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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. 

 
 

 Metas / Resultados obtidos no mês de MARÇO/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 

02/03/17 
Atendimento via telefone 
ao município de Glória 
do Goitá. 

Prestar informações sobre as 
pendências das AEPETIs do 
município. 

Atendimento realizado. 
Informações prestadas a 
prefeita, Adriana Dornelas 
Câmara. 

Maria Ivone 

02/03/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de Glória 
do Goitá. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI e pendências na 
execução das AEPETIs. 

Atendimento realizado. 
Informações prestadas. E-
mail enviado para a prefeita: 
apaes10@hotmail.com 

Maria Ivone 

02/03/17 

Reunião de alinhamento 
do Encontro Estadual de 
Gestores Municipais na 
GEDCA/SEASS. 

Socializar informações e definir 
atribuições de cada equipe 
para o dia do evento. 

Definição das atribuições. 
Nova reunião marcada para 
o dia 08/03/17. 

Renata Marinho 

03/03/17 
Atendimento via telefone 
ao município de Jupi. 

Prestar informações sobre as 
pendências das AEPETIs do 
município. 

Atendimento realizado. 
Informações prestadas a 
secretária, Janaina de Cassia 
Almeida. 

Maria Ivone 

06/03/17 
Atendimento presencial 
ao município de 
Timbaúba. 

Orientações acerca da 
execução das ações 
estratégicas no município para 
a nova gestão. 

Atendimento realizado. Demonstração 
da síntese de indicadores do trabalho 
infantil. Solicitação de agendamento 
de reunião. 

Informações prestadas a Mª 
Emília Lima – Assistente 
Social CREAS (81) 
99873.7338; Mª Rute de O. 
Silva – Psicóloga CREAS (81) 
99578.7452 Mª Rosane de 
Queiroz – Coord. CREAS (81) 
98911.5655 

Equipe Técnica 



  
 

06/03/17 
Atendimento por e-mail 
ao município de 
Cabrobó. 

Orientações acerca da 
execução das ações 
estratégicas no município para 
a nova gestão. 

Atendimento realizado. Demonstração 
da síntese de indicadores do trabalho 
infantil. Solicitação de agendamento 
de reunião. 

Informações prestadas a Mª 
Emília Lima – Assistente 
Social CREAS (81) 
99873.7338; Mª Rute de O. 
Silva – Psicóloga CREAS (81) 
99578.7452 Mª Rosane de 
Queiroz – Coord. CREAS (81) 
98911.5655 

Equipe Técnica 

07/03/17 
Atendimento presencial 
ao município de 
Arcoverde. 

Orientações acerca da 
execução das ações 
estratégicas no município para 
a nova gestão. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 
secretária de Assistência 
Social, a sra. Patrícia Mirian 
Costa de B. Cavalcante. 

Equipe técnica 

07/03/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de 
Arcoverde. 

Orientações acerca da 
execução das ações 
estratégicas do PETI, 
indicadores e atualização no 
CadSuas.  

Atendimento realizado. 
Informações prestadas. 
patcostabr@gmail.com 

Maria Ivone 

07/03/17 
Atendimento via e-mail 
ao município de Lajedo. 

Dúvidas acerca do quantitativo 
de trabalho infantil identificado 
nos dados oficiais em 
contraponto com as ações que 
vêm sendo realizadas pela 
equipe municipal.  

Atendimento realizado. 
Encaminhamento de solicitação de 
agendamento de reunião para 
assessoramento técnico presencial, 
tendo em vista as especificidades da 
questão.  

redesenhopetilajedo@hotm
ail.com 

Leonidas Leal 

08/03/17 
Reunião Institucional 
com a SRTE/TEM e 
AEPETI Estadual. 

Discutir e qualificar o fluxo de 
identificação de trabalho 
infantil e encaminhamentos, 
após as ações de fiscalização. 

Reunião realizada. Fluxo de 
encaminhamentos definido. Envio de 
diagnóstico dos municípios; 
agendamento de reunião para 
discussão de campanha estadual na 
feira livre.  

Às 9h na Superintendência 
Regional do Trabalho. 
Roberta Moreira – auditora 
fiscal (81) 982494623; Lívia 
Macêdo – Auditora fiscal 
(81) 999987467; Patrícia dos 
Anjos – analista (81) 
995288337; Inês Dias (81) 
31830712. 

Leonidas Leal 

08/03/17 
Atendimento via telefone 
ao município de Jucati. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 
Rosicleide Elias - 
Assistente Social 
(87)8104-4227. 

Maria Ivone 



  
 

execução das AEPETIs, 
indicadores e atualização no 
CadSuas. 

