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ABERTURA - APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DARUÊ MALUNGO 

 

Vilma Carijós – Daruê Malungo  

Bom dia pessoal, acho que talvez todo mundo saiba, somos de Chão de Estrelas, estamos 

fazendo no dia 5 de outubro 30 anos de existência na comunidade, e hoje nós trouxemos dois 

momentos. O primeiro momento foi um trabalho que acontece lá do Daruê Malungo, do serviço 

de convivência, com o professor Tiago, que ele trabalha com break e com hip hop, é um dos 

nossos parceiros do serviço de convivência, o serviço de convivência na verdade chegou quando 

a gente estava com bem muito problema, a gente passou o ano de 2017 sem nenhum projeto, 

sem nenhum recurso, Edson foi lá fazer um estágio com a gente, de psicologia, e levou o serviço 

de convivência pra gente. E esse ano ele continua lá, o serviço de convivência, cada vez mais 

forte, Tiago agora está coreografando com as crianças, no ano passado tinha começado um 

trabalho de formiguinha e agora já está conseguindo fazer coreografias e ir apresentando em 

alguns lugares. E o outro é o trabalho que a gente vem a 30 anos fazendo, tem os meninos 

maiores que são ex-alunos que hoje já são adultos e vem só pra contribuir quando eles podem, 

quando não estão trabalhando, e os outros são alguns das crianças e adolescentes que a gente 

vem trabalhando. Obrigada pela oportunidade e desculpem a demora, que a gente tinha que ter 

feito uma coisa mais simples, mas o pessoal quando começa a tocar e dançar não quer parar 

não.  

 

MESA DE ABERTURA 

 

Maria do Livramento de Aguiar – Presidente do COMDICA 

Ângela Oliveira – Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, juventude, Políticas 

sobre Drogas e Direitos Humanos 

Leônidas Leal – Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

Rosa Cavalheira – Promotora da 32ª Promotoria do Ministério Público  

Maria Joana – Adolescente representante do Fórum Social da Criança e do Adolescente do 

Recife 

Lívia Macedo – Auditora do Ministério do Trabalho e Emprego 

Jailda Pinto – Procuradora do Ministério Público do Trabalho 

Enir Vilas Boas - Representante do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil 

Registro de presença: 

*Rafaela Ribeiro, Valderlene Guimarães e Alexandre Nápoles – Conselheiros do COMDICA 

*Paulo Oliveira e Sandra Eunice – Conselheiros Tutelares 

* Integrantes do FORAPE 
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Maria do Livramento de Aguiar – Presidente do COMDICA 

Bom dia minha gente, gostaria de desejar todos e todas presentes um bom dia de trabalho em 

nome da mesa, saudamos todos os participantes dessa rede de trabalhos para que possamos 

fazer hoje um trabalho bem interessante, na avaliação deste plano nós estamos este ano 

fazendo a revisão de vários planos no município de Recife, e hoje estamos na erradicação do 

trabalho infantil. Então, gostaríamos de desejar um bom dia de trabalho para todos e todas. 

Obrigada. 

 

Maria Joana – Adolescente representante do Fórum Social da Criança e do Adolescente do 

Recife 

Bom dia, bom dia a todos, eu faço parte do COMDICA, sou da representação, e é muito bom 

estar no COMDICA, porque assim se aprende muitas coisas. Eu vou falar também um 

pouquinho, só que eu estou um pouco nervosa, e é isso. 

 

Rosa Cavalheira – Promotora da 32ª Promotoria do Ministério Público 

Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui, é sempre importante esse momento de 

discussão dos planos municipais, e é esse momento democrático onde todos nós podemos dar 

nossa opinião e contribuir para o enfrentamento, hoje se trata de enfretamento ao trabalho 

infantil, e que é uma área realmente que necessita uma articulação enorme entre todos os atores 

da rede. Eu fico feliz de ver aqui presentes não só a Secretaria de Assistência Social do 

município como também a Secretaria da Criança e Juventude do Estado, até porque muitas 

questões perpassam a Cidade do Recife. O trabalho infantil aqui na Cidade do Recife não é só... 

encontramos crianças que vem de outros municípios, e exige a atuação desse trabalho 

articulado com o Estado também, e com outros municípios limítrofes para o enfrentamento da 

questão. Também é importante aqui destacar a presença do Ministério Público do Trabalho e da 

Superintendência Regional do Trabalho, que nós já atuamos muitas vezes conjuntamente nesse 

enfrentamento. O enfrentamento ao trabalho infantil perpassa por várias questões, então na 

Cidade do Recife temos os grandes eventos, que são um foco importante onde identificamos 

essas vulnerabilidades, e também no dia a dia, nos semáforos, na porta dos supermercados, e 

nos finais de semana na praia de Boa Viagem por exemplo, são locais onde visualizamos muitas 

situações. Eu destaco como promotora de justiça e na minha atuação que além da articulação de 

toda a rede, porque a gente precisa ter a retaguarda também, precisamos ter o local para onde 

se vai encaminhar, programas de aprendizagem, profissionalizantes, entidades que atuem com 

crianças, mas também a gente verifica que o poder público precisa se estruturar melhor para 

esse trabalho de abordagem, de conscientização, e até pouco tempo atrás sequer existia as 

equipes de abordagem de rua dos finais de semana, e no horário noturno, que são horários que 

a gente verifica muita situação de trabalho infantil. E as equipes diurnas também carecem de 

estrutura, de estrutura de transporte, número de profissionais, então eu espero que nas 

discussões de hoje saia alguma coisa nesse sentido também, de cobrar do poder público essa 
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estruturação melhor dos seus serviços, pra que a gente consiga trabalhar melhor nesse 

enfrentamento, e sempre frisando essa questão da articulação, porque nenhum de nós sozinhos 

conseguiremos enfrentar essa questão. Nenhuma instituição sozinha vai trazer uma solução, 

temos que discutir realmente em conjunto, então eu queria desejar um bom dia de trabalho para 

todos, depois dessa energização também que o grupo Daruê Malungo com essa belíssima 

apresentação trouxe pra todos nós, e que seja um dia também bem profícuo. Obrigada. 

 

Lívia Macedo – Auditora do Ministério do Trabalho e Emprego 

Bom dia a todos, agradeço o COMDICA pelo convite e a oportunidade de estar aqui colaborando 

e contribuindo e aprendendo também com todos. É mito importante a fala do Ministério Público, 

da Dra. Rosa, a respeito dessa necessidade de articulação na implementação das políticas 

públicas mesmo, de sair direcionamentos, a cobrar do Estado atuações na estrutura pra atuar 

nesse enfrentamento ao trabalho infantil. A gente que está na fiscalização e vai na ponta lidar 

diretamente com os menores que estão nessa situação de trabalho, a gente percebe diversas 

dificuldades que precisam ser enfrentadas pra poder combater essa situação. Primeiramente 

essa questão de geração de emprego e renda para os familiares dos adolescentes, educação, é 

importantíssimo que os adolescentes, as crianças, estejam na escola. Que eles tenham 

oportunidade de participarem de projetos culturais, como esses que a gente acabou de ver aqui, 

e que tanto estimulam, colaboram para o crescimento pessoal do adolescente, para a formação 

como cidadão. Então, é preciso a gente ter atenção, identificar sim o trabalho infantil, não passar 

pela rua e simplesmente não ver, porque já está tão normal a situação, que muitas pessoas nem 

enxergam. Ontem numa das rotinas de fiscalização, estava até comentando aqui com a Dra. 

Jailda, e eu fui ali na porta do Shopping Tacaruna, em frente ao Hospital do Câncer, e 

conversando com alguns adolescentes que estavam limpando vidro, e assim, a maior parte deles 

tinha visivelmente acabado de usar droga, e a gente perguntando o que é que ele fazia com o 

dinheiro que ele recebia ali na limpeza dos sinais, a resposta foi “levar pra casa pra comprar 

comida, e o que sobra, comprar drogas”. E perguntando de perspectivas do que eles esperavam 

para a vida, a maioria não tinha perspectiva, era aquela realidade que ele entrava e continuava, 

e muitas vezes era uma porta, hoje ele está limpando vidro, amanhã ele já está fazendo 

pequenos furtos, e aí vai aumentando, e a gente precisa pensar e agir preventivamente, dar 

oportunidade. Falamos a questão do programa do jovem aprendiz como alternativa, mas para 

eles, eles veem como algo muito distante. Um deles até me relatou que teve uma oportunidade, 

que estava com boas notas no primeiro ano, mas que não conseguiu, porque não tinha 

experiência. E a gente tem que aproveitar esses programas também pra inseri-los no mercado 

de trabalho e pra contribuir com a formação deles, e não desvirtuar. Às vezes se usa essa 

aprendizagem como um emprego, como uma força de trabalho, e a gente precisa utilizar o 

instituto como formação, oportunidade, e é uma forma sim de enfrentamento ao trabalho infantil, 

porque a gente sabe que tem a condição econômica, que tem a necessidade, então é uma 

alternativa. E o que eu conclamo aqui é para que hoje nós todos pensemos em alternativas, o 

que fazer pra dar de oportunidade pra esse adolescente, pra essa criança, que muitas vezes é 

inserido num trabalho precoce, que causa inúmeros malefícios pra eles, e continuam naquela 
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mesma vida, sem sequer poder sonhar, porque ele já sabe que aquilo ali está muito difícil de 

alcançar, e a gente pode sim contribuir com isso. E hoje é uma forma de todos nós darmos um 

pouquinho de colaboração, mas sempre pensando naqueles que estão precisando da nossa 

ajuda, da nossa colaboração, e a gente consegue sim fazer a diferença, todos juntos, somando 

forças. Obrigada pela atenção, gente. 

