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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 JANEIRO/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 

02/01/17 
Início das atividades de 

2017. 
Organização de materiais. - - 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

03/01/17 

Atendimento por telefone 

ao município de 

Cachoeirinha. 

Orientações sobre notificação 

de trabalho infantil no 

CadÚnico. 

Atendimento realizado.  

Atendimento prestado a 

Luciana, técnica social. (81) 

3742.1156 

Maria Ivone 

04.01.17 

Atendimento por telefone 

ao município de João 

Alfredo. 

Orientações sobre as Ações 

Estratégicas do PETI - AEPETI. 
Atendimento realizado.  

Atendimento prestado a Anna 

Amélia, Secretária (81) 

3648.1418 

Maria Ivone 

09/01/17 

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. 

 Leonidas Leal 

10/01/17 

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 

 Leônidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

erradicação de trabalho infantil. 

10/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Passira. 

Prestar informações sobre as 

AEPETI do município para a 

nova gestão municipal. 

Atendimento prestado 

Estiveram presentes no 

atendimento a Prefeita eleita do 

município, a nova Secretária de 

Assistência Social e a 

Consultora do COMANAS. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

10/01/2017 
Atendimento presencial ao 

município de Petrolândia. 

Prestar informações sobre o 

acompanhamento das ações 

estratégicas do PETI, para 

conhecimento da nova gestão. 

Atendimento prestado. 

Estiveram presentes a nova 

Secretária de Assistência Social 

Marília Cantarelli e técnicos.  

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

10/01/17 

Atendimento presencial ao 

município de São José do 

Egito. 

Prestar informações sobre o 

acompanhamento das ações 

estratégicas do PETI, para 

conhecimento da nova gestão. 

Atendimento prestado. 

Esteve presente a 

Coordenadora da Proteção 

Social Especial. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

11/01/17 

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. 

 Leônidas Leal 

11/01/17 
Atendimento telefônico ao 

município de Custódia. 

Prestação de informações 

sobre o SIMPETI, tendo em 

vista que a equipe não 

conseguia acessá-lo. 

Atendimento prestado. 
Informação prestada a Cícera, 

técnica de referência. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

11/01/17 
Atendimento telefônico ao 

município de Venturosa. 

Prestação de informações 

sobre o SIMPETI, ressaltando 

a urgência no preenchimento, 

já que o município ainda não 

fez. 

Atendimento prestado. 
Informação passada para Maria 

da equipe técnica. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

12/01/17 

Elaborar simulações para 

aditivo de contrato do 

AEPETI. 

Estender o contrato para dar 

continuidade as ações do 

AEPETI - PE 

Aditar e ajustar prazos e valores do 

contrato 
 

Cleveson 

Barbosa 

13/01/17 
Atendimento telefônico   

ao município de Custódia. 

Prestação de informações 

acerca das pendências das 

AEPETI do município. 

Solicitação de E-mail.  

Atendimento prestado. 

Contato: Cícera – Técnica da 

Secretaria de Assistência 

Social. 

Leônidas Leal 

13/01/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Vertentes. 

Prestação de informações 

acerca da Regionalização do 

CREAS Regional no município. 

Atraso com relação à definição 

de equipe, local e data de 

funcionamento. 

Atendimento prestado. Compromisso 

com a realização de capacitação para 

a equipe. 

 Leônidas Leal 

16/01/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Custódia. 

Prestação de informações 

acerca do preenchimento do 

SIMPETI. Dificuldade de 

associar CPF do Coordenador 

no CadSUAS e SIMPETI. 

Atendimento prestado.  

Encaminhamento de 

atendimento para Carmem 

Gomes – Gestora de Sistemas 

SEASS. 

Leônidas Leal 

16/01/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Tabira. 

Prestação de informações 

sobre preenchimento do 

SIMPETI (Ações 2014 a 2016) 

e mudanças na equipe de 

gestão municipal. Além de 

atualização cadastral dos 

Atendimento prestado. 

Informações prestadas a 

Rosana, Coordenadora AEPETI 

na última gestão.  

Leônidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

contatos municipais.  

16/01/17 

Atendimento via telefone 

ao município São 

Lourenço da Mata. 