08/03/17 

Reunião de alinhamento 
do Encontro Estadual de 
Gestores Municipais na 
GEDCA/SEASS. 

Informar programação do 
evento. 

Programação definida. 
Nova reunião marcada para 
o dia 10/03/17. 

Renata Marinho 

09/03/17 
Atendimento presencial 
com o município Lagoa 
de Itaenga. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, indicadores e 
atualização no CadSuas. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas ao 
Secretário de Assistência 
Social, Josinaldo José Gomes, 
e equipe. 9.9606-3875 

Equipe técnica 

09/03017 
Reunião ordinária do 
FEPETIPE. 

Avaliação das ações realizadas 
e redefinição das comissões de 
trabalho. 

Reunião realizada; encaminhamentos 
pactuados. 

 Leonidas Leal 

10/03/17 
Atendimento presencial 
ao município de Ribeirão. 

Dúvidas sobre o 
preenchimento do SIMPETI e 
acompanhamento dos sistemas 
e instrumentais da assistência 
social com recorte para o 
trabalho infantil. 

Atendimento realizado. Demonstração 
de preenchimento do SIMPETI e SISC. 
Definição de fluxo de informações 
estabelecido. 

Informações prestadas a 
Cleyton Siqueira de Oliveira 
– Aux. Administrativo (81) 
98741.1242 

Equipe técnica  

10/03/17 
Atendimento presencial 
ao município de Goiana. 

Informações sobre os índices 
de trabalho infantil, 
possibilidade de ofertar as 
ações estratégicas do PETI 
mesmo sem cofinanciamento e 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 
Informações prestadas a 
Daysi Salgues – Gerente da 
PSE (81) 99509.5300  

Equipe técnica  

10/03/17 
Entrevista para o Portal 
Leia Já sobre o trabalho 
infantil. 

Entrevistas concedidas a 

repórteres do Portal Leia Já 

detalhando os números e o 

perfil do trabalho infantil em 

Pernambuco e a situação do 

Entrevistas realizadas.  Leonidas Leal 



  
 

Metrô Recife.  

10/03/17 
 

Atendimento via telefone 
ao município de São José 
da Coroa Grande. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca dos Indicadores de 
Identificação e Atendimento.  
 

Atendimento realizado. 
 

Informações prestadas a 
técnica Elayne Lins  
9.8729-7703  
 

Maria Ivone 
 

13/03/17 
 

Atendimento via e-mail 
ao município de São José 
da Coroa Grande. 
 

Orientações acerca dos 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento.  

Atendimento realizado. 
elaynelins2013@hotmail.co
m 
rmsilva61@hotmail.com  

Wellia Siqueira 

13/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº5116/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Recife. 
 

Encaminhar denúncia de 
trabalho infantil recebida pela 
Ouvidoria Social ao município 
de Jaboatão dos Guararapes 
para acompanhamento do 
caso.  
 

Encaminhamento da denúncia de 
trabalho infantil para a equipe da 
Assistência Social de Jaboatão dos 
Guararapes e posterior 
acompanhamento. 
 

 
Leonidas Leal 
 

13/03/17 
 

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

Encaminhar denúncia de 
trabalho infantil, recebida pela 
Ouvidoria Social SDSCJ, para a 
equipe de Assistência Social do 
município de Ipojuca.  
 

Encaminhamento de denúncia de 
trabalho infantil, para a equipe da 
assistência social do município de 
Ipojuca e posterior acompanhamento. 
 

 
 

Leonidas Leal 
 

.  
13/03/17 

 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº7564/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Recife. 
 

Encaminhar denúncia de 
trabalho infantil na praia, 
recebida pela Ouvidoria Social 
ao município de Recife para 
acompanhamento do caso. 
 

Encaminhamento de denúncia de 
trabalho infantil, para a equipe da 
assistência social do município de 
Recife e posterior acompanhamento. 
 

 
Leonidas Leal 
 

mailto:elaynelins2013@hotmail.com
mailto:elaynelins2013@hotmail.com
mailto:rmsilva61@hotmail.com


  
 

13/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº5276/2017 – 
Denúncia Trabalho 
Infantil – Camaragibe. 
 

Encaminhar denúncia de 
trabalho infantil na praia 
(Pina), recebida pela Ouvidoria 
Social ao município de 
Camaragibe para 
acompanhamento do caso. 
 

Encaminhamento de denúncia de 
trabalho infantil, para a equipe da 
assistência social do município de 
Camaragibe e posterior 
acompanhamento. 
 

 
Leonidas Leal 
 

13/03/17 
 

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

Encaminhar denúncia de 
trabalho infantil doméstico, 
recebida pela Ouvidoria Social, 
para o município de Recife, 
para acompanhamento do 
caso. 
 

