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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 Fevereiro/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 

01/02/17 
Reunião Gerencial 
com a Consultoria da 
OIT/MDSA 

Discutir as boas práticas da 
execução das AEPETIs na 
gestão estadual do PETI, 
tendo em vista que 
Pernambuco encontra-se 
entre as 10 melhores 
execuções no país. 

Divulgação na mídia; prestação 
de informações ao consultor da 
OIT/MDSA, Sr. James Moura. 

 
Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

01/02/17 

Participação da 
Coordenação AEPETI 
estadual em entrevista 
de monitoramento da 
OIT/MDSA. 

Prestar informações ao 
consultor da OIT/MDSA 
sobre a execução das 
AEPETIs na gestão 
estadual, avanços e 
dificuldades identificadas. 

Entrevista realizada; principais 
entraves na execução das 
AEPETIs sistematizadas. 

Entrevista realizada pelo 
Consultor James Moura da 
OIT/MDSA. 

Leonidas Leal 

01/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Cumaru. 

Orientações sobre as 
ações de prevenção do 
trabalho infantil no 
município. 

Atendimento realizado. E-mail 
com orientações técnicas 
encaminhadas. 

Atendimento prestado a 
Elizabete Rodrigues Monteiro 
– Secretária de Assistência 
Social. 98195-3025 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

02/02/17 

Atendimento 
presencial ao 
município do Cabo de 
Santo Agostinho. 

Orientações sobre as 
ações estratégicas do PETI 
e as pendências na sua 
execução. 

Atendimento realizado. Definição 
de ações para o Projeto Praia 
Legal no município. Possibilidade 
de realização do projeto no 
município. 

Atendimento prestado a 
Marcicleide da Cunha – 
Gerente de Projetos (81) 9911-
50531 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

02/02/17 

Visita e Reunião de 
monitoramento da 
Gestão da Secretaria 
de Assistência Social 
de Santa Cruz do 
Capibaribe. 

Apresentar a metodologia 
do monitoramento da 
OIT/MDSA para a equipe 
de gestão da assistência 
social e discussão de como 
melhorar a execução das 
AEPETIs. 

Visita e reunião realizada. 
Definição dos horários e do 
público que participaria das 
atividades de monitoramento. 
Visitas aos serviços da 
Assistência Social. 

Participaram Cristiane da Silva 
Souza – Secretária de 
Cidadania e Sistemas; Cíntia 
Morgana de Carvalho – Coord. 
do CREAS; Raquel Martins – 
Assistente Social; Emanuele 
da Silva – SCFV; Rogério 
Paulino – AEPETI; James 
Moura – OIT/MDSA e 
Alessandra Rocha Vieria – 
Secretária de Assistência 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Social. 

02/02/17 

Visita de 
monitoramento da 
Casa de Passagem e 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos Bela Vista de 
Santa Cruz do 
Capibaribe. 

Acompanhar as atividades 
realizadas com os usuários 
pelos técnicos dos 
serviços. 

Visita realizada; solicitação de 
levantamento das situações 
atendidas. 

Visita realizada junto com a 
Coordenadora do CREAS, 
Cíntia Morgana de Carvalho. 

Leonidas Leal 

03/02/17 

Reunião de 
monitoramento com a 
equipe de 
coordenação do PBF, 
Secretaria de 
Cidadania e Inclusão 
Social e técnicos dos 
serviços 
socioassistenciais de 
Santa Cruz do 
Capibaribe. 

Definir junto às equipes da 
assistência social um fluxo 
de identificação de 
atendimento de situações 
de trabalho infantil em 
Santa Cruz do Capibaribe. 

Elaboração do fluxo de 
identificação e atendimento de 
situações de trabalho infantil. 

Participaram Patrícia Paulino – 
técnico; Carla Aragão – Bolsa 
Família; Raquel Martins – 
Assistente social; Cristiane 
Souza – Sec. de Cidadania; 
Ivan Marques – Bolsa Família 
e Maria Bezerra – Bolsa 
Família. 