Esclarecimentos acerca da 

sessão de mobília e 

equipamentos do antigo 

CREAS Regional, para 

utilização do município. 

Atendimento prestado. 

Encaminhamento da demanda para o 

setor de transportes. 

 Leônidas Leal 

17/01/17 

Atendimento presencial ao 

município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

Esclarecimentos de dúvidas 

sobre o Redesenho do PETI, 

Reordenamento do SCFV e 

pendências da AEPETI, como 

diagnóstico socioterritorial e 

audiência pública. 

Atendimento prestado; 

encaminhamento de dados para a 

equipe municipal e possibilidade de 

reunião sobre o Projeto Praia Legal e 

capacitação.  

Informações prestadas a 

Marcicleide da Cunha, Gerente 

de Projetos do município. (81) 

99115.0531 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

17/01/17 

Atendimento via telefone e 

e-mail ao município de 

Custódia. 

Esclarecimento de dúvidas 

sobre as pendências da 

AEPETI. 

Atendimento Prestado; e-mail 

detalhado encaminhado ao gestor 

municipal.  

Atendimento prestado a Cícera, 

Sousa Almeida. 
Leônidas Leal 

17/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Casinhas. 

Prestação de informações 

sobre a situação do trabalho 

infantil no município ao Prefeito 

e a Secretária de Assistência 

Social. 

Atendimento prestado. 

Prefeito João Barbosa Campelo 

Neto e a Secretária de 

Assistência Social Ediluce 

Barbosa Leal 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

17/01/17 

Elaboração de 

instrumental: Check list 

das metas AEPETI/IEDES. 

propostas no Contrato de 

Gestão 

Verificar o cumprimento das 

metas pactuadas por meio dos 

relatórios mensais e 

preenchimento dos dados em 

instrumental.  

Instrumental elaborado e levantamento 

de dados sendo realizado. 

Atividade elaborada com 

execução sistemática. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

18/01/2017 

Continuação da 

elaboração de 

instrumental: Check list 

das metas propostas no 

Contrato de Gestão 

AEPETI/IEDES. 

Verificar o cumprimento das 

metas pactuadas por meio dos 

relatórios mensais e 

preenchimento dos dados em 

instrumental. 

Instrumental elaborado e levantamento 

de dados sendo realizado. 

Atividade elaborada com 

execução sistemática. 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

18/01/17 

Atendimento presencial ao 

município do Cabo de 

Santo Agostinho. 

Verificação das pendências de 

execução da AEPETI no 

município e orientações acerca 

das normativas vigentes. 

Atendimento realizado e e-mail 

encaminhado para o Gestor Municipal, 

no sentido de fortalecer a atuação do 

PETI. 

Informações prestadas a 

Marcicleide da Cunha, Gerente 

de Projetos do município. (81) 

99115.0531 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

18/01/17 

Atendimento por telefone 

ao município de 

Vertentes. 

Assessoria técnica acerca das 

pendências dos indicadores de 

trabalho infantil no município, 

Plano de trabalho AEPETI, 

Audiência pública AEPETI, 

Diagnóstico do trabalho infantil, 

entre outros.  

Atendimento prestado. Solicitação das 

atas de registro e participação da 

audiência pública, diagnóstico 

retificado, plano de trabalho retificado 

e Composição da comissão municipal 

AEPETI.  

Contato estabelecido com 

Jaqueline Willia – 

Coordenadora AEPETI no 

município. 997082564 

Leônidas Leal 

18/01/17 

Atendimento presencial ao 

município de Camocim de 

São Félix. 

Prestação de informações 

sobre o processo de 

regionalização do CREAS 

municipal que será implantado 

no município e informações 

sobre o trabalho infantil. 

Atendimento prestado. Demanda de 

capacitação para a equipe municipal 

sobre a implantação do serviço. 

Atendimento prestado a 

Secretária Adjunta, Maria José 

Batista. (81) 99664.7646 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

18/01/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº4840/2017 – 

Denúncia Trabalho Infantil 

– Feira Nova. 

Realizar articulação junto a 

equipe da assistência social do 

município de Feira Nova, para 

atendimento de caso de 

agressão e exploração do 

trabalho infantil de uma criança 

de 10 anos. 