Encaminhamento de denúncia de 
trabalho infantil doméstico, para a 
equipe da assistência social do 
município de Recife, fortalecendo a 
articulação realizada com o Conselho 
Tutelar da RPA IV. 
 

 
Leonidas Leal 
 

13/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº13040/2017 
– Denúncia Trabalho 
Infantil – Recife. 
 

Encaminhar denúncia de 
exploração do trabalho infantil 
para mendicância, recebida 
pela Ouvidoria Social, para o 
município de Recife, para 
acompanhamento do caso. 
 
 

Encaminhamento de denúncia de 
exploração de trabalho infantil para 
mendicância, para a equipe da 
assistência social do município de 
Recife, fortalecendo a articulação 
realizada com o Conselho Tutelar da 
RPA 3A. 
 
 

 
Leonidas Leal 
 

13/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº13931/2017 
– Denúncia Trabalho 
Infantil – Bom Jardim. 
 

Encaminhar denúncia de 
agressão física e abuso sexual, 
com exploração do trabalho 
infantil, para a equipe da 
assistência social de Bom 
Jardim, com a finalidade de 
que sejam tomadas as 
providências cabíveis.  
 

Encaminhamento de denúncia 
realizada para a equipe da assistência 
social do município de Bom Jardim. 
 

 
Leonidas Leal 
 



  
 

14/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº 
16040/2017– Denúncia 
Trabalho Infantil – 
Recife. 
 

Articular o acompanhamento 
de caso de violência familiar, 
negligência e maus-tratos de 
criança residente no bairro do 
Zumbi/Recife, para a equipe da 
Assistência Social. 
 

O caso não se configura como 
trabalho infantil doméstico, contudo 
possui a existência de violência 
familiar, negligência e maus-tratos. 
Contatar a Assistência Social de Recife, 
reforçando a necessidade de 
acompanhamento do caso e tomada 
de medidas cabíveis, inclusive em 
articulação com o Conselho Tutelar 
RPA IV. 
 

 
Leonidas Leal 
 

14/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº 
17108/2017– Denúncia 
Trabalho Infantil – 
Recife. 
 

Articular acompanhamento de 
caso de abuso sexual, 
exploração sexual, violência 
física e psicológica e trabalho 
infantil de adolescentes 
residentes no bairro do 
Prado/Recife. 
 
 

A denúncia deve ser encaminhada 
para o CAOPIJ/PE e Polícia, afim que 
sejam realizadas medidas imediatas 
de proteção aos adolescentes. A 
Equipe GEPMC/AEPETI, vai entrar em 
contato com a equipe da assistência 
social de Recife, para fortalecer o 
atendimento da denúncia junto ao 
Conselho Tutelar da RPAIV e posterior 
tomada de medidas cabíveis. 
 
 

 
Leonidas Leal 
 

14/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº 
17691/2017– Denúncia 
Trabalho Infantil – Recife. 
 

Articular acompanhamento de 
situação que envolve agressões 
físicas, negligência e maus-
tratos. Possivelmente também 
trabalho infantil. 
 

A Coordenação GEPMC/AEPETI, em 
acordo com as suas atribuições vai 
entrar em contato com a equipe da 
assistência social do município de 
Recife para acompanhamento da 
denúncia e verificação da situação. A 
partir da atuação do Conselho Tutelar 
pode ser requerida medida protetiva e 
oferta de serviço socioassistencial 
para a família. 
 

 
Leonidas Leal 
 



  
 

14/03/17 
 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº 
18584/2017– Denúncia 
Trabalho Infantil – 
Timbaúba. 
 

Articular acompanhamento de 
situação que envolve agressões 
físicas, negligência e maus-
tratos. Possivelmente também 
trabalho infantil doméstico. 
 

Encaminhamento do caso para ciência 
da equipe de assistência social do 
município de Timbaúba, afim que 
sejam contatados o Conselho Tutelar e 
a Polícia Militar para 
acompanhamento do caso e tomada 
de providências cabíveis.  
 

 
Leonidas Leal 
 

14/03/17 

Resposta ao 
Encaminhamento de 
Despacho Nº 
19831/2017– Denúncia 
Trabalho Infantil – 
Paulista. 
 

Acompanhamento de caso de 
abuso sexual, maus-tratos e 
violências. 
 

Encaminhamento da situação para a 
equipe do município de Paulista. 
 

 
Leonidas Leal 
 

14/03/17 

Atendimento por 
telefone ao município de 
Custódia. 
 

Articulação para realização de 
audiência pública de pactuação 
das ações estratégicas do PETI. 
 