 

Jailda Pinto – Procuradora do Ministério Público do Trabalho 

Bom dia a todas e a todos, é uma satisfação sempre poder falar desse assunto que é urgente, 

que deve de fato ser prioridade também nos nossos pensamentos e nas nossas ações, sabemos 

que o trabalho infantil é associado à pobreza e à baixa escolaridade do adulto que deveria 

sustentar essa família, então falar de trabalho infantil nos obriga a pensar na necessidade do 

município, do Estado, do país, elaborar e implementar políticas públicas de educação, porque 

muitas vezes surgem vagas na aprendizagem, e aqueles adolescentes que não tiveram uma 

base na educação não conseguem aproveitar essas vagas na aprendizagem, então a 

necessidade de políticas públicas desde o início, creches para que os adultos que sustentam a 

família possam trabalhar e deixar seus filhos em segurança, escolas de qualidade para que sim, 

crianças e adolescentes possam aproveitar e fazer como nós vimos aqui hoje de manhã né, 

crianças e adolescentes no seu papel, que é arte, esporte, educação, num ambiente protegido. É 

isso que a gente espera e deseja pra todas as crianças do país, não só para as crianças ricas. 

Mas pra que nós possamos sonhar com isso ou alcançar isso, políticas públicas tem que ser 

feitas, valores tem que ser incluídos no orçamento, esses valores tem que ser destinados a 

políticas públicas sim, porque se isso não for feito, se a proteção não vier desde os anos iniciais, 

nós vamos verificar grande número de homicídios de jovens e adolescentes associados ao 

trabalho infantil, grande número de gravidez precoce associada ao trabalho infantil, mais de 95% 

em conflito com a lei, adolescentes que cometem atos infracionais passaram pelo trabalho 

infantil, a relação e estudos que comprovam trabalho infantil e uso de drogas, até para aguentar 

a realidade dura que se apresenta do trabalho infantil, então são muitas as violações e elas 

devem ser combatidas. O Ministério Público do Trabalho tem uma ação civil pública ajuizada 

contra a Município de Recife cobrando essas políticas públicas, cobrando que as concessões de 

licenças em feiras e mercados sejam condicionadas ao compromisso de não aceitar ou tolerar o 

trabalho infantil, e diversas outras obrigações, equipar o Conselho Tutelar, designar equipes de 

buscas ativas porque isso é necessário, não há que se esperar que o Ministério Público trabalhe 

indo às ruas conversar e determinar que as crianças vão para as escolas, porque não é esse o 

nosso ofício, o nosso ofício é diante de descumprimentos, ajuizar ações necessárias para atingir 

o objetivo coletivamente e não individualmente, então não há que se falar que o procurador deve 

chegar em cada sinal e conversar com a criança, mostrando sua carteira vermelha e dizendo 

“sou procuradora do trabalho, seu lugar não é aqui, é na escola”, não é assim. Tem que ter 

buscas ativas, pessoas que tem essa habilitação de conversar, ganhar a confiança daquelas 

pessoas, não pode ser um argumento de autoridade porque isso não funciona, porque você 

pode tirar hoje, amanhã se as pessoas não forem alcançadas por essas políticas públicas, se 

essas famílias não forem identificadas e não forem tratadas e cuidadas, no dia seguinte, na 
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semana seguinte, elas estarão novamente no sinal ou em outro sinal, então há necessidade de 

um esforço sim do município. Essas equipes de buscas ativas e mais ainda, o encaminhamento 

dessas famílias para programas de transferência de renda, de qualificação para o trabalho, 

qualificação para o trabalho do adulto que deve sustentar, porque nós não podemos nunca 

aceitar a inversão da proteção. Crianças e adolescentes após 18 anos são seres em condição 

peculiar de desenvolvimento, estão no mundo para serem protegidos e cuidados e não devem 

suportar o ônus de suportar o sustento de sua família. Essa é uma luta de todos nós, contamos 

com cada um, porque também precisamos mudar uma cultura que aceita e tolera o trabalho 

infantil, e que passa pela rua, verifica aquela criança, ou uma criança na praia vendendo, 

alugando uma piscina, e aceita aquela piscina como se fosse algo normal, então nós temos que 

nos insurgir contra isso, temos que identificar e dizer “isso é errado, isso é proibido, isso não 

pode acontecer, eu não vou fazer parte disso, eu vou fazer a denúncia, eu não vou comprar o 

produto do senhor que está explorando essa mão de obra porque ela não é permitida”, e se 

retirar, e não aceitar, e quem quiser colaborar com a infância, então que de fato ajude-nos nessa 

conscientização de todos quanto à nocividade do trabalho infantil, e quem puder e quiser se aliar 

nessa luta faça a denúncia ao disque 100, o disque 100 encaminha a denúncia para toda a rede 

de proteção e cada um na sua esfera de atuação vai agir para acabar com essas violações. Por 

fim quero dizer que o Ministério Público do Trabalho também tem um projeto chamado MPT na 

Escola em que nós qualificamos ou capacitamos os educadores para que trabalhem a temática 

nas salas de aulas, então o Município de Recife mais uma vez está conosco nesse projeto em 

que nós podemos alcançar as crianças, seus vizinhos, suas famílias, porque a gente sabe que 

as crianças ensinam seus pais e fazem seus vizinhos e colegas pensarem também, e é também 

nesse sentido que a gente conta com essa parceria do município nesse aspecto da educação, e 

quero agradecer a atenção de todos, e vamos aí todos juntos contra o trabalho infantil, muito 

obrigada. 

 

Enir Vilas Boas - Representante do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil em Pernambuco (FEPETIPE) 

Obrigada, bom dia a todos e a todas, como foi dito meu nome é Enir, estou representando o Fórum 

Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Estado de Pernambuco, essa 

coordenação colegiada são 4 instituições que participam dela, o fórum é... a participação dele 

são representantes de organizações não governamentais e organizações da sociedade civil, 

aproveito esse momento pra fazer um convite a todos porque é um espaço de articulação e 

mobilização social, como já foi dito aqui, é bastante necessário que a gente venha trabalhar mais 

essa temática nos municípios, no Estado, porque infelizmente pra gente ainda é algo muito 

naturalizado, onde as pessoas verificam o trabalho infantil como se fosse uma coisa boa, trazem 

alguns estigmas dizendo que é melhor trabalhar do que roubar, e nessa situação as crianças e 

os adolescentes vão se inserindo no mundo do trabalho, e quando na fase adulta não tem 

oportunidade de ter bons estudos. Eu estava fazendo atendimento, porque também sou 

assistente social e trabalho no CIEE, no qual eu faço a representação no fórum, e aí eu 

perguntando aos adolescentes qual é a escolaridade dos seus pais, e alguns diziam “já terminou 
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os estudos”, aí eu disse “terminou? Mas terminou em que?”, é como se não tivesse 

oportunidade, terminou o segundo grau já é o máximo que uma pessoa pobre pode chegar, e a 

gente precisa desmistificar isso, todos precisam ter oportunidade de estar dando continuidade 

aos estudos. A gente nunca termina os estudos. Conhecimento nunca é pouco, e infelizmente 

pra uma grande camada da nossa população a realidade é essa. É uma coisa também que eu 

costumo falar, é sobre a identificação do trabalho infantil, que já foi dito aqui. Por essa questão 

de naturalizar, até os profissionais também tem dificuldade de identificar. Quando o CREAS 

recebe algum menino ou menina que estava desenvolvendo tráfico de drogas, será que eles 

identificam que é só a questão do tráfico de drogas, ou que essa criança que esse adolescente 

também é vítima do trabalho infantil? Porque de qualquer forma ele está desenvolvendo uma 

atividade laboral, infelizmente. Também identifico que tem os dados aqui que eu queria trazer, 

que segundo a pesquisa do MDS no Brasil, uma média de 75% das crianças e adolescentes que 

estão no trabalho infantil, sua família não recebe bolsa família. E em média 65% das crianças e 

adolescentes que estão trabalhando não estão cadastradas no CAD único. Então o CAD único é 

a referência para todos os municípios, então se 65% das crianças e adolescentes, isso são 

dados do Brasil, não é daqui do município nem do Estado, então se 65% das crianças e 

adolescentes não são identificados então como é que elas serão trabalhadas? Como é que essa 

família pode ser trabalhada pra que essa criança tenha oportunidade e saia dessa questão do 

trabalho infantil? Então a gente não pode criminalizar essa família, porque a maioria delas, se 

não todas, também não teve oportunidade e teve que sair para as ruas e trabalhar muito cedo, 

então precisa de mais campanhas, precisa de mais políticas públicas, pra que as pessoas se 

conscientizem que trabalho infantil não é legal, que trabalho infantil não é interessante e não 

desenvolve país nenhum. Obrigada. 