Leonidas Leal 

03/02/17 

Grupo focal com mães 
e crianças e 
adolescentes 
atendidos pelo 
SCFV/AEPETI em 
Santa Cruz do 
Capibaribe. 

Realizar entrevista para o 
monitoramento da 
OIT/MDSA com usuários 
atendidos pelo SCFV e 
AEPETI egressos do 
trabalho infantil. 

Atividade realizada com 05 mães 
e 04 crianças e adolescentes 
usuárias do serviço. Demandas 
dos usuários identificadas e 
encaminhadas para resolução 
pela equipe da assistência social. 

Atividade realizada com o 
Consultor da OIT/MDSA, 
James Ferreira Moura Jr. 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

06/02/17 

Sistematização dos 

Dados de Trabalho 

Infantil contidos nos 

sistemas da 

Assistência Social. 

Obter dados sobre 
identificação e atendimento 
de situações de trabalho 
infantil nos municípios 
pernambucanos e de ações 
realizadas pelas equipes 
estaduais para o 
planejamento de 
assessoria técnica 
estadual.  

Levantamento dos dados 

estaduais do Censo SUAS 

Gestão 2015; RMA CRAS 2015; 

RMA CREAS 2015; SISC janeiro 

de 2017; CadÚnico base junho de 

2016, além do acompanhamento 

das audiências públicas, 

elaboração de planos de trabalho 

e Planos municipais de prevenção 

e erradicação de trabalho infantil. 

                    - Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

07/02/17 

Reunião Intersetorial 
planejamento das 
Ações integradas na 
Comic con Recife. 

Identificar possíveis 
atividades a serem 
desenvolvidas pelas 
equipes da SDSCJ na 
Comic Con Recife, de 
forma articulada junto aos 
municípios de Recife e 
Olinda. 

Articulação com a equipe da 
assistência social de Recife e 
Olinda, para realização de busca 
ativa e identificação de trabalho 
infantil no entorno dói Centro de 
Convenções, durante o evento; 
identificar jovens com potencial 
para trabalhar no evento; 
identificar jovens atendidos nos 
SCFV para participar do evento. 

Reunião realizada na sala de 
reuniões da SEPCJ com a 
presença de Bernadeth 
Gondim – Gerente da Criança 
(3183.0712); Rhayann Lucas 
Vasconcelos – Coordenador 
de Juventude (3183.0714); 
Adriana Luz – Gerente de 
juventude (3183.0714); Tatiana 
Menezes – Diretora Insight 
(982089663); Ciro Couceiro – 
Diretor Empetur (984940517) 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

07/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Floresta. 

Orientações sobre as 
ações estratégicas do PETI 
e as pendências na sua 
execução. 

Atendimento realizado. 
Orientações para a normalização 
da execução das ações 
estratégicas no município. 

Ivoneide Leite – Secretária de 
Assistência Social (87) 
99628.2222; Luanda Vilarin – 
Coordenadora (87) 3877.3135; 
Mª de Lourdes Severina – 
Coordenadora (87) 
99629.0021 

Equipe 
GEPMC/AEPETI 

08/02/17 

Reunião Intersetorial 
planejamento das 
ações do carnaval 
2017 SDSCJ. 

Planejamento Ações do 
carnaval 2017, junto às 
equipes das secretarias 
executivas de Assistência 
Social e Criança e 
Juventude. 

Definição da programação do 
seminário a ser realizado com os 
municípios com carnaval; das 
ações a serem apresentadas aos 
municípios; agendamento de 
reuniões com Olinda e Recife; 

Reunião realizada na sala de 
reuniões da SEPCJ, na 
presença de Cibele Lopes – 
Ouvidora SDSCJ (3183.3075); 
Maria Cristina Cabral – 
Coordenadora Minha Certidão 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

local para realização do 
seminário; articulação com 
demais gerências; mobilização 
das equipes. 