Solicitação respondida. A Equipe da 

Coordenação das Ações Estratégicas 

do PETI - AEPETI estadual contatou a 

equipe do CREAS de Feira Nova, para 

realização de visita domiciliar e 

atendimento do caso. 

Manifestação encaminhada 

pela Ouvidoria SDSCJ – Disque 

Direitos Humanos. 

Leônidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

18/01/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº207/2017 – 

Denúncia Trabalho Infantil 

– Cabo de Santo 

Agostinho. 

Realizar articulação junto à 

equipe da assistência social do 

município do Cabo de Santo 

Agostinho, para atendimento 

de caso de agressão e 

exploração do trabalho infantil 

de uma criança de 12 anos. 

Solicitação Respondida. A Equipe da 

Coordenação das Ações Estratégicas 

do PETI - AEPETI estadual contatou a 

equipe do CREAS do Cabo de Santo 

Agostinho, para realização de visita 

domiciliar e atendimento do caso. 

Sobretudo, acionando o Conselho 

Tutelar Praias. Ainda, mediante 

análise da equipe, o sugerimos o 

encaminhamento do caso para a Vara 

da Infância e da Juventude do Cabo 

de Santo Agostinho.  

Manifestação encaminhada 

pela Ouvidoria SDSCJ – Disque 

Direitos Humanos. 

Leônidas Leal 

18/01/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº1678/2017 – 

Denúncia Trabalho Infantil 

– Recife. 

Realizar articulação junto ao 

CREAS municipal, para 

atendimento do caso de 

agressão e trabalho infantil de 

duas crianças 8 e 9 anos. 

Solicitação respondida. A Equipe 

AEPETI estadual encaminhou o caso 

para conhecimento do CREAS 

municipal, para que seja realizada 

visita domiciliar e o atendimento caso. 

Caso necessário, a equipe pode 

acionar através de denúncia a Vara da 

Criança e da juventude.  

Manifestação encaminhada 

pela Ouvidoria SDSCJ – Disque 

Direitos Humanos. 

Leônidas Leal 

18/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Carnaíba. 

Prestação de informações 

sobre as pendências de 

execução das AEPETIs no 

município. Em síntese, todas 

as áreas correspondentes ao 

trabalho infantil com resultados 

negativos. 

Atendimento prestado. 

Encaminhamento de e-mail contendo 

as principais pendências e 

encaminhamentos para a sua 

resolução. 

Atendimento prestado a 

Secretária municipal da 

Assistência Social. Kátia dos 

Santos Silva. (87) 99975.6427 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

19/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Araçoiaba. 

Prestação de informações 

sobre identificação e 

atendimento do trabalho infantil 

pela rede socioassistencial do 

Atendimento realizado. Convite para 

participação em seminário sobre o 

trabalho infantil. 

Informações prestadas a 

Leonilda Francisca de Fraga 

(Dir. Financeira) 997128374 e 

Elaine da Silva Barbosa 

(Coordenadora do SCFV) 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

município. 998592741 

19/01/17 

Atendimento por telefone 

ao município de Camocim 

de São Félix. 

Dúvidas sobre a implantação 

do CREAS Regional e as 

ações de enfrentamento do 

Trabalho Infantil. 

Atendimento realizado. 

Encaminhamento de orientações 

técnicas para a equipe. 

Atendimento prestado a 

Secretária de Assistência 

Social, Sra. Kátia dos Santos. 

(87) 99975.6427 

Leônidas Leal 

19/01/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº1204/2017 – 

Denúncia Trabalho Infantil 

– Brejão. 

Realizar articulação junto à 

equipe municipal da assistência 

social para identificação de 

trabalho infantil nos eventos e 

feiras livres. 

Solicitação respondida. 

Comunicaremos a equipe da 

Assistência Social do município para 

realização de ações de identificação 

do trabalho infantil nos eventos e 

feiras livres. 

Manifestação encaminhada 

pela Ouvidoria SDSCJ – Disque 

Direitos Humanos. 

Leônidas Leal 

 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº4339/2017 – 

Denúncia Trabalho Infantil 

– Nossa Senhora do Ó/ 

Ipojuca. 