Atendimento realizado; Recebimento 
de e-mail para agendamento da 
audiência pública; orientações para 
articulação da rede socioassistencial e 
de proteção. 
 

Atendimento prestado a 
Cícera Sousa Almeida – 
Assistente social (81) 
99769.2022 
 

Leonidas Leal 
 

14/03/17 

Atendimento por 
telefone ao município de 
Itacuruba. 
 

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária Inalda Maria. 
(87) 3893-1174 
inaldacarvalhocarvalho@hot
mail.com 
 

Maria Ivone 
 

14/03/17 

Atendimento por 
telefone ao município de 
Tupanatinga. 
 

Articulação para visita de 
assessoramento técnico e 
qualificação da equipe 
municipal, sobre as ações de 
enfrentamento do trabalho 
infantil.  
 

Atendimento realizado. Solicitação de 
envio de convite formal através de 
ofício, e outras informações 
prestadas. 
 

Atendimento prestado a 
Meyrielly Suammy (87) 
99949.4344 – Sec de 
Assistência Social.  
 

Leonidas Leal 
 



  
 

15/03/17 
 

Atendimento por 
telefone ao município de 
Lagoa de Itaenga. 
 

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Maria José, gerente da 
Proteção Especial. 
(81)3653-2070 
mj.bezerra2011@bol.com 
 

Maria Ivone 

16/03/17 
 

Organização do I 
Encontro Estadual dos 
Trabalhadores da 
Assistência Social do 
Estado de Pernambuco.  
 

Assessoramento técnico aos 
municípios pernambucanos em 
Balcão de informações. 
 

Participação de gestores dos 184 
municípios do estado pernambucano 
e Distrito estadual de Fernando de 
Noronha. 

Palestra proferida por Ieda 
Castro, ex Secretária 
Nacional de Assistência 
Social. Tema: O atual cenário 
do Sistema Único da 
Assistência Social e os 
desafios para os novos 
gestores municipais. 
 

Equipe técnica 
GEPMC/AEPETI 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Poção. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Sylvana Pinto Bezerra, 
assistente social. 
(87)9.9170-7062 
sylvana.as@hotmail.com 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de 
Dormentes. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária, Maria Socorro 
Coelho. 
(87)9.9958-8881 
socorrosouza3@hotmail.com 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Jucati. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária, Rosa C. Peixoto, e 
a assistente social, 
Rosecleide Elias. 
(87) 3779.8103 
 

Equipe técnica 
 

mailto:mj.bezerra2011@bol.com


  
 

 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Angelim. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
assistente social, Izabella da 
S. Simões. 
(87) 99815.0830 
bellasimoes@hotmail.com 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Lagoa do 
Carro. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Dyéniheris A. de 
Amorim. 
(81) 99155.0333 
dieniaa@gmail.com 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de 
Terezinha. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado ao 
secretário José Ailson Souza 
da Silva. 
(87) 98106.3371 
ailsonterezinhape@outlook.
com 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Lagoa do 
Ouro. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Vanderléa Simão do 
Nascimento. 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Calumbi. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Maria Solange 
Magalhães. 
(81) 98823-3848 
 

Equipe técnica 
 



  
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Santa 
Terezinha. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Francimeire L. 
Andrade. 
(87) 98868-7106 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Escada. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. Atendimento 
realizado. 
 
 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Maria Edilene B. 
Gomes. 
 (81) 99950-3116 
sec.asescada@gmail.com 
 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Bodocó. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Maria Luiza B. 
Gonçalves. 
(87) 9945-1116 
 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Vitória 
de Santo Antão. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
secretária de Assistência 
Social, Zandramar Gomes 
Ruiz. 
 
 

Equipe técnica 
 



  
 

 

16/03/17 
 

 

 

 

Atendimento presencial 
ao município de Afrânio. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Ana Luiza Cavalcante. 
(87) 98858-1058 
analuizadec@gmail.com 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

 

Atendimento presencial 
ao município Xexéu. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Maria de Fátima de 
Barros. 
(81) 99211-3714 
sec.social@hotmail.com 
 

 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município Tabira. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Iêda Maria G. Dias. 
(87) 99680-2425 
iedamelo-13@hotmail.com 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município Jupi. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Janaína de Cassia 
Almeida. 
(87) 99817-2902 
secretariajupi2017@hotmail.

com 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Riacho 
das Almas. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

 Atendimento prestado ao 
assessor técnico, Almir 
Azevedo da Silva.  
(81) 99873-6188 
 
 

Equipe técnica 
 



  
 

 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de Cumaru. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Elizabete Rodrigues. 
(81) 98195-3025 
contatomonteiro22@hotmail