(3183.0748); Naila Araújo – 
Coordenadora da Criança 
(3183.0712) e Bernadeth 
Gondim – Gerente da Criança 
(3183.0712) 

09/02/17 
Reunião ordinária do 
FEPETIPE. 

Avaliação das ações 
realizadas e redefinição 
das comissões de trabalho. 

Reunião realizada; 
encaminhamentos pactuados. 

 Leonidas Leal 

 
10/02/17 

Reunião Institucional 
para ações do 
Carnaval. 

Alinhamento do 
planejamento com outras 
equipes da SDSCJ, para 
divulgação e realização das 
ações do Carnaval 2017. 

Definição de equipes; 
envolvimento da Comunicação da 
SDSCJ; levantamento de outras 
ações; definição de espaço para 
realização de coletiva de 
imprensa, entre outros. 

Participação SESES; 
ouvidoria; SESEFC; SEAD; 
AEPETI; Funase; GEPMC; 
Governo Presente; 
Comunicação; SEPOD e 
SEPCJ. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

10/02/17 
Reunião com Equipe 
Técnica GEPMC. 

Socializar informações 
passadas pela Secretária 
Executiva; preparar o 
encontro com os gestores 
municipais; discutir 
logística de visita aos 
municípios. 

Socialização de informações 
realizada. 

Verificar programação da 
GEDCA para não chocar as 
datas. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

13/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Bezerros. 

Esclarecimentos sobre as 
ações do Carnaval e 
disponibilização de 

materiais. 

Distribuição de material na 
reunião do dia 21.02.17 e convite 
para participação no Seminário do 
Carnaval. 

Atendimento realizado e 
informações prestadas a 
Ivanildo, Coordenador 
AEPETI. 

Leonidas Leal 

14/02/17 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho 
Nº7568/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Recife. 

Realizar articulação junto 
ao município de Recife, 
através da Equipe de 
Coordenação AEPETI, para 
atendimento de caso de 
trabalho infantil doméstico, 
menina de 09 anos. 

Encaminhamento da situação 
para acompanhamento da equipe 
AEPETI/Recife, articulação com a 
Secretaria de Assistência Social. 

Denúncia realizada com dados 
incompletos, sem nome da 
criança e da mãe. 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

14/02/17 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho 
Nº7700/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Recife. 

Realizar articulação junto 
ao município de Recife, 
através da Equipe de 
Coordenação AEPETI, para 
atendimento de caso de 
trabalho infantil doméstico, 
menina de 09 anos. 

Encaminhamento da situação 
para acompanhamento da equipe 
AEPETI/Recife, articulação com a 
Secretaria de Assistência Social. 

Trata-se da mesma denúncia 
do Despacho Nº 7568/2017. 

Leonidas Leal 

14/02/17 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho 
Nº7700/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Belo Jardim. 

Realizar articulação junto 
ao município de Belo 
Jardim, através da Equipe 
de Coordenação AEPETI, 
para encaminhamento de 
denúncia sobre exploração 
do trabalho infantil para o 
tráfico de drogas e 
atividades ilícitas, com 
adolescentes entre 12 e 17 
anos. 

Encaminhamento da denúncia 
para a Secretaria de Assistência 
Social do município, através da 
equipe do PETI, para articulação 
junto a delegacia e conselho 
tutelar. 

 Leonidas Leal 

14/02/17 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho 
Nº5657/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Ipojuca. 

Realizar articulação junto 
ao município de Ipojuca e 
sua equipe de assistência 
social para 
acompanhamento de caso 
de trabalho infantil, cárcere 
privado, abuso sexual, de 
adolescente de 15 anos. 

Encaminhamento da demanda 
para o município para 
averiguação do caso junto ao 
conselho tutelar e delegacia de 
polícia. 

Trata-se da mesma denúncia 
do despacho Nº 4339/2017, já 
respondida por esta equipe. 

Leonidas Leal. 

14/02/17 

Reunião Institucional 
para planejamento de 
Seminário de 
divulgação das Ações 
do Carnaval SDSCJ. 

