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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 

especializados 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: 

4- 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 março – 2020  

 
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 

02/03/20 
Reunião com a equipe da 
Proteção Especial de Alta 
Complexidade.  

Discussão das 
demandas do Fórum 
de população de rua e 
ações SEASS. Em 
especial do trabalho 
infantil. 

Realizada  Participação dos 
técnicos das gerências 
GEPMC e GEPAC. 

Equipe GEPMC/PETI. 

03/03/20 Reunião Plano Operativo 

Atualização dos planos 
operativos das ações 
pactuadas, visando o 
início do processo de 
implementação. 

Definição de 
calendário.  Equipe GEPMC/PETI. 

04/03/20 Reunião FEPETIPE 

Participar das 
discussões e 
planejamento de ações 
do fórum. 

Discussão das 
ações do Dia 12 
de junho. 

 Equipe GEPMC/PETI. 

05/03/20 
Atividades 
administrativas e de 
ajustes técnicos para 
ações internas e externas. 

Sistematização de 
dados, elaboração de 
relatórios, ajustes de 
datas e articulações 
com municípios. 

Realizadas   Equipe GEPMC/PETI. 

06/03/20 
Atividades 
administrativas e de 
ajustes técnicos para 
ações internas e externas. 

Sistematização de 
dados, elaboração de 
relatórios, ajustes de 
datas e articulações 
com municípios. 

Realizadas   Equipe GEPMC/PETI. 

09/03/20 Reunião de planejamento 
e avaliação GEPMC 

Planejar e avaliar as 
visitas municipais 
realizadas. 

Realizada   Equipe GEPMC/PETI 

10/03/20 Palestra. Ação Dia da 
Mulher - Orobo 

Palestra para discussão 
da temática de 
violência contra a 
mulher 

Realizada   Equipe GEPMC/PETI 

11/03/20 Atividades 
administrativas e de 
ajustes técnicos para 

Sistematização de 
dados, elaboração de 
relatórios, ajustes de 
datas e articulações 
com municípios. 

Realizadas  Equipe GEPMC/PETI 



 
 

DATA AÇÃO/ 
ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE 

ações internas e externas. 

12/03/20 
Reunião institucional 
discussão do Fluxo 
FUNASE-CREAS 

Alinhar o fluxo de 
atendimento para 
egressos de medias 
socioeducativas do 
meio fechado para o 
meio aberto. 

Reunião 
realizada. 

 Equipe GEPMC/PETI 

13/03/20 

Atividades 
administrativas e de 
ajustes técnicos para 
ações internas e externas. 

Sistematização de 
dados, elaboração de 
relatórios, ajustes de 
datas e articulações 
com municípios. 

Realizadas   Equipe GEPMC/PETI 

16/03/20 Reunião gerencial de 
planjeamento GEPMC. 

Planejamento das 
visitas de assessoria e 
ações da gerência de 
média complexidade, 
incluindo aquelas 
referentes ao 
acompanhamento do 
PETI. 

Planejamento 
realizado.  Equipe GEPMC/PETI 

17/03/20 Formação com equipes 
municipais em Agrestina. 

Formação acerca do 
prontuário SUAS físico 
e eletrônico e RMA 
CRAS e CREAS 

Formação 
realizada   Equipe GEPMC/PETI 

17/03/20 
Visita de assessoria 
técnica município de 
Ipojuca. 

Orientações para a 
equipe do CREAS com 
a finalidade de 
instrumentalizar a 
atuação no 
equipamento. 

Visita realizada  Equipe GEPMC/PETI 

18/03/20 
Reunião de articulação 
institucional - Conciliação 
do Processo PopRua. 

Contribuir com a 
discussão e propor 
estratégias de 
intervenção.  

Reunião 
realizada.  Equipe GEPMC/PETI 

19/03/20 
Reunião de articulação 
institucional do Comitê 
PopRua. 

Discutir estratégias de 
implantação da política 
pública para a 
população de Rua. 

Reunião 
realizada.  Equipe GEPMC/PETI 

20/03/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 

Ultimo dia de 
trabalho 
presencial. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
04. 

Equipe GEPMC/PETI 



 
 

DATA AÇÃO/ 
ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE 

orientações no contexto 
da Covid 19. 

de Corona Vírus. 

23/03/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
07. 

Equipe GEPMC/PETI 

24/03/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
04. 