Realizar articulação junto à 

equipe municipal da assistência 

social para identificação de 

agressões e ameaças, 

exploração do trabalho infantil 

para o tráfico de drogas e 

cárcere privado de adolescente 

entre 15 a 17 anos. 

Encaminhamos a informação do caso 

para a equipe municipal, para que 

possam articular, junto ao Conselho 

Tutelar, a equipe da delegacia 

mencionada na denúncia, afim de 

apurar os fatos. 

Manifestação encaminhada 

pela Ouvidoria SDSCJ – Disque 

Direitos Humanos. 

Leônidas Leal 

20/01/17 

Elaboração do relatório 

síntese de indicadores e 

atendimento. 

Sistematizar dados de 

identificação e atendimento de 

crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil em 

Pernambuco, através dos 

sistemas de informação da 

Assistência Social e 

instrumentais preenchidos 

pelas equipes técnicas 

municipais da assistência 

Qualificação do assessoramento 

técnico estadual as equipes 

municipais.  

Em andamento. Leônidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

social. 

23/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Granito. 

Orientações sobre a situação 

do município com relação as 

ações da proteção social 

especial, e trabalho infantil.  

Atendimento prestado. Informações 

repassadas sobre a implantação de 

CREAS municipal no município e 

síntese dos indicadores de 

identificação e atendimento do 

trabalho infantil. 

Atendimento prestado a 

Secretária municipal de 

Assistência Social, Sra. Maria 

do Bom Conselho Peixoto 

Xavier. (87) 998241022 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

23/01/17 

Elaboração do relatório 

síntese de indicadores e 

atendimento. 

Sistematizar dados de 

identificação e atendimento de 

crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil em 

Pernambuco, através dos 

sistemas de informação da 

Assistência Social e 

instrumentais preenchidos 

pelas equipes técnicas 

municipais da assistência 

social. 

Qualificação do assessoramento 

técnico estadual as equipes 

municipais.  

Em andamento. Leônidas Leal 

24/01/17 

Elaboração do relatório 

síntese de indicadores e 

atendimento. 

Sistematizar dados de 

identificação e atendimento de 

crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil em 

Pernambuco, através dos 

sistemas de informação da 

Assistência Social e 

instrumentais preenchidos 

pelas equipes técnicas 

municipais da assistência 

social. 

Qualificação do assessoramento 

técnico estadual as equipes 

municipais.  

Em andamento. Leônidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

24/01/17 

Reunião de apresentação 

da nova Gestão da 

Secretaria Executiva de 

Assistência Social – 

SEASS 

Estabelecer os rumos de 

atuação das equipes da 

SEASS, na nova gestão. 

Reunião realizada.  
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

24/01/17 

Atendimento via telefone e 

e-mail ao município de 

Carnaíba. 

Orientações sobre as 

pendências municipais com 

relação às ações estratégicas 

do PETI. 

Atendimento realizado. 

Encaminhamento de síntese de dados 

sobre atendimento e identificação de 

crianças e adolescentes em situação 

de trabalho infantil, entre outros. 

Atendimento prestado a 

Secretária de Assistência 

Social, Sra. Kátia dos Santos. 

(87) 99975.6427 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

24/01/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Arcoverde. 

Prestação de assessoria 

técnica para projeto de 

enfrentamento do trabalho 

infantil, elaborado pelo 

município, cofinanciado pelo 

Banco Santander,  

Atendimento prestado. Agendamento 

de visita técnica de assessoramento 

para o município.  

Atendimento prestado a Regina 

Manzi, Coordenadora do 

município.  

Leônidas Leal 

25/01/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Ipubi. 

Orientações sobre as 

pendências do município 

quanto às ações estratégicas 

do PETI.  

Atendimento realizado. 
Atendimento prestado a Sâmia 

Pedroza (87) 99618.8167  
Leônidas Leal 

25/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Bom Jardim. 

Orientações acerca das 

pendências do município 

quanto à execução das 

AEPETIs. 

Atendimento prestado.  

Atendimento prestado a 

Alessandra Barbosa – 

Secretária adjunta da 

Assistência Social (81) 

99539.3907 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

25/01/17 

Elaboração do relatório 

síntese de indicadores e 

atendimento. 