 

Leônidas Leal – Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

Bom dia a todos e a todas, é com imensa satisfação que a Secretaria de Desenvolvimento 

Social, Criança e Juventude do Estado de Pernambuco encontra-se aqui hoje neste evento, 

agradecemos o convite do COMDICA, também do município de Recife para estarmos aqui hoje 

contribuindo com esse diálogo que é tão importante e que ainda carece de tanta atenção por 

parte não apenas do poder público, mas de toda a sociedade pernambucana e recifense, que é o 

enfrentamento do trabalho infantil. Esse evento tem uma importância muito grande, 

principalmente no sentido de que Recife coloca a responsabilidade do enfrentamento do trabalho 

infantil enquanto política pública e não apenas uma política de governo, com ações que 

porventura possam ser descontinuadas, mas de ter essa atenção para uma continuidade desse 

trabalho e uma continuidade das ações e uma preocupação de todas as suas equipes e não 

apenas as equipes da assistência social, mas de outras políticas públicas para o enfrentamento 

desse problema. É necessário, é muito importante principalmente no nosso contexto atual de 

desmonte de todas as políticas públicas e políticas sociais que o Brasil vem vivenciado, pensar 

mesmo diante desse quadro de retrocessos estratégias dinâmicas e ainda com a maior 

dificuldade inovadoras, pra que a gente possa avançar no enfrentamento do trabalho infantil, que 

é um complexo de complexos. O grande problema do trabalho infantil é que ele não é 

considerado um problema, e a partir disso a gente tem diversos casos de omissões e a 
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naturalização, a banalização desse problema. Então a gente quando considera dessa forma, 

quando pensa dessa forma, que ele não é um problema, a gente não tem efetividade com 

relação a esse enfrentamento, a gente nem tem enfrentamento quando a gente pensa dessa 

forma, então a gente tem que desconstruir essa naturalização, desconstruir essa cultura, que é 

tão forte, impregnada inclusive nas equipes que atuam para o enfrentamento do trabalho infantil, 

que aí a gente já tem outras dificuldades com relação a isso, e também uma grande desafio que 

é pensar estrategicamente as nossas políticas públicas não apenas na atenção e no 

atendimento, na identificação dessas crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho 

infantil, mas também pensar a integralidade da sua família, porque a criança ou o adolescente 

está em situação de trabalho infantil mas você tem todo um contexto familiar, e você tem todo 

um contexto comunitário e social que faz com que essa criança e esse adolescente esteja nessa 

situação de violência, nessa situação de violação de direitos. Pernambuco vem tendo 

nacionalmente destaque no enfrentamento do trabalho infantil, a dois anos enquadra o primeiro 

lugar principalmente com relação às boas práticas e também ao número compatível de ações 

que vem sendo realizadas no âmbito dos municípios para o enfrentamento do trabalho infantil, 

mas muito ainda tem que ser feito, mesmo com esse processo que vemos identificando de 

redução do trabalho infantil aqui no estado, mas ainda temos e vemos perceptivelmente muitas 

crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, principalmente no comércio informal, 

principalmente nas ruas, e situações também que poucos são observadas ou ainda pouco 

discutidas, a exemplo do trabalho infantil no tráfico. A gente tem uma grande dificuldade com 

relação ao trabalho infantil no tráfico, porque só se observa a questão do ato infracional do 

adolescente, só se observa a inserção desse adolescente na medida socioeducativa em meio 

fechado, mas não se considera esse adolescente enquanto uma vítima do tráfico de drogas de 

um contexto social em que ele está imerso e que sem alternativas ele se vê muitas vezes 

impedido de dizer um não ao traficante, porque ele está ali diariamente sem opções no âmbito 

da sua comunidade, e aí posteriormente a gente pode estar dialogando um pouco mais sobre 

essa questão, mas diante desse fato específico do trabalho infantil no tráfico, existe hoje uma 

consultoria do Ministério de Desenvolvimento Social junto com o Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil e também a Organização Internacional do Trabalho. Eu estou 

fazendo parte também desse processo de análise, dessa construção de estratégias, de 

alternativas, de visibilidade para essa problemática, dia quatro estou retornando agora à Brasília, 

e vamos estar socializando os resultados posteriormente desse estudo, desses diálogos, para 

toda a sociedade pernambucana e principalmente para as equipes municipais que necessitam 

estar sendo inseridas nesse diálogo, nesse discurso, para encontrarmos estratégias para 

enfrentar esse problema. No mais, agradeço a participação de todos e todas e que tenham um 

bom dia aqui de construção, um bom dia também de aprendizagem. Obrigado. 

  

Ângela Oliveira – Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, juventude, Políticas 

sobre Drogas e Direitos Humanos 

Bom dia a todos e a todas em nome da nossa Secretária Ana Rita Suassuna, que por uma 

questão de um curso junto com a Unicef em Brasília não pode estar aqui nos prestigiando, e 

saudar a todos aqui da plateia, todos da mesa. É sempre um desafio a gente pensar estratégias 

de enfrentamento à questão do trabalho infantil quando a gente vem visualizando um declínio 



                                                                                              

10 

 

quanto à assegurando um declínio no seguro a que a gente tem direito. Então a Prefeitura do 

Recife parabeniza o momento do seminário, que é extremamente importante pra gente avaliar, 

não é fácil, hoje as famílias recifenses estão tendo seus direitos cada vez mais suprimidos, o 

reflexo disso são crianças e jovens em busca de complementação de renda, e nas ruas 

trabalhando, e isso pra gente nos traz o repensar e como a procuradora nos falou, de se 

incentivar e se ter mais trabalho, mais ações da Secretaria, da Prefeitura junto ao enfrentamento 

dessa questão. Mas eu queria fazer um destaque do nosso trabalho do serviço de abordagem, o 

SEAS tem desenvolvido um trabalho periódico certo, a gente não pode avaliar que ele é 100% 

porque a gente sabe que a demanda é sempre maior do que na realidade a gente tem de 

equipes pra fazer, mas as campanhas que também são feitas, na nossa última campanha que 

está hoje em vigor, que “Trabalho não é brincadeira”, eu acho que tem um papel fundamental 

quando da desmistificação cultural que nós temos de que é melhor a criança estar trabalhando 

do que estar desenvolvendo atividades que são ilícitas, como a colega da FEPETIPE já colocou, 

então a importância do trabalho dessas campanhas, a importância do trabalho que a gente tem 

efetivamente de ganhos nas nossas ações nas festas populares, carnaval, e principalmente na 

Festa do Morro, o trabalho da ação do SEAS, das equipes, quando da sensibilização dessas 

famílias que vem muitas vezes de outros Estados para trazer suas crianças a fim de fazer 

mendicância ou pequenas vendas. Então é um trabalho que tem que ser contínuo, a gente se 

fortalece junto com os órgãos de defesa de direitos, se fortalece quando está junto do Ministério 

Público do Trabalho, da superintendência, do fórum e do Governo do Estado pra poder 

desenvolver ações que possam vir a transformar, a mudar. A gente sabe que na realidade em 

que a gente está hoje não é fácil, infelizmente o que nos mostra durante vinte anos é um número 

de recurso muito menor a ser aplicado principalmente na assistência, porque é na assistência 

social que as ações estratégicas do PETI são desenvolvidas, e isso vem pra gente trabalhar 

cada dia dando um murro para poder conseguir sobreviver e se reerguer depois de tantas 

dificuldades. E aí quem é mais afetado na realidade é a nossa população, e nossa população 

jovem. Quando na apresentação de hoje do Daruê, eu que tenho um trabalho de muitos anos já 

na área social, fiz na minha cabeça, já são quase 30 anos que na realidade o Daruê está lá em 

Chão de Estrelas fazendo o seu trabalho com os jovens, numa área de extrema vulnerabilidade, 

à margem do Rio Beberibe. E assim, na realidade Vilma fez a conta e disse a gente depois, são 

30 anos de um trabalho de resgate, de fortalecimento do jovem no seu papel de criança, de 

adolescente, revivendo a cultura, o mestre na realidade que está à frente junto com Vilma tem 

uma história cultural muito forte dentro daquela área, e quantos jovens já tiveram suas histórias 

transformadas com a cultura, e é isso que a gente quer, começar como a nossa Dra. Jailda falou, 

lugar de criança é numa escola, lugar de criança é brincando, é fortalecendo culturalmente, 

agora a realidade de nossa situação hoje é que não é fácil, mas o que a gente tem nesse 

momento hoje é de poder estar revisitando na realidade no seminário a avaliação desse plano, e 

de forma a propor outras alternativas que possam vir fortalecer e diminuir essa trágica situação 

eu o Brasil, não só Recife, mas que o Brasil vive de uma forma geral com relação ao trabalho 

infantil. Eu queria desejar a vocês um bom dia de trabalho, estamos à disposição, estamos com 

as equipes aqui do CREAS, as equipes de assistente social, psicólogos, com as equipes dos 

serviços de convivência, e aí é pra gente dialogar e fortalecer, e pensar alternativas. Obrigada. 
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PALESTRAS DE ABERTURA 

 

Maria do Livramento de Aguiar – Presidente do COMDICA (Mediadora) 

Indica que no painel serão colocadas duas falas. Pontua que é importante a gente localizar o 

horizonte de tempo do plano, dizendo que 10 anos é um tempo bastante considerável se 

pensarmos que a sociedade passa por diversas transformações. Lembra na fala anterior de 

alguns dos componentes da mesa que se vê como os desafios se ampliaram, e que em 2010 a 

construção desse plano passou por eixos que a gente vai hoje revisitar e que tem outro contexto. 