Equipe GEPMC/PETI 

25/03/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
03. 

Equipe GEPMC/PETI 

26/03/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
11. 

Equipe GEPMC/PETI 

29/03/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
07. 

Equipe GEPMC/PETI 



 
 

DATA AÇÃO/ 
ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS 

RESULTADOS OBSERVAÇÃO EQUIPE 

30/02/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
10. 

Equipe GEPMC/PETI 

31/02/20 

Atividades de articulação 
com municípios, 
participação em reuniões 
virtuais, elaboração de 
notas técnicas e 
orientações no contexto 
da Covid 19. 

Estabelecer fluxo de 
atividades e 
informações junto as 
equipes municipais de 
Assistência Social, no 
contexto da pandemia 
de Corona Vírus. 

Realizadas de 
forma virtual e 
home office. 

Atendimentos por 
telefone aos 
municípios – total de 
06. 

Equipe GEPMC/PETI 

 
 
 

3. Síntese dos Resultados Obtidos 
 
 

AÇÃO/ATIVIDADE TOTAL OBSERVAÇÕES 

Atendimentos aos municípios (via e-mail 
e telefone) 

53 

Atendimento a municípios de todas as 
regiões do estado, acerca de 
procedimentos para a atuação em tempos 
de pandemia de Corona Vírus. 

Visita de monitoramento e assessoria 
técnica aos municípios (in loco) 

03 Agrestina, Ipojuca e Orobó. 

Reunião Gerencial 04 
Planejamento de ações, visitas, ajustes de 
cronograma, etc. 

Reunião FEPETIPE 01 Planejamento Dia 12 de junho. 

Palestras em eventos 01 Orobó – Dia da mulher. 

Articulação institucional  11 Ações para PopRua, Fluxo Funase-CREAS, 
combate a Covid-19. 

Outras Atividades Realizadas 12 

Atividades de internas ligadas ao 
funcionamento da SEASS; sistematização 
de dados; elaboração de notas técnicas e 
orientações para as equipes municipais, no 
contexto da pandemia de Corona Vírus. 



 
 

 

4. Considerações Finais 
 

Neste mês de março, iniciamos um período bastante atípico e jamais vivenciado na 

atuação da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, bem como no âmbito 

social e das relações sociais, de trabalho e afetivas. A partir do vigésimo segundo dia deste 

mês, passamos a tomar precauções e levar a cabo as medidas de isolamento social 

anunciadas pelo Governo de Pernambuco, para prevenção e combate a Pandemia de Corona 

Vírus que ocasiona a Covid-19, doença altamente contagiosa e que gera diversas 

complicações de saúde. Antes da expansão do vírus no Brasil, no início do mês já havíamos 

percebido diminuição nas atividades, grande parte provocadas pelo contingenciamento de 

recursos federais para os municípios, contudo seguimos com o plano de trabalho e a 

realização de visitas de assessoria técnica aos CREAS municipais, participação de reuniões de 

articulação institucional de Rede de Proteção e Sistema de Garantia de Direitos, palestras, 

entre outras atividades.  

Realizamos 03 (três) visitas aos municípios de Agrestina, Ipojuca e Orobó para visita 

de assessoria, formação de equipes técnicas e realização de palestra. A primeiro atividade a 

convite do município de Agrestina; a segunda como parte da agenda de capacitação no 

âmbito do SUAS e a última também a convite do município (Orobó).  

Participamos de reuniões de planejamento e articulação para implantação de ações 

do Fórum sobre o Trabalho Infantil e do Fórum de População de Rua. Ambos com foco no 

enfrentamento do trabalho infantil no estrado.   

O Projeto Praia Legal não realizou ações de formação, tivemos dificuldades no 

acompanhamento das ações, apesar de algumas terem sido realizadas pelas equipes 

municipais, sobretudo de Igarassu, Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes.  

As atividades internas e para suporte das ações da SEDSCJ continuaram 

normalmente, a exemplo das participações no Governo Presente, e demais atividades. Bem 

como, estamos atendendo as demandas espontâneas municipais, sem prejuízos ao 

assessoramento técnico. 

Atenciosamente, 

 
Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Geral 



 
 

 

ANEXO 

Planejamento e Elaboração de Ações para Combate à Covid-19 

 

 

                                                              

 



 
 

 

Atendimentos e articulações junto às equipes municipais 

 

 
 

Plantão Social na Ouvidoria SDSCJ 
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