarassu – 23/08/17 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

I Audiência Pública do PETI – Município de Caetés -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