Definir equipes e 
demandas para realização 
do seminário de divulgação 
das ações do carnaval 
SDSCJ 2017. 

Definição da data do Seminário 
para o dia 21/02/17; definição da 
lista de convidados; definição das 
equipes de articulação; definição 
dos encaminhamentos; 
disponibilização dos materiais 
informativos de campanhas e 
banners. 

Participaram da reunião 
representantes das executivas 
e gerências: SEPCJ; 
Ouvidoria; AEPETI; GEPMC; 
SEASS; SUASS; SEAD; 
SESSFC e SEART. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

14/02/17 

Atendimento 
presencial ao 
município de 
Tupanatinga. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado a 
Secretária de Assistência 
Social, Sra. Meyrielli Suammy 
Silva Santos (87) 99949.4344 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

14/02/17 

Articulação 
institucional para 
reunião do Projeto 
Praia Legal. 

Retomar o planejamento 
para a realização do 
Projeto Praia Legal. 

Articulação realizada. 
Barreiros, Cabo de Santo 
Agostinho e Goiana. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

14/02/17 

Articulação com os 
municípios para 
informar sobre a visita 
de assessoramento do 
PETI. 

Agendar visita de 
assessoramento e 
monitoramento das 
AEPETIs do município. 

Agendamento realizado. 
Calçado, Jucati, Jupi, Iati, 
Garanhuns, Bezerros, 
Jataúba, Poção. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

15/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Salgueiro. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município. 

Atendimento realizado. 
Informações prestadas a 
Márcia, assessora técnica do 
município. 

Wellia Siqueira 

15/02/17 

Reunião Institucional 
para planejamento do I 
Encontro Estadual 
Municipais de 
Assistência Social 
Seminário. 

Organizar o I Encontro 
Estadual de Gestores 
Municipais de Assistência 
Social – 2017.  

Apresentar os novos Secretários 
e as ações do SUAS no Estado 
de Pernambuco. 

Participaram da reunião 
representantes de todas as 
gerências da SEASS 

Cleveson 
Barbosa 

15/02/17 

Reunião Institucional 
para planejamento das 
ações da SEASS na I 
COMIC CON TOUR 
NORDESTE. 

Organizar espaço de 
Proteção para as crianças 
e adolescente da 
comunidade local onde se 
realizará o evento. 

Proteger as crianças em risco de 
vulnerabilidade em torno do 
Evento. 

Participaram da reunião 
representantes do AEPETI, 
SCPCJ e PMO e PMR 

Cleveson 
Barbosa 

15/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Calçado. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município 
Calçado. 

Atendimento realizado. 
Atendimento realizado a 
Mauriceia 
(87) 3793-1127 

Wellia Siqueira 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

15/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Jucati. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município. 

Atendimento realizado. 
Atendimento realizado a 
Cleide 
 (87) 3779-8221 

Wellia Siqueira 

15/02/17 
Reunião Ordinária 
Interinstitucional do 
SINASE/ MSE. 

Discutir o relatório de 
monitoramento, metas e 
indicadores da Medida 
Socioeducativa. Fazer 
cronograma 2017. 

Relatório de monitoramento, 
metas e indicadores definidos. 

Reunião trimestral. Renata Marinho 

15/02/17 

Visita de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico ao município 
de Bezerros. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Visita realizada. 
Acompanhamento realizado com 
aquisição de dados sobre a 
situação do município quanto à 
execução das AEPETIS. 

Alguns encaminhamentos 
foram realizados. 

Leonidas Leal 

15/02/17 

Reunião para definição 
de fluxo de 
identificação e 
atendimento de 
trabalho infantil – 
Bezerros. 

Discutir e elaborar fluxo de 
identificação e atendimento 
de situações de trabalho 
infantil, com destaque para 
registro das situações no 
CadÚnico.  

Fluxo discutido e 
encaminhamentos realizados.  

Participação do Coordenador 
do PETI e da Coordenadora 
do CadÚnico no município, 
registrado em ata. 