Comenta que hoje nos deparamos com gargalos muito fortes em relação ao orçamento, que é 

um dos eixos, uma das maiores dificuldades em relação ao orçamento e em relação às 

mudanças na lei que redirecionam focos, sabendo que o plano tem um horizonte muito mais 

amplo. Indica que nas próximas duas falas vai se acompanhar o contexto no município e no 

Estado, e os desafios que estão postos apontados em várias falas também já na abertura do 

nosso trabalho do dia em curso, do que temos que enfrentar por regiões no Estado e por 

territórios no município, e toda essa composição vem de um contexto acalentado ou absorvido 

pela sociedade como algo naturalizado. Indica que é preciso trabalhar no enfrentamento dessa 

naturalização, mas também apontar horizontes. Coloca que enquanto conselho, como uma das 

atribuições do conselho, tem feito desde 2010, anualmente, o apoio a projetos através do Fundo 

da Criança e do Adolescente, que procuram contemplar práticas como as que o Daruê Malungo 

apresenta no astro cultural, utilizando linguagem da cultura como outras utilizam outras 

linguagens, mas o apoio direto na ponta para que as crianças tenham ludicidade como prioridade 

e escola como direito. Convida Valeria Monteiro ao lugar de fala. 

 

PAINEL 1 - O TRABALHO INFANTIL E AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO 

RECIFE À QUESTÃO 

 

Valeria Monteiro - Assistente social e gerente de proteção social especial de mídia, 

complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e 

Direitos Humanos da Prefeitura do Recife. 

Inicia sua fala mostrando uma foto de um jornal de Recife que traduz bem a expressão 

contemporânea do trabalho infantil que se encontra na cidade na cidade, e fala um pouco da 

campanha. Discorre sobre o que a assistência social tem a ver com isso, o que ela tem como 

função e pontua que a proteção social é algo muito maior do que a assistência social tem para 

ofertar. Coloca a transferência de renda, o acolhimento e o convívio como as três importantes 

seguranças da assistência, que sua é função realizar a proteção social, a vigilância sócio 

assistencial, que é necessário entender onde estão essas pessoas, quais são as expressões de 

risco social, pra que se possa fazer na provocação das outras políticas de forma mais assertiva 

articulação intersetorial. Explica que o atendimento deve ser direcionado àqueles considerados 

vulneráveis ou em risco, entendendo vulneráveis qualquer condição que deixe o sujeito em 

desvantagem social, como famílias com indivíduos com vínculo de afetividade rompido ou 

afetado, identidades estigmatizadas, desvantagem social decorrente de deficiências físicas, 
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múltiplas. Expôs uma leitura atual da assistência social de que a pobreza também é pobreza de 

acesso a serviços, também é relacional, e por isso se faz o convívio para os objetivos da 

assistência, e inserção precária no mercado de trabalho formal e informal. No tocante à situação 

do trabalho infantil, pontua aquelas famílias que utilizam estratégias e alternativas diferenciadas 

de sobrevivência que podem representar risco para alguém, e dentro da política de assistência 

essas famílias estarão classificadas como aquelas que põem seus membros em risco por conta 

da pobreza e da cultura. Relata que como forma de se organizar têm-se o PETI na proteção 

especial, tendo ações preventivas de assistência social no âmbito da proteção básica onde os 

CRAS são o principal equipamento de atuação, juntamente com os serviços de convivência e os 

programas como bolsa família. Expõe que no Recife responde hoje por essa proteção de média 

complexidade, onde o principal equipamento são os CREAS, que trabalham com as violações de 

direitos, e vai ter no seu principal serviço o PAEF, a liberdade assistida, o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, entre outros. Conceitua o trabalho infantil, conforme utilizado no 

plano nacional, contextualizando seu tratamento ao longo da história, pontuando paralelamente o 

avanço da legislação que inibia a prática da exploração do trabalho infantil, citando os principais 

marcos de combate ao trabalho infantil. Falou que só se falou de forma mais efetiva sobre 

proteção à infância no séc. XX, na constituição de 88, quando se traz a responsabilidade para 

todos os direitos fundamentais à criança, para o Estado, para a família e a sociedade. Falou 

ainda da importância da garantia de uma idade mínima para a inserção das crianças no mercado 

de trabalho. Explicou porque é inaceitável o trabalho infantil, frisando a importância de entender 

as crianças como seres em desenvolvimento, como sujeito de direito, esclarecendo que nem 

sempre foi assim. Reforça que no momento presente deve-se discutir as dimensões econômica 

e a dimensão cultural. Cita estudos que comprovam que não há enfrentamento à pobreza com o 

trabalho infantil, pelo contrário. E ainda, explicita o desafio de dar sentido à vida escolar, 

relatando que a partir de várias famílias ouvidas foi entendido que quando o primeiro emprego 

não é efetivado depois do ensino médio, a escola perde o sentido para as famílias mais pobres. 

Expõe várias formas de trabalho infantil identificados nos centros urbanos, citando o Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil como uma estratégia pensada para o Brasil desde a década 

de 90, o PETI, que tem como eixos de atuação a transferência de renda, o trabalho social com 

as famílias e a oferta de serviço socioeducativo com as crianças, e falou das transformações e 

avanços do programa no tratamento do tema ao logo do tempo, trazendo foco para ações de 

prevenção, tratando da informação e mobilização nos territórios de incidência de trabalho infantil 

para propiciar o desenvolvimento de ações de prevenção, identificação de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho, como criar proteção social para essas crianças, apoio e 

acompanhamento nas ações de defesa e de responsabilização das situações que envolvem 

trabalho infantil e o monitoramento desse plano. Comentou sobre o trabalho que será 

desenvolvido durante o seminário, e sobre a possível necessidade de ajustes que o plano 

apresente. Fala sobre as principais atividades que vem sendo desenvolvidas nos últimos tempos 

pelo serviço de abordagem, pontuando que a assistência social passou por modificações e vem 

se ajustando com novas leis, novas normativas, e com a necessidade de planejar os recursos, 

formar educadores e mostrar os resultados. Citou como exemplos de avanço o serviço 

especializado em abordagem social, a criação de campanha de sensibilização para o 

enfrentamento do trabalho infantil, realização de ações de identificação e sensibilização de 

enfrentamento nos grandes eventos, atendimento nos espaços de proteção, checagem dos 

dados na base do CAD único, destacando que boa parte das famílias estão sim nessa base, 
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pontuando que quase sempre existe dificuldade na coleta de dados, de entender se essa família 

tem ou não um programa social vindo da auto declaração, sistematização dos dados, atuação 

nas escolas de maior incidência, articulação e encaminhamento para programas de 

aprendizagem, sobretudo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, articulação 

com as equipes de CRAS e CREAS para o acompanhamento das situações e o fomento às 

atuações intersetoriais principalmente através do estudo de caso no GT de risco. Agradeceu aos 

educadores de abordagem pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Apresenta dados da base 

do PETI, indicando que o trabalho infantil atinge em sua maioria os meninos, a faixa etária que 

concentra maior número de trabalhadores que é de 7 a 10 anos, contrariando a faixa nacional 

que é de meninos maiores. Traz um recorte da origem das crianças e adolescentes que 

trabalham durante a realização de grandes eventos como o carnaval de Recife e a Festa do 

Morro, identificando tipo de atividade elas desenvolvem, como a prática da mendicância, venda 

de alimentos, catação de materiais recicláveis, entre outras. Frisa a necessidade do trabalho 

infantil ser enfrentado de forma intersetorial. Fala sobre uma publicação do ano anterior que trata 

de avanços e desafios da questão de enfrentamento a essa problemática. Se coloca à 

disposição para o debate a agradece a todos e todas. 

 

Maria do Livramento de Aguiar – Presidente do COMDICA (Mediadora) 

Reconhece que são muitos os desafios que puderam ser percebidos a partir de um panorama da 

dinâmica estabelecida no município de Recife e grande Recife, sabendo que os deslocamentos 

dessas famílias são constantes e as vulnerabilidades às quais estão expostas retratam os 

números que apontam os maiores desafios que a gente tem. Convoca o representante do 

Estado. 

 

PAINEL 2 - PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

 

Leônidas Leal - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

do Estado de Pernambuco.  