Sistematizar dados de 

identificação e atendimento de 

crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil em 

Pernambuco, através dos 

sistemas de informação da 

Qualificação do assessoramento 

técnico estadual as equipes 

municipais.  

Em andamento. Leônidas Leal 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Assistência Social e 

instrumentais preenchidos 

pelas equipes técnicas 

municipais da assistência 

social. 

25/01/17 

Atendimento presencial ao 

município de Camocim de 

São Félix. 

Orientações sobre a 

implantação do CREAS 

municipal e ações de 

enfrentamento do trabalho 

infantil. 

Atendimento realizado. 

Atendimento prestado a 

Flaviana Maria da S. Melo (81) 

99922.7132 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

25/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Tuparetama. 

Orientações sobre as 

pendências do município 

quanto às ações estratégicas 

do PETI. 

Atendimento realizado. 

Orientações sobre o 

enfrentamento do trabalho 

infantil e indicadores de 

identificação e atendimento do 

trabalho infantil.  

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

25/01/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Poção. 

Orientações sobre as 

pendências do município 

quanto as ações estratégicas 

do PETI.  

Atendimento realizado. 

Atendimento prestado a 

Sylvana Pinto Bezerra – 

Técnica da Secretaria de 

Assistência Social (87) 

3834.1454 

Maria Ivone 

25/01/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Petrolândia. 

Orientações sobre as 

pendências do município 

quanto às ações estratégicas 

do PETI.  

Atendimento realizado. 

Atendimento prestado a Marília 

Cantarelli – Secretária de 

Assistência Social (87) 

3851.2321 

Maria Ivone 

25/01/17 

Capacitação para 

desenvolver ações de 

enfretamento ao trabalho 

infantil e implantação de 

CREAS com os municípios 

de Machados e Ferreiros. 

Orientar e assessorar os 

profissionais dos CREAS sobre 

o enfrentamento do trabalho 

infantil e indicadores de 

identificação. 

Capacitação realizada. 

Estavam presentes equipe dos 

municípios de Machados e 

Ferreiros, dentre os 

participantes, a Secretária de 

Assistência Social do município 

de Machados Sra. Elisandra 

Cunha, além da Secretaria 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

Adjunta do município de 

Ferreiros Sra. Idivângela 

Maciel. 

26/01/2017 

 

 

 

 

 

Atendimento presencial ao 

município de São Bento 

do Uma. 

Prestação de informações 

sobre o processo de 

regionalização do CREAS 

municipal que será implantado 

no município e informações 

sobre o trabalho infantil. 

Orientações sobre o enfrentamento do 

trabalho infantil e indicadores de 

identificação e atendimento do 

trabalho infantil. 

Atendimento prestado ao 

Secretário José Hildo de 

Macedo. Fone: (81) 3735-1488 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

27/01/2017 

Atendimento presencial ao 

município de São José do 

Egito. 

Orientações acerca das 

pendências do município 

quanto à execução das 

AEPETIs. 

Atendimento prestado.  

Atendimento prestado a 

Isabelle Cavalcante Perazzo 

Valadares Jucá – Secretária de 

Assistência Social (87) 9-

9942.4202 

Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 

30/01/17 
Atendimento por E-mail ao 

município de Custódia. 

Responder a solicitação do 

secretário de assistência social 

do município acerca das ações 

do Carnaval. 

Atendimento prestado. E-mail com 

orientações encaminhado ao 

Secretário. Spots de rádio do trabalho 

infantil na feira e Cartão Vermelho 

enviados. 

Atendimento prestado ao 

Secretário Jobson Fernandes 

de Freitas Góis. 

Leonidas Leal 

30/01/17 
Reunião com a Equipe 

GEPMC. 

Avaliação da reunião realizada 

no município de Machados, 

sobre implantação do CREAS 

municipal e as ações 

desenvolvidas para 

enfrentamento do trabalho 

infantil.  

Reunião realizada na Prefeitura com 

técnicos que vão compor a equipe do 

CREAS municipal. Informações 

prestadas e pendências zeradas. 

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI. 