Leonidas Leal 

15/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs – 
Poção. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Acompanhamento realizado com 
aquisição de dados sobre a 
situação do município quanto à 
execução das AEPETIS. 

Reunião realizada em riacho 
das Almas, na ocasião das 
capacitações para equipes dos 
novos CREAS municipais. 
Registrado em ata. 

Leonidas Leal 

15/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs – 
Jataúba. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Acompanhamento realizado com 
aquisição de dados sobre a 
situação do município quanto à 
execução das AEPETIS. 

Reunião realizada em riacho 
das Almas, na ocasião das 
capacitações para equipes dos 
novos CREAS municipais. 
Registrado em ata. 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

16/02/17 

Visita de 
monitoramento e 
assessoramento 
AEPETI ao município 
de Garanhuns. 

Realizar monitoramento e 
assessoramento técnico 
das ações estratégicas do 
PETI para municípios da 
região, na ocasião das 
capacitações para equipes 
dos novos CREAS 
municipais. 

Visita realizada. 
Necessário realizar nova visita 
para reunião com a equipe 
municipal. 

Leonidas Leal 

16/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs 
do município de Iati. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Monitoramento realizado, dados 
obtidos a partir do relato da 
equipe municipal. 
Encaminhamentos realizados. 

Adriana M. J. Branco – 
Assistente social (87) 
99995.8329; Janaína Araújo – 
Coordenadora AEPETI (87) 
98144.8742. Registrado em 
Ata. Local: 
Codeam/Garanhuns. 

Leonidas Leal 

16/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs 
do município de 
Calçado. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Monitoramento realizado, dados 
obtidos a partir do relato da 
equipe municipal. 
Encaminhamentos realizados. 

Mauricéia Sobral de Oliveria – 
Coordenadora AEPETI (87) 
98110.4467. Registrado em 
ata. Local: 
Codeam/Garanhuns. 

Leonidas Leal 

16/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs 
do município de 
Jucati. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Monitoramento realizado, dados 
obtidos a partir do relato da 
equipe municipal. 
Encaminhamentos realizados. 

Rosecleide Elias de Farias – 
Assistente social (87) 
98104.4527; Werlândia S. 
Silva – Coordenadora AEPETI 
(87) 99635.0670 Registrado 
em ata. Local: 
Codeam/Garanhuns. 

Leonidas Leal 

16/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs 
do município de 
Capoeiras. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Monitoramento realizado, dados 
obtidos a partir do relato da 
equipe municipal. 
Encaminhamentos realizados. 

Verônica S. Calado Almeida – 
Coord. AEPETI (87) 
99679.1033, Luciene Almeida 
– Assistente Social (87) 
99967.5000, Renata O. 
Almeida (87) Coord. CREAS  
(87) 99916.8202 Registrado 
em ata. Local: 

Leonidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Codeam/Garanhuns. 

16/02/17 

Reunião de 
monitoramento e 
assessoramento 
técnico das AEPETIs 
do município de Itaíba. 

Acompanhar a execução 
das ações estratégicas e 
assessorar o município 
para qualificação da 
execução das ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil. 

Monitoramento realizado, dados 
obtidos a partir do relato da 
equipe municipal. 
Encaminhamentos realizados. 

Jean Cézar Farias – Coord. 
AEPETI, (87) 99991.2064 
Mércia Daniely B. da Gama – 
Coord. AEPETI (87) 
99931.9881 Registrado em 
ata. Local: 
Codeam/Garanhuns. 

Leonidas Leal 

16/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Jataúba. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI´s 

Atendimento realizado. 

Atendimento realizado a 
Michele de Souza – 
Coordenadora PETI – (81) 
3746-1192 

Maria Ivone 

16/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Poção 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI´s 

Atendimento Realizado 
Atendimento realizado a Marly 
Alves da Silva – Coordenadora 
PETI – (87) 99941-3520 (TIM) 

Maria Ivone 

16/02/17 

Articulação 
institucional para 
reunião do Projeto 
Praia Legal. 