.com 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município Salgadinho. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado ao 
Secretário de Assistência 
Social, Bruno Ruan de Souza. 
(81) 98871-9118 
social.salgadinho@gmail.co
m 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município Escada. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Edilene B. Gomes.  
(81)9.9950-3116 
sec.asescada@21gmail.com 
 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de 
Palmerina. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado ao 
Secretário Executivo, Tiago 
Felix de Vínculo. 
(87) 98837-7899 
 

Equipe técnica 
 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de 
Araripina. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Suzilene A. A. Castro. 
(87) 99905-1918 
suzialcastro@yahoo.com.br 

Equipe técnica 
 



  
 

Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 
 

 

16/03/17 
 

Atendimento presencial 
ao município de 
Casinhas. 
 

Solicitação de informações e 
esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Secretária de Assistência 
Social, Ediluce B. Leal. 
(81) 98113-6066 
 

Equipe técnica 
 

17/03/17 
 

Atendimento via telefone 
ao município de Lagoa de 
Itaenga. 
 

Esclarecimento sobre as 
AEPETIs e envio do modelo do 
Plano de Trabalho.  
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Maria José, gerente da 
Proteção Especial. 
(81) 3653-2070 
mj.bezerra2011@bol.com.br 
 

Maria Ivone 
 

17/03/17 
 

Atendimento via telefone 
ao município de Calçado. 
 

Esclarecimento sobre as 
AEPETIs e Indicadores de 
Identificação e Atendimento. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
coordenadora do PETI, 
Mauricéia Sobral de Oliveira. 
(87) 3793-1127 
(87) 98110-4467 
 
 

Maria Ivone 
 

17/03/17 

Atendimento via e-mail 
para o município de 
Lagoa de Itaenga. 
 

Atender à solicitação do 
município - envio de e-mail 
Plano de Trabalho das Ações 
Estratégicas do PETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
gerente da Proteção 
Especial, Maria José. 
(81) 3653-2070 
mj.bezerra2011@bol.com.br 
 

Wellia Siqueira 
 

17/03/17 
 

Atendimento via e-mail 
ao município de Glória 
de Goitá. 
 

Esclarecimento sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado. 
spsdtjgloriadegoita@yahoo.c
om 
 

Wellia Siqueira 
 



  
 

17/03/17 
 

Atendimento via e-mail 
ao município de Calçado. 
 

Atender à solicitação do 
município sobre prestação de 
contas. 
 

Atendimento realizado. 
 

Envio de Caderno de Gestão 
Orçamentária e Financeira 
do SUAS. 
Mauriceiasobral.upe2012@g
mail.com 
 

Wellia Siqueira 
 

20/03/17 
 

Atendimento via e-mail 
ao município de 
Dormentes. 
 

Atender à solicitação do 
município referente a gestão 
financeira do SUAS. 
 

Atendimento realizado. 
 

Envio de Caderno de Gestão 
Orçamentária e Financeira 
do SUAS. 
socorrosouza3@hotmail.co
m 
 

Wellia Siqueira 
 

20/03/17 
 

Atendimento via telefone 
ao município de Jucati. 
 

Esclarecimento referente a 
realização de Audiência 
Pública. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado a 
Cleide, assistente social. 
(87) 3779-8103 
 

Leonidas Leal 
 

20/03/17 
 

Atendimento via e-mail 
ao município de Olinda. 
 

Sugestão sobre a temática do 
12 de junho. 
 

Atendimento realizado. 
 

Atendimento prestado.  
Petiolinda16@gmail.com 
 

Leonidas Leal 
 

21/03/17 Sistematização de dados. 
Atualização cadastral dos 

municípios atendidos. 
Atualização realizada. 20 municípios atendidos. Equipe técnica 

22/03/17 

Participação em Encontro 

da Rede Socioassistencial 

dos municípios da Mata 

Sul em Tamandaré. 

Construir uma agenda positiva 

com ações efetivas para o 

enfrentamento do trabalho 

infantil na região, em parceria 

com o MPT, SRTE e prefeituras 

municipais.  

Participação no evento com 

contribuições na discussão sobre a 

elaboração de procedimentos padrões 

e fluxos de identificação e 

encaminhamentos de situações de 

trabalho infantil, a exemplo de 

diagnósticos, planos de ação, criação 

de comissões específicas, reuniões 

sistemáticas, entre outros. 

Agendamento de novo encontro no 

Dia 22/03/17 

Hora: 9:30 Local: Associação 

Padre Enzo, Sede Operativa, 

rua 1, S/N Bairro: Estrela do 

Mar, Tamandaré-PE 

Leônidas Leal e 

Mirella Vilar 



  
 

mês de abril. 