  
 

DATA 
AÇÃO/ 

ATIVIDADE 
OBJETIVO PRINCIPAIS RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

EQUIPE 

TÉCNICA 

30/01/17 

Planejamento das visitas 

de assessoria técnica aos 

municípios com 

pendências nas AEPETIs. 

Definição dos municípios a 

serem visitados no Agreste 

Central e Sertão do Pajeú. 

Planejamento realizado e municípios a 

serem visitados escolhidos, tais como: 

Serra Talhada; Carnaíba e Flores.  

 
Equipe técnica 

GEPMC/AEPETI 

30/01/17 

Atendimento por telefone 

ao município de 

Vertentes. 

Planejamento de palestra sobre 

o trabalho infantil no município 

de Vertentes. 

Data definida para a realização da 

palestra, dia 12/04/2017. 

Contato realizado com Willia, 

Coordenadora AEPETI de 

Vertentes. (87) 997082564 

Leonidas Leal 

30/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Poção.  

Orientações sobre as 

pendências das AEPETIs no 

município, tais como 

preenchimento dos 

instrumentais e sistemas sobre 

trabalho infantil; definição da 

equipe de referência; audiência 

pública; diagnóstico, entre 

outros. 

Atendimento realizado. 

Encaminhamento de ofício com a 

síntese dos indicadores do trabalho 

infantil do município. 

Atendimento prestado a 

Secretária de Assistência Social 

– Cilene  (87) 99204.2375 e 

Silvana Bezerra, técnica de 

referência (87) 991707062 

Equipe técnica 

AEPETI/GEPMC. 

30/01/201 

Atendimento por telefone 

ao município de Águas 

Belas. 

Orientações acerca das 

pendências do município 

quanto ao preenchimento do 

SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Encaminhamento do manual SIMPETI. 

Contato realizado com Lucas 

Oliveira, Coordenador SCFV -

de Águas Belas (87) 3775-1364 

Maria Ivone 

31/01/17 
Atendimento presencial ao 

município de Surubim. 

Orientações sobre as ações 

estratégicas do PETI e as 

pendências na sua execução.  

Atendimento realizado. Definição de 

ações para o carnaval 2017 no 

município. Possibilidade de realização 

de evento no município. 

Informações prestadas a 

Secretária de Assistência 

Social, Penélope Regina S. de 

Andrade (81) 98816.4940; 

Mariana Barbosa de Lima, 

Diretora da PSE (81) 

998073070 e Gerlaine Lima, 

Diretora da PSB (81) 

99656.9510 

Leonidas Leal 

 



  
 

 Síntese dos Resultados Obtidos 
 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimento e Assessoria técnica aos 
municípios via e-mail e telefone 

21 

Águas Belas,                                                                
Vertentes (3x), Custódia (5x), Tabira, João Alfredo, 
Cachoeirinha, São Lourenço da Mata, Camocim de São 
Félix (2x), Carnaíba, Arcoverde, Ipubi, Poção, Venturosa 
e Petrolândia.    

Capacitações/Seminários/Palestras 
realizadas pela equipe AEPETI 

01 
Palestras sobre temáticas relativas ao trabalho infantil 
e atendimento da rede socioassistencial (Assistência 
Social). 

Visita Técnica/Reunião nos municípios 01 Machados. 

Reuniões institucionais 00 
Sensibilizar parceiros para o enfrentamento do 
trabalho infantil, visando a realização de ações em 
conjunto e aquisição de patrocínio 

Reunião/Atendimento com as equipes 
municipais na SEASS 

17 

Carnaíba (2x), Passira, Petrolândia, São José do Egito, 
Cabo de Santo Agostinho (2x), Casinhas, Camocim de 
São Félix, Poção, Carnaíba, Araçoiaba, Surubim, 
Tuparetama, Bom Jardim e Granito, São Bento do Uma. 

Elaboração de relatório mensal 04 Sistematização das informações. 

Reunião Equipe Técnica 02 Reuniões de planejamento e avaliação. 

Reunião Gerencial  01 Planejamento e Assessoria Técnica municipal. 

Audiência Pública 00 
Fortalecer os municípios para realização de suas 
audiências públicas, conforme normativa e solicitação 
do MDS. 

FEPETIPE 00 
Reunião Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil em Pernambuco. 

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

03 

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. 