Retomar o planejamento 
para a realização do 
Projeto Praia Legal. 

Articulação realizada. 
Olinda, Paulista, Recife, São 
José da Coroa Grande, 
Sirinhaém e Tamandaré. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

17/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Escada. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI’s do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado a 
Gerente de Proteção Especial 
Maria José Pereira (81) 99193-
1787 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

20/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Paulista. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI’s do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado ao 
Secretário de Assistência 
Social José Augusto da Costa 
(81) 99606-1350 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

20/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Igarassu. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI’s do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado a 
representante do Secretaria de 
Assistência Social Maria 
Karina Costa (81) 99637-0208 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

20/02/17 

Atendimento 
presencial ao 
município de 
Cachoeirinha. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI’s do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Atendimento realizado a 
Secretária Adjunta Genykléia 
Correia dos Santos (81) 
99606-1350 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

21/02/17 

Participação no Evento 
“Assegurando Direitos 
e Promovendo 
Cidadania no 
Carnaval”. 

Lançamento das ações da 
Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Criança e Juventude para o 
carnaval 2017. 

Enfrentamento das principais 
violações de direitos contra 
crianças e adolescentes, tais 
como: abuso e exploração sexual, 
trabalho infantil, venda de bebidas 
alcoólicas a menores de 18 anos. 

Entrega de materiais da 
campanha do carnaval 2017 
para municípios e parceiros. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

21/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Poção. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI´s 

Atendimento realizado. 
Atendimento realizado a Marly 
Alves da Silva Coordenadora 

PETI (87) 99941-3520 
Wellia Siqueira 

22/02/17 
Atendimento via 
telefone ao município 
de Custódia. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI´s, e envio do e-
mail com arte da 
Campanha do carnaval 
2017. 

Atendimento realizado. 
Atendimento realizado a 
Cícera Maria Técnica de Nível 
Superior (87) 3848-1069 

Renata Marinho 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

22/02/17 

Atendimento via 
telefone ao município 
de Carnaubeira da 
Penha. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETI´s, e envio do e-
mail com arte do carnaval 
2017. 

Atendimento realizado. 
Maria do Socorro Lopes – 
Secretária de Assistência 
Social // 87-3877-8186 

Renata Marinho 

22/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Ipubi. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Rosângela Damacena – 
Agente Administrativa – 87 – 
9-9911-6683 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

22/02/17 

Capacitação para 
desenvolver ações de 
enfrentamento ao 
trabalho infantil e 
implantação de 
CREAS com os 
municípios de Chã de 
Alegria, Lagoa do 
Carro, Itaquitinga e 
São Vicente Ferrer. 

Orientar e assessorar os 
profissionais dos CREAS 
sobre o enfrentamento do 
trabalho infantil e 
indicadores de 
identificação. 

Capacitação realizada. 

Estavam presentes equipes 
dos municípios de Lagoa do 
Carro, Chã de Alegria, 
Itaquitinga e São Vicente 
Ferrer, dentre os participantes, 
as Secretárias de Assistência 
Social dos municípios de Chã 
de Alegria, a Sra. Andrelly Lira 
Massena, e a Sra. Dyeniheris 
Alves de Amorim do Município 
de Lagoa do Carro. 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

22/02/17 

Atendimento 
presencial ao 
município de São José 
da Coroa Grande. 

Prestar informações sobre 
as ações de enfrentamento 
do Trabalho infantil, 
especialmente o trabalho 
infantil nas praias com o 
Projeto Praia Legal. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas; 
encaminhamento do manual do 
SIMPETI. 

Luiz Novacosque – Secretário 
Adjunto – fone:3688-
1242/98925-7512 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

23/02/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de 
Carnaíba. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI, além de 
orientações acerca do 
Plano de Trabalho das 
Ações Estratégicas do 

Atendimento prestado e 
informações prestadas, além do 
encaminhamento do Plano de 
Trabalho enviado pelo município 
pela gestão anterior. 