Fala que é importante antes mesmo de discutir o trabalho infantil se discutir a importância do 

trabalho para as sociedades humanas, traçando um panorama histórico dessa prática, até o 

momento em que se passou a existir a exploração do trabalho, principalmente daqueles que não 

são considerados enquanto cidadãos, que constituiu a cultura de exploração que pode ser 

verificada nos dias atuais. Pontuou a necessidade de desconstruir essa naturalização que se põe 

até hoje muito forte com relação ao trabalho infantil, e da emergência dessa dissociação da 

criança enquanto utilitária para esse trabalho. Comentou a importância de se conceber a criança 

e ao adolescente enquanto sujeitos de direito que precisam ser protegidos, tendo suas fases de 

crescimento respeitadas, e ainda que a condição de trabalho deve ser considerada além da 

questão da pobreza, mas contemplar também situações em que a naturalização do trabalho 

infantil se dá por questões de “tradições” ou negócios familiares que inserem essas crianças e 

adolescentes no contexto de trabalho desde cedo. Comentou também sobre dificuldades 

enfrentadas no âmbito institucional e dentro das próprias equipes, expondo uma ação de 
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sensibilização que vivenciou onde relatou falta de comprometimento por parte das pessoas 

envolvidas com essa problemática, e isso reflete muito essa questão cultural de não reconhecer 

ou considerar isso um grande problema. Falou sobre a necessidade dessa discussão de forma 

mais séria para criar alternativas para essas crianças e adolescentes que fazem parte hoje da 

geração que nem estuda nem trabalha e às vezes por ter tanta negação a acessos e 

oportunidades passam também a não acreditar em si e achar que a exploração é algo muito 

natural e não pode ser mudado. Reconhece que grandes desafios ainda se colocam para o 

enfrentamento do trabalho infantil. Considera que é preciso investir onde mais de 80% dos 

municípios trabalham, que é na prevenção, no contexto da política de assistência social, 

esclarecendo que mesmo existindo maior investimento nessas áreas se precisa qualificar muito 

essa prevenção com relação ao trabalho infantil. Falou sobre a necessidade de pensar ou talvez 

reformular os programas, projetos e a oferta de serviços para essas crianças e adolescentes nas 

comunidades e da qualificação da educação, com uma maior articulação da política de educação 

das escolas não apenas com a assistência social. Fala que é preciso ações planejadas em todos 

os contextos, ações estratégias intersetoriais e também integradas com todas as equipes, para 

planejar e executar. Encerra seu raciocínio falando da necessidade de campanhas permanentes 

e sistemáticas com relação à temática, para que a população possa reconhecer o que é trabalho 

infantil, discutir seus malefícios, tendo a compreensão de que é algo negativo. Comentando a 

necessidade de intensificação das ações de fiscalização, o ordenamento urbano, fiscalização 

dos espaços das feiras livres por exemplo, e uma gestão municipal compromissada e que se 

atente ao problema, que é a partir dessa gestão que se tem os reflexos nas equipes que estão 

na ponta e que muitas vezes não é necessário muito com relação a orçamento para que se 

possa fazer ações estratégicas e qualificadas de enfrentamento ao trabalho infantil. Se coloca à 

disposição para o diálogo e agradece. 

 

Maria do Livramento de Aguiar – Presidente do COMDICA (Mediadora) 

Visto que os pontos que foram abordados na palestra estarão presentes nos eixos, propõe que 

em vez de abrir para a fala a mesa seja finalizada e sejam iniciados os grupos de trabalho. Pede 

que todos se atenham a avaliar o que foi proposto no plano e vislumbrar as novas possibilidades 

para o mesmo. Agradece a todos e todas e os convoca para executar a segunda etapa do 

seminário. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

PLANO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO DO ADOLESCENTE TRABALHADOR DO RECIFE 

 

Este item apresenta o documento final com as modificações discutidas e requeridas nos grupos de debate referentes aos eixos estratégicos 1, 2, 3 e 4, durante 

a realização do Seminário de Avaliação do Plano. 

 

EIXO ESTRATÉGICO 1 - SUAS 
 

1 - PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA PERSPECTIVA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 
 
Objetivo 1.1: Desenvolver ações integradas de proteção social para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. 

 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM ANDAMENTO 
(COMO?) 

1.1.1 Identificar e inscrever 
no Cadastro Único as 
famílias com crianças e 
adolescentes menores de 16 
anos em situação de 
Trabalho Infantil e 
vulnerabilidade social. 
 

A inserção das famílias com 
perfil para o PBF e o PETI, com 
crianças e adolescentes 
menores de 16 anos em situação 
de trabalho infantil e 
vulnerabilidade social. 
 
Famílias com crianças e 
adolescentes menores de 16 
anos em situação de trabalho 
infantil e vulnerabilidade social 
inseridas no PBF/PETI 

Nº de famílias inscritas no 
cadastro único com crianças e 
adolescentes menores de 16 
anos em situação de trabalho 
infantil. 
 
Nº de famílias com crianças e 
adolescentes menores de 16 
anos em situação de trabalho 
infantil e vulnerabilidade social 
inseridas no PBF. 
 

Secretaria de  
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre  
Drogas e Direitos  
Humanos do Recife;  
 

Pelo trabalho no 
SEAS/PAEFI, através 
dos agentes sociais 
do CADÚNICO 
 

 Marcação no CADÚNICO 
Em andamento a construção de fluxo 
junto a gestão do CADÚNICO para 
ampliação da sinalização do campo 
do trabalho infantil, através da 
indicação da equipes de referência 
PAEFI e PAIF 
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 Nº de famílias com crianças e 
adolescentes menores de 16 
anos em situação de trabalho 
infantil e vulnerabilidade social 
inseridas no PETI.  
 
Nº de famílias com crianças e 
adolescentes menores de 16 
anos em situação de trabalho 
infantil e vulnerabilidade e 
risco social no acesso aos 
serviços da rede 
socioassistencial  

       

1.1.2. Promover a inclusão 
das crianças e adolescentes 
de famílias beneficiárias do 
PBF em situação de trabalho 
Infantil e vulnerabilidade 
social nas ações sócio-
educativas e de convivência 
familiar e comunitária. 

Crianças e adolescentes em 
situação de trabalho infantil 
inseridas nas atividades sócio-
educativas e de convivência.  
 
A inserção de crianças e 
adolescentes em situação de 
trabalho infantil nas ações sócio-
educativas e de convivência 
familiar e comunitária.  

Nº de crianças e adolescentes 
inseridas nas ações sócio-
educativas e de convivência 
familiar e comunitária. 
 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife –Gerência Geral 
do SUAS  

Pelo serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos, a partir dos 
encaminhamentos 
das equipes de 
referência PAIF e 
PAEFI, a rede 
socioassistencial, 
educação e demanda 
espontânea. Além 
dessas ofertas pela 
rede socioassistencial    

  

       

1.1.3. Qualificação dos 
espaços de desenvolvimento 
das ações sócio-educativas 
e de convivência familiar e 
comunitária para as crianças 
e adolescentes. 
 

Espaços de desenvolvimento 
das ações sócio-educativas e de 
convivência familiar e 
comunitária com estrutura física 
adequada (acessibilidade) às 
ações planejadas; 
 
 
Ações desenvolvidas pelos 
Espaços conforme proposta 
pedagógica específica para 
situação de trabalho infantil, 

Nº de Espaços com estrutura 
física adequada 
(acessibilidade) às ações 
planejadas. 
 
Nº de Espaços desenvolvendo 
as ações conforme a proposta 
pedagógica específica para a 
situação de trabalho infantil 
respeitando as faixas etárias e 
as peculiaridades de cada 
grupo. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência Geral 
SUAS 

Pelo serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos, assim como 
pela execução da 
Organização da 
Sociedade Civil (OSC) 
através de 
contrapartida 
financeira do fundo 
municipal FMAS 
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respeitando as faixas etárias e 
as peculiaridades de cada grupo; 

 
 

       

1.1.4. Promover o 
fortalecimento da Rede 
Sócio-assistencial que 
desenvolve ações sócio-
educativas e de convivência 
familiar e comunitária para 
as crianças e adolescentes 
envolvidos em trabalho 
infantil. 
 

Entidades que desenvolvem 
ações sócio-educativas inseridas 
e participando das reuniões de 
rede por RPA. 
 
 
 

Nº de Entidades participantes 
das reuniões de rede;  
 

Nº de equipamentos-espaços 
públicos e espaços sócio-
educativos e de convivência 
familiar e comunitária 
participando das reuniões da 
rede. 
 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife. Gerência Geral 
do SUAS 

Pela Gerência de 
proteção social básica 
e especial, através 
dos CRAS – Centro 
de Referência da 
Assistência Social, em 
complemento com os 
equipamentos 
CREAS, que 
desenvolvem 
articulações com a 
rede junto a situações 
de riscos sociais.  

  

       

1.1.5 Promover formação 
continuada dos, educadores 
sociais, orientadores sociais, 
facilitadores de oficinas do 
serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos e 
da rede socioassistencial, 
conforme proposta 
pedagógica específica. 

Educadores sociais, orientadores 
sociais, facilitadores de oficinas 
qualificados e atualizados para 
atividades sócio-educativas, 
desenvolvendo as ações 
conforme proposta pedagógica 
específica para a prevenção e 
erradicação do trabalho infantil, 
respeitando as faixas etárias e 
as peculiaridades de cada grupo. 

Nº de educadores sociais, 
orientadores sociais, 
facilitadores de oficinas 
participantes dos encontros de 
formação continuada. 
 
Nº de educadores sociais, 
orientadores sociais, 
facilitadores de oficinas que 
estão desenvolvendo as ações 
conforme a proposta 
pedagógica específica, 
respeitando as faixas etárias e 
as peculiaridades de cada 
grupo. 
 
Nº de encontros de formação 
continuada realizados. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife –Gerência de 
gestão do trabalho e 
educação permanente 
do SUAS e dirigentes da 
rede socioassistencial   

Pelo serviço de 
convivência, 
fortalecimento de 
vínculos e rede 
socioassistencial. 
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1.1.6. Promover ações 
articuladas visando priorizar 
a inserção de famílias com 
crianças e adolescentes em 
situação do trabalho infantil 
em programas e projetos de 
qualificação profissional e 
geração de trabalho e renda. 