Respostas aos manifestos da Ouvidoria Social 
(0800.081.4421) – Disque 100 

05 
Manifestos, denúncias de trabalho infantil em: Recife, 
Brejão, Cabo de Santo Agostinho, Feira Nova, Nossa 
senhora do Ó/Ipojuca. 

Outras atividades  02 
Elaboração de aditivo de contrato das AEPETIS, 
elaboração de instrumental das metas propostas no 
contrato das AEPETIS. 

 
 

 Considerações Finais 

 

 

Em janeiro de 2017, as atividades da equipe foram bastante centradas no 

planejamento do assessoramento técnico as novas equipes da assistência social que atuam 

no enfrentamento do trabalho infantil. Importante resgatar que após o processo eleitoral de 

2016, houve mudanças em 75% das gestões municipais em Pernambuco, contabilizando 138 



  
 

municípios com novas administrações. Tal fato impactou diretamente na organização das 

equipes nas regiões de desenvolvimento, sendo também um processo gradual e lento.   

Em virtude das mudanças de equipes municipais, houve grande procura por 

atendimento para orientações, por telefone e e-mail, ou mesmo presenciais no mês de 

janeiro. A Equipe de Coordenação das AEPETIs estadual, antecipando-se a este processo, 

elaborou uma síntese de dados sobre os indicadores de identificação e atendimento de 

trabalho infantil no estado, além das pendências dos municípios com AEPETIs, para um 

melhor assessoramento técnico.  

Tais indicadores apontam para a forma como estão sendo executadas as ações de 

enfrentamento do trabalho infantil nos municípios, utilizando-se de dados presentes em 

instrumentais e sistemas da Vigilância Socioassistencial e da Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação (SAGI) do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Podemos 

destacar os dados presentes no CadÚnico, Registro Mensal de Atendimento no CRAS e no 

CREAS, Sistema de informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SISC), dados de monitoramento da equipe estadual das AEPETIS com relação as audiências 

públicas, planos de trabalho, diagnósticos socioterritoriais do trabalho infantil e do recém 

lançado Sistema de Monitoramento do PETI (SIMPETI).  

O assessoramento técnico, através dos atendimentos as equipes municipais, vêm 

sendo direcionados no sentido de qualificar a execução das ações estratégicas do PETI, 

utilização dos recursos públicos federais, elaboração de fluxo de informações e 

procedimentos e preenchimento dos instrumentais e sistemas pertinentes ao enfrentamento 

do trabalho infantil nos territórios.  

Em janeiro, foram realizados 21 atendimentos por telefone e e-mail e 17 

atendimentos presenciais para as equipes municipais, muitos com AEPETIs. Os atendimentos 

por telefone e-mail são importantes, na medida em que não é possível alcançar a todos os 

municípios durante o ano, em situações onde a informação buscada objetiva uma resolução 

rápida para possíveis entraves na execução das AEPETIS. A assessoria técnica realizada nos 

atendimentos, sobretudo busca diminuir a distância entre as equipes municipais e a equipe 

estadual, tendo perfil mais detalhado para o enfrentamento do trabalho infantil e sua 

transversalidade com os serviços socioassistenciais.  



  
 

Ainda no mês de janeiro, realizamos 01 capacitação na Secretaria municipal de 

Assistência Social, no município de Machados e respondemos a 05 manifestos de denúncias 

sobre trabalho infantil, encaminhados pela Ouvidoria Social.  

Foram realizadas reuniões gerenciais para planejamento de ações junto aos municípios e 

principalmente para prestação do assessoramento técnico aos municípios pernambucanos.  

Além disso, houve a disponibilização de um largo tempo para atividades administrativas 

para aditamento do contrato de Gestão IEDES/PETI Nº 001/2016 e sistematização das 

informações para elaboração de relatórios e acompanhamento de atividades diversas.  

 

 

 

 

 
______________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 
Diretor Presidente 
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Assessoramento técnico ao Munícipio de Granito – PE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Assessoramento técnico ao Munícipio de Surubim – PE 
 

 
 
 
 

Capacitação ao Munícipio de Machados – PE 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

Assessoramento técnico ao Munícipio de Poção – PE 
 
 

 
 
 
 
 