E-mail encaminhado para a 
Secretária Kátia Santos - 
katiassilva62@gmail.com 

Renata Marinho 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

PETI. 

23/02/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de Jupi. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI, além de 
orientações e síntese dos 
indicadores. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas, além do 
encaminhamento dos seguintes 
documentos: Manual do SIMPETI; 
Resolução CNAS 10/2014; 
Resolução 08/2013; Instrução 
Operacional 02/2014; Portaria 
63/2014; Orientações sobre 
recursos AEPETI e Plano de 
Trabalho das Ações Estratégicas 
do PETI. 

E-mail encaminhado para a 
Secretária Janaína de Cássia - 
secretariajupi2017@hotmail.com 

Renata Marinho 

23/02/17 
Atendimento 
presencial ao 
município de Manari. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município e 
execução orçamentária. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas. 

Fabiana – Assistente Social do 
CRAS – (81) 9.9961-7434 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 

23/02/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de 
Manari. 

Prestar informações sobre 
as pendências das 
AEPETIs do município, 
execução orçamentária e 
preenchimento do 
SIMPETI, além de 
orientações e síntese dos 
indicadores e a resolução 
n°8. 

Atendimento prestado, 
informações prestadas, além do 
encaminhamento dos seguintes 
documentos: Manual do SIMPETI; 
Resolução CNAS 10/2014; 
Resolução 08/2013; Instrução 
Operacional 02/2014; Portaria 
63/2014; Orientações sobre 
recursos AEPETI e Plano de 
Trabalho das Ações Estratégicas 
do PETI. 

E-mail encaminhado para a 
Secretária Mariluce Julião 
Martins – mariluce-
martins@hotmail.com e a 
assistente social, Fabiana 
Karina Costa – 
karinafabiana@hotmail.com 

Wellia Siqueira 

21/02/17 

Organização do 
Evento de Lançamento 
das Ações do Carnaval 
no Auditório do Centro 
de Artesanato do 

Divulgar para a rede de 
proteção e 
socioassistencial as ações 
dos programas e serviços 
da SDSCJ para o Carnaval 

Participação de representantes de 
33 municípios pernambucanos; 
Seminário proferido por Alexandre 
Nápoles – Gerente de Direitos 
Humanos de Recife; 

O evento contou com a 
participação de 
aproximadamente 150 
pessoas, entre convidados e 
profissionais da SDSCJ.  

Equipe 
GEPMC/AEPETI. 

mailto:mariluce-martins@hotmail.com
mailto:mariluce-martins@hotmail.com
mailto:karinafabiana@hotmail.com


  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Recife. 2017. Apresentação do município de 
Bezerros; Apresentação das 
secretarias executivas das ações 
para o carnaval; apresentações 
culturais diversas. 

22/02/17 

Capacitação com 
Taxistas da 
COOPSETA Aeroporto 
para o carnaval. 

Orientar os motoristas de 
táxi que trabalham na 
COOPSETA do aeroporto 
para identificar as violações 
de direitos mais freqüentes 
no carnaval, tais como: 
trabalho infantil, abuso e 
exploração sexual de 
crianças e adolescentes, 
consumo de álcool e 
drogas, mendicância e 
tráfico de pessoas. 

Participação de 25 motoristas de 
táxis do aeroporto; distribuição de 
materiais informativos.  

17 motoristas assinaram a ata 
de presença. 
Ação integrada com a 
Gerência da Criança da 
SEPCJ. 

Leonidas Leal 

 

 



  
 

 Síntese dos Resultados Obtidos 

 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 
Atendimento e Assessoria técnica 
aos municípios via e-mail e 
telefone. 

12  Atendimentos.  

Capacitações/Seminários/Palestras 
realizadas pela equipe AEPETI. 

02 
Palestras sobre temáticas relativas ao trabalho infantil e 
atendimento da rede socioassistencial (Assistência Social). 
CREAS e COOPSETA. 

Visita Técnica/Reunião nos 
municípios. 