Famílias inseridas em programas 
e projetos de qualificação 
profissional e geração de 
trabalho e renda. 
 

Nº de famílias do PBF/PETI 
inseridas em programas e 
projetos de qualificação 
profissional e geração de 
trabalho e renda.  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência Geral 
do SUAS 
 

Inclusão 
produtiva/ACESSUA, 
CREAS/PAEFI, 
Núcleo de 
articulações e 
relações institucionais 
(NARI) 

  

       

1.1.7. Promover ações 
articuladas visando priorizar 
a inserção de famílias com 
crianças e adolescentes em 
situação do trabalho infantil 
em programas e projetos de 
alfabetização e aceleração 
do nível de escolaridade.  

Famílias inseridas em programas 
e projetos de alfabetização e 
aceleração do nível de 
escolaridade (Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, 
Travessia, entre outros).  
 

Nº de famílias do PBF/PETI 
inseridas em programas e 
projetos de alfabetização e 
aceleração do nível de 
escolaridade (Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, 
Travessia, entre outros). 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife  
Gerência Geral do 
SUAS 
 

PAEFI/NARI (CREAS)   

Secretaria de Educação 
do Estado Secretaria de 
Educação – Gerência 
Geral da Educação 
Infantil, anos iniciais e 
correção de fluxo 
escolar 

   

Secretaria de Educação 
do Município 

Nº de matrículas por 
programa / 
2017: 
- Se Liga: 1.238 
- Acelera: 1.497 
- Travessia: 876 

 Nº de matrículas por programa / 2018 
(dados preliminares - fevereiro): 
- Se Liga: 1.103 
- Acelera: 1.415 
- Travessia: 430 
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1.1.8 Desenvolver ações 
sócio-educativas com as 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
visando a prevenção do 
trabalho infantil, favorecendo 
a multiplicação das 
informações. 
 

Famílias mais fortalecidas para o 
exercício de suas funções 
básicas de proteção prevenindo 
o trabalho infantil; 
 

Nº de famílias participando das 
ações sócio-educativas de 
prevenção ao trabalho infantil, 
com informações sobre os 
prejuízos provocados pelo 
trabalho precoce às crianças e 
adolescentes. 
 
Nº de ações sócio-educativas 
abordando a temática da 
prevenção do trabalho infantil; 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife –  
Gerência Geral do 
SUAS 

PETI nas escolas 
Gerência Proteção 
Social Básica 
PAIF/SCFV 
CREAS/PAEFI, Rede 
Socioassistencial 

  

       

1.1.9. Desenvolver ações 
sócio-educativas com as 
famílias das crianças e 
adolescentes em situação 
de trabalho infantil, visando 
o fortalecimento do 
protagonismo no exercício 
das funções básicas de 
proteção 
à saúde, educação,esporte, 
cultura e lazer. 

Famílias com crianças e 
adolescentes em situação de 
trabalho infantil sendo co- 
responsáveis, junto com o 
Estado pelas funções básicas de 
proteção social; 
 
 

Nº de famílias do PBF/PETI 
participando das ações sócio-
educativas e exercendo o 
protagonismo. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência Geral 
do SUAS 
 

PAEFI (CREAS), 
Serviço de 
convivência, 
fortalecimento de 
vínculos e Núcleo 
de educação social 
(NES/CREAS)  

  

1.1.10 Fortalecer a 
integração entre os 
núcleos/espaços sócio-
educativos e de convivência 
familiar e comunitária com 
os equipamentos – espaços 
públicos de promoção de 
atividades esportivas, de 
cultura e lazer. 

Equipamentos - espaços 
públicos para o desenvolvimento 
de atividades de esporte, cultura 
e lazer integrados com os 
espaços sócio-educativos e de 
convivência familiar e 
comunitária. 
 
 

Nº de parcerias estabelecidos 
entre os equipamentos - 
espaços públicos para 
realização de atividades de 
esporte, cultura e lazer.  
 
Nº de crianças e adolescentes 
atendidos pelos projetos e 
serviços participando das 
atividades de esporte, cultura e 
lazer.  
 
 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência Geral 
do SUAS e dirigentes da 
rede socioassistencial 

Pelo serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos e através do 
NARI, PAEFI do 
CREAS. 
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1.1.11 Acompanhar o 
descumprimento das 
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família 
referente ao trabalho infantil. 
 
 

Freqüência das crianças e 
adolescentes nas atividades 
escolares e nas ações sócio-
educativas de convivência 
familiar e comunitária; 
 
Acompanhamento das crianças e 
adolescentes nos programas de 
saúde. 

Nº de crianças e adolescentes 
com frequência mínima de 
85% crianças e 75% 
adolescentes nas escolas e 
nas ações sócio-educativas; 
 
Nº de crianças e adolescentes 
acompanhados nos programas 
de saúde. 
 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência Geral 
do SUAS  

PAEFI/CREAS, 
CADÚNICO, Serviço 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculo. 

 PETI/CADÚNICO E PAEFI(CREAS) 

       

1.1.12. Realizar anualmente 
encontro municipal sobre a 
temática do trabalho infantil 
com a sociedade civil e 
autoridades do sistema de 
garantia de direitos.  

Sensibilização dos atores que 
compõem sistema de garantia de 
direitos, articuladas no 
enfrentamento ao trabalho 
infantil.  

Nº de participantes da esfera 
governamental e sociedade 
civil organizada.  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência Geral 
do SUAS  
 

PETI (Gerência de 
Proteção Especial 
de Média 
Complexidade e 
FEPETIPE 

 PETI - 2018 

COMDICA 
 

Sistematização da 
Reunião da Comissão 
Municipal de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil - 
COMETI no ano de 
2002 e 2003. 

  

       

1.1.13. Realizar a busca 
ativa através do serviço 
especializado em 
abordagem social e em 
parcerias com projetos nas 
festividades da cidade e na 
orla marítima com o objetivo 
de sensibilizar a sociedade 
sobre a temática do trabalho 
infantil; além de identificar e 

Sociedade sensibilizada sobre a 
temática do trabalho infantil.  

Nº de projetos sistematizados 
 
Nº de ações realizadas.  
 
Estimativa de público atendido 
em cada ação realizada. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife – Gerência de 
Proteção Especial de 
Média Complexidade 
 

SEAS e SEAS 
(criança e 
adolescente) 
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encaminhar o público alvo 
junto a Rede 
Socioassistencial.  

       

1.1.14. Realizar a 
contratação através de 
concurso público para 
educadores sociais, 
orientadores sociais e 
facilitadores de oficinas, em 
relação a quantidade de 
espaços de inclusão de 
crianças-adolescentes em 
situação de trabalho infantil  
 

Educadores sociais, orientadores 
sociais e facilitadores de oficinas 
contratados e-ou concursados, 
com perfil para desenvolver as 
atividades sócio-educativas nos 
núcleos e espaços de 
convivência familiar e 
comunitária. 
 
 

Nº de Educadores sociais, 
orientadores sociais e 
facilitadores de oficinas 
contratados em relação a 
quantidade de crianças-
adolescentes atendidos 
 
Nº Educadores sociais, 
orientadores sociais e 
facilitadores de oficinas em 
relação à quantidade de 
crianças-adolescentes 
atendidos 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife –  
Gerência Geral do 
SUAS 

  Não realizado  

 
Secretaria de Saúde (parceiro) 
Inclusão do tema Trabalho Infantil e PBF nas reuniões da atenção básica para ACS e ESF para acolhimento de crianças/famílias dos seus territórios adscritos e encaminhamento aos CRAS (2012); 
Tema PBF incluído nos colegiados de saúde da criança municipal e distrital anualmente (2013 a 2017); 
Vigilância das condicionalidades do PBF nas ESF nas respectivas áreas descritas  
Formação de ACS e ESF e entrega de 1200 Kits educativos Família Brasileira Fortalecida aos ACS e Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o desenvolvimento de atividades da gestação ao acompanhamento da 
criança nos domicílios e UBS (2009 – 2012) 
Formação de Agentes Comunitários de Saúde para capacitar adolescentes em atividades do AESA (adolescente educador em saúde) para o desenvolvimento de ações de educação em saúde no cotidiano das 
comunidades e equipes de saúde da família (2010-2012). 
Identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social para inclusão em programas sociais (particularmente o PBF) pelos ACS e equipes de saúde da família e encaminhamento aos CRAS 
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EIXO ESTRATÉGICO 2 – EDUCAÇÃO E PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL 
 

1 - EDUCAÇÃO 
 
Objetivo 1.1: Efetivar ações de prevenção e enfrentamento do trabalho infantil nas escolas públicas. 

 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZAD

O 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM ANDAMENTO 
(COMO?) 

1.1.1. Destinar recursos e 
garantir aplicação dos já 
existentes para 
implementação das atividades 
de formação sobre o tema de 
Prevenção e enfrentamento 
do Trabalho Infantil. 

Recursos assegurados para a 
realização da formação de 
professores da rede municipal, 
educadores das ações sócio-
educativas e de convivência e os 
profissionais da Assistência 
Social.  