22/03/17 

Atendimento via telefone 

ao município de Cabo de 

Santo Agostinho. 

Esclarecimento sobre Execução 

Financeira e Indicadores de 

Identificação e Atendimento. 

Atendimento realizado. 

Atendimento prestado a 

assistente social, Joselina 

Aquino de Souza. 

(81) 3521.6788 

 

Maria Ivone 

23/03/17 

Atendimento por 

telefone ao município de 

Gravatá. 

Esclarecer dúvidas com relação 

a execução das AEPETIs para a 

nova Coordenadora AEPETI 

municipal. 

Atendimento realizado. Agendamento 

de reunião para o dia 24.03.17, às 14h 

Atendimento prestado a 

Dayane Castor – 

Coordenadora AEPETI (81) 

97910.3360 (81) 3563.9057 

Leonidas Leal 

23/03/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº 

20646/2017– Denúncia 

Trabalho Infantil – Água 

Preta. 

Articular a Secretaria de 

Assistência Social do município 

de Água Preta para 

acompanhar possível caso de 

trabalho infantil na agricultura 

e criação de animais, maus-

tratos, violência doméstica e 

negligência, de criança de 08 

anos que mora com a avó. 

Resposta à ouvidoria social SDSCJ e 

articulação junto a equipe da 

Assistência Social do Município de 

Água Preta para acompanhamento da 

situação.  

 Leonidas Leal 

23/03/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº 

21266/2017– Denúncia 

Trabalho Infantil – 

Jaboatão dos 

Guararapes. 

Articular a Secretaria de 

Assistência Social de Jaboatão 

dos Guararapes para 

acompanhar possível caso de 

trabalho infantil, maus-tratos, 

negligência e abuso sexual de 

criança de 12 anos, no bairro 

do Jardim Jordão. 

Resposta à Ouvidoria Social SDSCJ e 

articulação junto à equipe da 

Assistência Social do município de 

Jaboatão dos Guararapes para 

acompanhamento do caso. 

 Leonidas Leal 



  
 

23/03/17 

Resposta ao 

Encaminhamento de 

Despacho Nº 

21899/2017– Denúncia 

Trabalho Infantil – Recife. 

Encaminhar resposta para a 

Ouvidoria Social SDSCJ sobre 

caso de trabalho infantil em 

uma academia de musculação, 

no Bairro da Mustardinha, 

Recife. 

Encaminhamento de resposta 

realizado com sugestão para contatar 

a equipe de fiscais do trabalho da 

SRTE/PE. 

 Leonidas Leal 

24/03/17 
Atendimento presencial 

ao município de Gravatá. 

Orientações acerca da situação 

municipal quanto à execução 

AEPETI, execução financeira e 

pendências municipais. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

coordenadora do PETI, 

Zuleide Dayane, e a 

secretária de Ação Social, 

Dione Ferreira. 

(81) 97910-3360 

(81) 99750-9937 

 

Leonidas Leal 

24/03/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Custódia. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI, pendências na 
execução das AEPETIs, 
Indicadores de Identificação e 
Atendimento. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

assistente social, Cícera 

Maria. 

(87) 3848-1069 

(87) 999631020 

Maria Ivone 

24/03/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de 

Custódia. 

Envio de e-mail com sugestões 

da criação da COPETI, e fluxo 

de atendimento do trabalho 

infantil. 

Atendimento realizado. 

Envio de e-mail para Cícera 

Maria, assistente social do 

município de Custódia. 

sec.acaosocialpmc@hotmail.

com 

Maria Ivone 

27/03/17 

Atendimento por 

telefone ao município de 

Tabira. 

Qualificação das ações 

estratégicas do PETI e 

preenchimento do SIMPETI, 

quantificando as ações 

intersetoriais com demais 

políticas públicas. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Coordenadora AEPETI, 

Rosângela (87) 99659.8516 

Leonidas Leal 



  
 

27/03/17 

Atendimento via telefone 

ao município de 

Custódia. 

Informações sobre a criação da 

Comissão Municipal de 

Enfrentamento ao Trabalho 

Infantil. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

assistente social, Cícera 

Maria. 

(87) 3848.1069 

Maria Ivone 

28/03/17 

Atendimento por 

telefone ao município de 

Poção. 

Encaminhamentos sobre 

atendimentos realizados no 

SCFV para a gestão do 

CadÚnico.  

Atendimento realizado.  
Marli – Coordenadora 

AEPETI (87) 3834.1454 
Leonidas Leal 

28/03/17 
Atendimento presencial 

ao município de Olinda. 