10 
Santa Cruz do Capibaribe, Bezerros, Poção, Jataúba, 
Garanhuns, Riacho das Almas, Iati, Calçado, Jucati, Capoeiras 
e Itaíba. 

Reuniões institucionais. 07 SDSCJ e executivas para o carnaval, COMIC CON, etc. 

Reunião/Atendimento com as 
equipes municipais na SEASS. 

12  

Elaboração de relatório . 06 Sistematização das informações. 

Reunião Equipe Técnica 
GEPMC/AEPETI. 

01 Reuniões de planejamento e avaliação. 

Reunião Gerencial. 01 Planejamento e Assessoria Técnica municipal. 

Audiência Pública. 00  

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

Sistematização dos dados de 
Trabalho infantil contidos nos 
sistemas da Assistência Social. 

01 

Obter dados sobre identificação e atendimento de situações 
de trabalho infantil nos municípios pernambucanos e de 
ações realizadas pelas equipes estaduais para o 
planejamento de assessoria técnica estadual. 

Resposta a manifesto da ouvidoria 
social – Disque 100 

04 
Manifestos, denúncias de trabalho infantil em: Recife, Belo 
Jardim e Ipojuca. 

Outras atividades  06 
Organização do Evento de lançamento das ações do 
Carnaval.  

 
 

 Considerações Finais 

 

 

Conforme relatado, realizamos diversas articulações e ações voltadas para o 

enfrentamento das violações de direitos no período carnavalesco, entre sensibilizações, 

capacitações e organização de evento. No período das folias de Momo, grande parte das 

violações de direitos de crianças e adolescentes diz respeito ao trabalho infantil e as 

violências advindas dessa situação.  

O evento de lançamento das ações de proteção a crianças e adolescentes no carnaval 

2017, promovido pela SDSCJ, contou com grande articulação prévia da equipe de 

coordenação AEPETI/GEPMC para mobilização das equipes municipais de 33 municípios e 



  
 

rede de proteção. Os resultados dessa mobilização ainda poderão ser visualizados mesmo 

após a folia de Momo, pois muitos municípios solicitaram visitas de assessoramento, 

reuniões e capacitações sobre o enfrentamento do trabalho infantil.  

Como ação de destaque em fevereiro, temos a capacitação com os motoristas de táxi 

do aeroporto, vinculados a COOPSETA. Esses atores são importantes na identificação de 

diversas situações que envolvem violações contra crianças e adolescentes e necessitam estar 

sempre informados para realizarem denúncias aos órgãos competentes. 

Também como destaque, a visita de monitoramento ao município de Santa Cruz do 

Capibaribe, com o consultor James Moura Jr. da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

e Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), para acompanhamento das ações 

estratégicas do PETI no município.   

 

Atenciosamente, 

 

 

 
________________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ANEXOS 

Atendimento Equipe Município de Floresta – 07/02/2017 
 

 

Reunião FEPETIPE – 09/02/2017 

 

Visita de Monitoramento OIT/MDSA – 01/02/2017 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

Reunião com Equipes da Assistência Social de Santa Cruz do Capibaribe – Definição de Fluxo de identificação 
e atendimento de Trabalho Infantil – 03/02/2017  

 

 
 

Reunião Institucional com o Secretário da SDSCJ - Roberto Franca – 01/02/2017 
 

 
 

Reunião Institucional Planejamento das ações do Carnaval 2017 SDSCJ – 08/02/2017 
 

 
 

Reunião Institucional Planejamento das Ações do Carnaval SDSCJ 2017 – 14/02/2017 
 

 



  
 

 

Reunião de monitoramento OIT/MDSA – Santa Cruz do Capibaribe – 02/02/2017 
 

 
 

Reunião de elaboração Fluxo de identificação e atendimento de trabalho infantil – Bezerros – 15/02/2017 
 

 
 

Reunião de Monitoramento do município de Itaíba – 16/02/2017 
 

 
 

Reunião de Monitoramento do município de Iati – 16/02/2017 
 

 
 



  
 

Fonte: http://www.sdscj.pe.gov.br/ 