Número de formações 
realizadas; 
 
Total de recursos 
aplicados; 
 
N. de apoiadores 
mobilizados 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife   
 
 

 Não realizado *Verificar Recomendações no final da 
tabela. 

Secretaria de Educação do 
Estado 
 

 .  

Secretaria de Educação do 
Município 
 

 Em 2017, não foram 
Realizadas formações 
que abordassem a 
temática em tela.  

 

       

1.1.2. 
Instituir uma comissão 
intersetorial, com no mínimo 
uma representação de cada 
instituição, em função de 
garantir a implementação do 
Plano de Enfrentamento do 
Trabalho Infantil nas escolas. 

   
Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife  
 

 Não realizado *Verificar Recomendações no final da 
tabela. 

Secretaria de Educação do 
Estado 
 

   

Secretaria de Educação do 
Município 

  Informamos que a 
Secretaria de 
Educação tem representantes no 
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Conselho Municipal de Defesa e 
Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
- 
COMDICA / 
SDSJPSDDH e participa das 
reuniões do mesmo, sempre que 
solicitada. 

       

1.1.3. Garantir a educação 
integral nas escolas da rede 
municipal apoiando e 
promovendo os programas 
Mais Educação, Escola Aberta 
e Animação cultural. 

 Universalização da 
educação integral na 
rede municipal. 

Secretaria de Educação do 
Município 

Programa Novo 
Mais Educação 
(PNME) – 2017: 
103 escolas 
municipais, com 
12.382 
estudantes 
atendidos. 

 Até o momento (maio/2018), o FNDE 
repassou recurso para 9 
Escolas Municipais (EM) realizarem o 
Programa 
Novo Mais Educação 
(PNME), em 2018. São elas: 
- EM João XXII – 120 estudantes 
- EM Lutadores do Bem – 
100 estudantes 
- EM Reitor João Alfredo – 
526 estudantes 
- EM Arraial Novo Bom 
Jesus – 120 estudantes 
- EM Dois Rios – 134 estudantes 
- EM Hugo Gerdau – 100 estudantes 
- EM Alto do Pascoal – 100 
estudantes 
- EM Professora Elizabeth 
Sales – 40 estudantes 
- EM Darcy Ribeiro – 140 estudantes 

 
 
2 - PROTAGONISMO INFANTO-JUVENIL 
 
Objetivo 2.1: Garantir nos espaços de construção, discussão, avaliação e deliberação das Políticas Públicas a participação de crianças e adolescentes, 
fortalecendo o protagonismo infanto-juvenil. 
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AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO(COMO?) 

2.1.1. Promover a participação 
ativa de crianças e 
adolescentes nos processos 
de preparação e realização 
das Conferências Municipais 
de políticas públicas 
relacionadas aos direitos da 
criança e do adolescente. 

Inserção de, no mínimo, 10% de 
crianças e adolescentes nos 
espaços de deliberação das 
diretrizes para formulação das 
políticas públicas setoriais e 
transversais direcionadas a esse 
segmento.  

Nº de adolescentes 
registrados nas listas de 
presença das 
conferências; 
 
Nº de propostas dos 
adolescentes, 
aprovadas nas 
conferências. 

COMDICA Fórum Social da 
Criança e do 
Adolescente da 
Cidade do Recife 
- FOSCAR 

  

CEDCA  A responsabilidade 
para a referida ação 
é dos conselhos 
municipais e dos 
órgãos gestores e 
executores da 
política da criança e 
do adolescentes 
dos municípios. 
Cabe ao CEDCA as 
orientações 
necessárias 

 

COMDACO Olinda    

Conselhos Setoriais: 
 
Conselho de Educação 

   

 
Conselho de Cultura 

   

 CMAS  Não é de 
responsabilidade 
deste órgão 
colegiado. 

 

Conselho de Juventude    

Conselho de Saúde    

Fórum Social da Criança e 
do Adolescente FOSCAR 

Realização 
mensal do 
FOSCAR. 
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2.1.2. Sensibilizar os 
conselhos setoriais para a 
importância do conceito de 
Protagonismo Infanto-Juvenil. 

Temática do protagonismo 
infanto-juvenil inserida nas 
pautas das Conferências e nos 
Plenos dos Conselhos 
(Assistência, Direitos Humanos, 
Educação, Saúde e de Direitos). 

Nº de discussões 
realizadas nas pautas; 
 
Nº de participantes 
adolescentes 
registrados na lista de 
presença ou nas atas 
das discussões.  

COMDICA  Não realizado  

CEDCA  O tema sobre 
Trabalho Infantil se 
insere nas pautas 
das Assembleias 
Ordinárias, 
Extraordinárias e 
Plenos 
Descentralizados 
sempre que 
identificadas como 
necessárias. Além 
de parceria em 
eventos sobre a 
temática 

 

COMDACO Olinda    

Conselhos Setoriais: 
 
Conselho de Educação 

   

Conselho de Cultura    

CMAS  Não é de 
responsabilidade 
deste órgão 
colegiado. 

 

Conselho de Juventude    

Conselho de Saúde    

Fórum Social da Criança e 
do Adolescente FOSCAR 

   

       

2.1.3. Promover a participação 
de crianças, adolescentes e 
jovens no Fórum Estadual de 
Prevenção e Erradicação do 

Crianças, Adolescentes e jovens 
inseridos nas reuniões da 
FEPETIPE, Secretaria de 
Assistência Social, e Pleno dos 

N° de representantes de 
adolescentes e jovens 
participando das 
reuniões do FEPETIPE 

COMDICA  Não realizado  

CEDCA  A referida ação é de 
responsabilidade do 
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Trabalho Infantil – FEPETIPE 
e na Comissão Municipal de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil – Secretaria de 
Assistência Social e Pleno dos 
Conselhos Setoriais. 

Conselhos Setoriais. e Pleno dos Conselhos 
Setoriais. 

FEPETIPE. 

COMDACO Olinda    

FEPETIPE    

CMAS    

Conselhos Setoriais: 
 
Conselho de Educação 

   

Conselho de Cultura    

   

CMAS  Não é de 
responsabilidade 
deste órgão 
colegiado. 

 

Conselho de Juventude    

Conselho de Saúde    

Secretaria de Educação do 
Estado 

   

       

2.1.4. Promover a 
representação ativa de todas 
as crianças e adolescentes da 
cidade do Recife dos diversos 
segmentos setoriais nos 
processos de preparação e 
participação do orçamento 
Público. 

Fortalecimento da participação 
de crianças e adolescentes na 
formulação do orçamento 
público; 
 
Crianças e adolescentes 
participando na formulação do 
orçamento público; 
 
Outros grupos organizados 
participando no Orçamento 
Público. 

N° de crianças, 
adolescentes e jovens 
participando do 
processo de preparação 
e realização do 
orçamento público. 
 
N° de propostas 
apresentadas por 
crianças e adolescentes 
e aprovadas. 
 
N° de grupos 
organizados de crianças 
e adolescentes 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 

 Não realizado  
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participando do OP 
Criança 

       

2.1.5. Elaborar uma nova 
metodologia de participação 
das crianças e adolescentes 
no Orçamento Público. 

Ampliação da participação para 
outros grupos organizados no 
Orçamento Público. 
 
Fortalecimento da participação 
de crianças e adolescentes na 
formulação do orçamento 
público; 

N° de grupos 
organizados de crianças 
e adolescentes 
participando do 
Orçamento Público; 

Secretaria de Governo e 
Participação Social 

   

Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas Sobre 
Drogas e Direitos Humanos 
do Recife.  

 Não realizado  

Fórum Social da Criança e 
do Adolescente – FOSCAR, 
articulando com COMDICA 

 Não realizado  

Organizações da Sociedade 
Civil:  
 
Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

 Não houve a 
mobilização para 
participação de 
crianças e 
adolescentes na 
elaboração do OP. 

 

Associação de Ensino Social 
Profissionalizante - ESPRO 

 A atividade não 
condiz com a 
demanda da 
instituição. 

 

Casa Menina Mulher    

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

 A Casa Menina 
Mulher atua em 
outro eixo. A 
instituição atua na 
Linha de Prevenção 
e do Enfrentamento 
da Violência 
Doméstica e 
Sexual. 

 

Fundação Centro de 
Educação e Comunicação 

 Não temos histórico 
de que nossos 

 



                                                                                              

28 

 

Social do NE - CECOSNE beneficiários dos 
projetos pela manhã 
e pela tarde 
executem trabalhos, 
assim sendo, não 
estamos aptos à 
responder a 
questões 
pertinentes ao 
trabalho infantil nem 
de adolescentes e 
jovens apesar de 
termos 
conhecimento 
dessa prática em 
outras 
comunidades. 

Grupo Adolescer – Saúde, 
Educação e Cidadania 

 A dinâmica 
institucional visa a 
organização e 
participação em 
outros espaços e 
seguimentos. 

 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste 

 Não realizado  

Escola Dom Bosco    

Instituto Solidare  Não realizado  

Instituto Filadélfia  Dados inexistentes 
para responder a 
avaliação 

 

Lar Fabiano de Cristo    

   

Movimento Pró-Criança  Não foi realizado  
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Oratório da Divina 
Providência 

  Garantir a participação das crianças 
e adolescentes nos espaços de 
discussão política, facilitando a 
formação de agentes multiplicadores.  
 