Orientações acerca da situação 

municipal quanto à execução 

AEPETI, execução financeira e 

pendências municipais. 

Atendimento realizado. Reunião 

agendada. 

Isabela Larissa Novaes – 

Diretora da Proteção Social 

Especial (81) 9993.9301 

Leonidas Leal 

28/03/17 

Atendimento presencial 

ao município de São 

Bento do Una. 

Orientações acerca da situação 

municipal quanto à execução 

AEPETI, execução financeira e 

pendências municipais. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

coordenadora do PETI, Erika 

Andrade Rocha. 

(81) 99211.9739 

Maria Ivone 

28/03/17 

Atendimento presencial 

ao município de Glória 

do Goitá. 

Orientações acerca da situação 

municipal quanto à execução 

AEPETI, execução financeira e 

pendências municipais. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

coordenadora, Patiane de 

França e a técnica Jaqueline 

da Costa. 

(81) 99660.9585 

(81) 99765.9944 

Leonidas Leal 

29/03/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de São 

Bento do Una. 

Envio do link da Agenda 

Intersetorial do PETI. 
Atendimento realizado. lua_earc@hotmail.com Wellia Siqueira 

29/03/17 

Primeira Reunião para 

Planejamento das Ações 

e Encontros Regionais. 

Planejar encontros regionais 

dos trabalhadores da 

assistência social do estado de 

Pernambuco. 

Apresentar o principal cenário do 

SUAS e os desafios para os novos 

gestores municipais. 

Local; SEAS 

Hora: 9:00 
Maria Ivone 



  
 

29/03/17 

Atendimento por 

telefone ao município de 

Poção.  

Acompanhamento do registro 

de atendimento no SISC e do 

número de registro de trabalho 

infantil no CadÚnico, com 

estabelecimento de fluxo de 

procedimentos para a equipe 

municipal. 

Revisão do número de atendimentos 

registrado anteriormente pela equipe 

AEPETI estadual para o município.  

Marli – Coordenadora 

AEPETI (87) 3834.1454 
Leonidas Leal 

29/03/17 

Elaboração do Relatório 

final de execução AEPETI 

2016, referente ao 

contrato de Gestão Nº 

01/2016 PETI/IEDES. 

Sistematização das ações 

realizadas pela equipe de 

coordenação estadual AEPETI 

no ano de 2016. 

Estrutura do relatório, 

contextualização histórica do 

problema, objetivos e metas inseridos 

no relatório. 

 Leonidas Leal 

30/03/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Triunfo. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI e   sobre o 
preenchimento do SIMPETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Conceição da Silva. 

(87) 99970.1193 

creastriunfope@hotmail.co

m 

Maria Ivone. 

30/03/17 
Atendimento ao 

município de Gravatá. 

 Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca do uso do recurso para a 
realização das ações 
estratégicas do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

coordenadora do PETI, 

Zuleide Dayane. 

(81) 97910.3360 

 

Renata Marinho 

30/03/17 

Reunião com a equipe 

técnica e a secretária 

Socorro Araújo. 

Traçar estratégias para 

intensificar o enfrentamento 

do trabalho infantil junto aos 

municípios. 

Foram apresentadas algumas 

sugestões que serão analisadas pela 

gerência. 

Será marcada outra reunião 

por Mirela, com data a 

definir. 

Equipe técnica 

31/03/17 
Atendimento via telefone 

ao município de Manari. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

técnica, Fabiana. 

(87) 99661.7434 

 

Maria Ivone. 



  
 

 

 

31/03/17 
Atendimento via e-mail 

ao município de Manari.  

Envio do link da Agenda 

Intersetorial do PETI e anexo do 

decreto estadual que cria a 

Comissão Permanente de 

Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil de 

Pernambuco – COPETI/PE.  

Atendimento realizado. 

Envio de e-mail para a 

secretária de assistência 

social, Mariluce Martins. 

Mariluce-

martins@hotmail.com 

Wellia Siqueira 

31/03/17 

Atendimento via telefone 

ao município de São José 

do Egito. 

Solicitação de informações e 
esclarecimento de dúvidas 
acerca das ações estratégicas 
do PETI. 

Atendimento realizado. 

Informações prestadas a 

Francineire Lucena 

(87) 3844.1165 

Maria Ivone 

31/03/17 

Atendimento via e-mail 

ao município de São José 

do Egito. 

Envio de e-mail com 

orientações acerca do 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil e Síntese dos 

Indicadores. 

Atendimento realizado. 
Envio de e-mail para 

Francineire Lucena 
Wellia Siqueira 



  
 

 Síntese dos Resultados Obtidos: 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 
Visitas Técnicas aos municípios (in 
loco) 
 

01 Tamandaré 

Atendimentos aos municípios (via 
e-mail e telefone) 
 

35 

Glória do Goitá (3x); Jupi; Cabrobó; Arcoverde; Lajedo; Jucati 
(2x), São José da Coroa Grande (2x); Custódia (4x); Itacuruba; 
Tupanatinga; Lagoa de Itaenga (3x); Calçado (2x); Dormentes; 
Olinda; Cabo de Santo Agostinho; Gravatá; Tabira; Poção 
(2x); São Bento do Una; Triunfo; Manari (2x); São José do 
Egito (2x). 

Reunião com as equipes municipais 
(presencial na secretaria) 
 

33 

Timbaúba; Arcoverde; Lagoa de Itaenga; Ribeirão; Goiana; 
Poção; Dormentes; Jucati; Angelim; Lagoa do Carro; 
Terezinha; Lagoa do Ouro; Calumbi; Escada (2x); Bodocó; 
Vitória de Santo Antão; Afrânio; Xexéu; Tabira; Jupi; Riacho 
das Almas; Cumaru; Salgadinho; Palmerina; Araripina; 
Casinhas; Gravatá (2x); Olinda; São Bento do Una. 

Articulações para realização de 
audiências públicas nos municípios 
 

0  

Reuniões Ampliadas 
 

0  

Reunião FEPETIPE  
 

01  

Reuniões Gerenciais com as equipes 
SEASS/SDSCJ 
 

04  

Articulações Institucionais para 
atividades diversas (Respostas aos 
manifestos da Ouvidoria Social 
(0800.081.4421) – Disque 100 
 

15 
Ipojuca; Recife (8x); Camaragibe; Bom Jardim; Timbaúba; 
Paulista; Água Preta; Jaboatão dos Guararapes. 

Encontro com os Conselhos 
Tutelares 
 

0  

Capacitações com as equipes 
municipais e da rede de proteção e 
sistema de garantia de direitos 
 

0  

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

0  

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

0  

Relatórios de acompanhamento das 
metas pactuadas de redução do 
trabalho infantil 
 

0  

Realização de Campanhas estaduais 
de enfretamento ao trabalho 

0  



  
 

infantil 
 

Outras Atividades 05  

 

 Considerações Finais 

 

A Equipe de Coordenação das ações Estratégicas do PETI, no mês de março, 

orientou e prestou assessoramento técnico a equipes municipais da Assistência Social de 

inúmeros municípios pernambucanos. Grande parte das equipes atendidas foram recém 

formadas, devido as mudanças de gestões municipais ocorridas em decorrência das últimas 

eleições. Neste sentido, as orientações prestadas foram essencialmente quanto à execução 

das ações estratégicas, formação da equipe de referência, execução financeira dos recursos 

do cofinanciamento federal, e registro das ações no Sistema de Monitoramento do PETI 

(SIMPETI). 

Realizamos um total de 33 reuniões na Gerência de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade para municípios sem PETI e outros com as AEPETIS. As pendências mais 

comuns aos municípios foram a falta de informações recebidas pelas antigas gestões, sobre 

a execução das AEPETIs, não localização de documentos de comprovação de gastos 

financeiros e falta de registro das ações e metas pactuas nos planos de trabalho 

encaminhados ao MDSA.  

Retomamos a participação nas reuniões do Fórum Estadual de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil de Pernambuco (FEPETIPE), buscando o fortalecimento das 

ações intersetoriais previstas pelo fórum, além da sua interiorização. Sendo assim, 

colocamo-nos a disposição do FEPETIPE para que seus representantes se façam presentes 

nos eventos promovidos pela SDSCJ/SEASS. 

Visitamos o município de Tamandaré, participando de uma ação intersetorial com a 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/PE), num encontro para discutir 

formas efetivas de enfrentamento do trabalho infantil em municípios da Mata Sul e litoral. 

As ações integradas visam a qualificação da atuação das equipes municipais para redução 

dos índices de trabalho infantil no Estado. 

 

______________________________________ 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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I Encontro para novos Gestores da Assistência Social – 16/03/2017 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  
 

Reunião com equipe do Município de Gravatá – 24/03/2017 
 

  
 

Reunião com equipe do Município de Ribeirão – 10/03/2017 
 

     
 

Encontro com municípios da Mata Sul e Litoral – 22/03/2017 
 

 



  
 

Reunião com equipe do Município de Glória do Goitá – 28/03/2017 
 

 
 

Reunião com Equipe do Município de Araçoiaba – 23/03/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

 



  
 

 

 
 

 
 



  
 

 
 
 

 

 



  
 

 
 

 
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