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração - 
RENAPSI 

 Não realizado  

Sociedade Princesa Isabel - 
SOAPI 

   

       

2.1.6. Planejamento e 
execução do 3º Encontro 
Municipal de Criança e 
Adolescente, garantindo a 
discussão sobre o ECA E O 
TRABALHO INFANTIL  

Crianças e adolescentes 
planejando e executando 
Encontro Municipal sobre a 
temática do trabalho infantil. 
Ampliação da discussão do tema 
trabalho infantil 

N° de organizações 
presentes no seminário; 
 

COMDICA, articulando com: 
 
 
 

Seminário de 
Avaliação do 
Plano Municipal 
de Erradicação do 
Trabalho Infantil, 
Dias: 26 e 27 de 
novembro de 
2007.  

  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
– Gerência de Proteção 
Social Especial da Alta 
Complexidade 

   

Secretaria de Educação do 
Estado 

   

Secretaria de Cultura do 
Estado 

   

Secretaria de Cultura do 
Município 
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Organizações da Sociedade 
Civil: 
 
Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

 A Instituição 
desconhece a 
realização dessa 
ação 

 

Associação de Ensino Social 
Profissionalizante - ESPRO 

Participação em 
reuniões e grupos 
de debate 

  

Casa Menina Mulher  A Casa Menina 
Mulher atua em 
outro eixo. A 
instituição atua na 
Linha de Prevenção 
e do Enfrentamento 
da Violência 
Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

   

Fundação Centro de 
Educação e Comunicação 
Social do NE - CECOSNE 

 Não temos histórico 
de que nossos 
beneficiários dos 
projetos pela manhã 
e pela tarde 
executem trabalhos, 
assim sendo, não 
estamos aptos à 
responder a 
questões 
pertinentes ao 
trabalho infantil nem 
de adolescentes e 
jovens apesar de 
termos 
conhecimento 
dessa prática em 
outras 
comunidades. 

 

Grupo Adolescer – Saúde, 
Educação e Cidadania 

 A dinâmica 
institucional visa a 
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organização e 
participação em 
outros espaços e 
seguimentos 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste 

 Não realizado  

Escola Dom Bosco    

Instituto Solidare  Não realizado  

Instituto Filadélfia  Dados inexistentes 
para responder a 
avaliação 

 

Lar Fabiano de Cristo    

Movimento Pró-Criança  Não foi realizado  

   

Oratório da Divina 
Providência 

 Não executado, 
pois nossa 
instituição não foi 
citada para 
participar do 
referido encontro. 

 

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração - 
RENAPSI 

 Não realizado  

   Sociedade Princesa Isabel - 
SOAPI 
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2.1.7. Criar fóruns de 
discussão com participantes 
de Programas com os 
objetivos de estruturar as suas 
atividades e propor 
alternativas para os 
programas comunitários. 

 N° de crianças e 
adolescentes N° 
presentes  

Secretaria de Educação do 
Estado 

   

       

2.1.8 Divulgar os resultados 
de atividades realizadas nos 
programas de educação 
integral para sociedade e 
escolas através de festivais e 
encontros. 

 N° de propostas 
apresentadas e 
aprovadas por crianças 
e adolescentes. 

/Núcleo do Programa Escola 
Aberta, Gerencia de 
Animação Cultural da 
Secretaria de Educação e 
núcleo do Programa Mais 
Educação. 
 

  SUPRIMIDA 

       

2.1.9 Garantir a continuidade 
do programa de animação 
cultural (PAC) assegurando 
sua qualidade e garantindo a 
realização do Fórum de 
acesso Livre aos estudantes 
(FALE), como também a 
continuidade das ações e 
articulações das comissões de 
meio ambiente e qualidade de 
vida das escolas (com-vida). 

  Secretaria de Educação do 
Estado 

  SUPRIMIDA 

Secretaria de Educação do 
Município 

 Ação cancelada, no 
que se refere à 
Rede Municipal de 
Ensino do Recife. 
Não temos mais 
estes programas na 
Rede Municipal 

 

 
 
 
 
Objetivo 2.2: Estimular a discussão sobre a prevenção e enfrentamento do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador nos espaços organizativos de 
adolescentes e jovens. 
 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 
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(COMO?) 

2.2.1. Realizar fóruns de 
debates sobre prevenção e 
enfrentamento do trabalho 
infantil nos espaços organizados 
de crianças, adolescentes e 
jovens nas comunidades. 

Debates realizados sobre 
prevenção e enfrentamento do 
trabalho infantil e as possibilidades 
de e superação. 
 
Levantamento das organizações 
de adolescentes e jovens da 
cidade do Recife. 

Nº de debates realizados; 
 
Nº de participantes 
registrados na lista de 
presença. 

COMDICA, articulando 
com: 
 

Fórum Social da Criança e do 
Adolescente - FOSCAR 

  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife; 

   

Secretaria de Educação do 
Estado 

   

Secretaria de Cultura do 
Município 

   

Secretaria de Cultura do 
Estado 

   

Organizações da 
Sociedade Civil: 
 
Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

 A Rede de garantia de 
direitos não fomentou 
esses espaços de 
debate. 

 

Associação de Ensino 
Social Profissionalizante - 
ESPRO 

Campanhas de 
conscientização e combate 
ao trabalho infantil nas salas 
de treinamento e em 
atividades externas 
oferecidas pela rede 
socioassistencial 

  

Casa Menina Mulher  A Casa Menina 
Mulher atua em outro 
eixo. A instituição atua 
na Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento da 
Violência Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

O CIEE realiza fóruns de 
debates sobre a temática do 
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Trabalho Infantil, como 
também elaboração e 
apresentação de trabalhos, 
através das atividades 
desenvolvidas no Programa 
Aprendiz Legal, que 
favorecem o conhecimento do 
ECA. 

Fundação Centro de 
Educação e Comunicação 
Social do NE - CECOSNE 

 Não temos histórico 
de que nossos 
beneficiários dos 
projetos pela manhã e 
pela tarde executem 
trabalhos, assim 
sendo, não estamos 
aptos à responder a 
questões pertinentes 
ao trabalho infantil 
nem de adolescentes 
e jovens apesar de 
termos conhecimento 
dessa prática em 
outras comunidades. 

 

Grupo Adolescer – Saúde, 
Educação e Cidadania 

  Esses fóruns de 
debates a partir de 
diversos temas 
demandados pela 
comunidade serão 
implementados a 
partir do segundo 
semestre de 2018. 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste 

  SIM. Por meio da 
sensibilização 
realizada com as 
empresas sobre a 
contratação de 
jovens oriundos do 
trabalho infantil. 
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Participação da 
Marcha 
Pernambuco contra 
o T.I e debates 
sobre a temática 
durante o ano letivo 
e na semana do 12 
de junho. 

Escola Dom Bosco    

Instituto Solidare   Atividade prevista 
para o segundo 
semestre 2018 e 
primeiro semestre 
de 2019 

Instituto Filadélfia  Dados inexistentes 
para responder a 
avaliação 

 

Lar Fabiano de Cristo    

Movimento Pró-Criança Através de Oficinas 
Educativas e Informativas 
para crianças e adolescentes 
de 07 a 14 anos sobre a 
temática do Dia Mundial de 
Combate a Erradicação do 
Trabalho Infantil. 
 
Realização de Oficinas de 
preparação para o Programa 
Jovem Aprendiz para o 
público de 14 a 17 anos 
atendidos pelo Projeto do 
Núcleo de Inclusão Digital 

  

   

Oratório da Divina 
Providência 

  Através das 
Oficinas prestadas, 
como também 
intercâmbios 
institucionais onde 
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são trabalhados 
assuntos com essa 
temática.  

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

A OAF vem desenvolvendo 
atividades preventivas 
socioeducativas de segunda 
a sexta das 8h às 11h30 
manhã 13h às 17h tarde com 
crianças, adolescentes de 7 a 
15 anos, residentes nos 
bairros Coelhos, Coque e São 
José localizados na RPA1. 
No contra turno escolar, com 
a missão de incentivar e 
contribuir para a 
transformação sócio 
educacional de crianças, 
adolescentes e famílias, em 
busca da garantia dos direitos 
básicos desses protagonistas 
além da capacitação de 
adolescentes e jovens no 
Programa de Aprendizagem. 
Sendo assim toda atividade 
desenvolvida vem no 
enfrentamento ao trabalho 
infantil. 
-Contação de historias 
- Momento Lúdico 
Pedagógico 
-Alfabetização e Letramento 
-Cidadania 
-Projeto de Vida 
-Leitura na Biblioteca 
-Apoio didático 
-Laboratório de matemática 
-Música flauta doce 
-Educação artística 
-Oficina cultural com o grupo 
Artrelando 

 Programa de 
Aprendizagem 
O Programa de 
Aprendizagem tem 
como objetivo 
promover inclusão 
de adolescentes e 
jovens no mercado 
de trabalho, através 
da capacitação 
profissional por 
meio de uma 
formação teórica 
básica e específica 
e de vivências 
práticas que 
possibilitem uma 
melhor formação 
como cidadão e 
profissional. 
– Estimular a 
permanência dos 
aprendizes na 
escola, visando a 
construção da 
cidadania; 
– Desenvolver 
talentos e 
competências 
individuais, 
proporcionando a 
autonomia dos 
adolescentes; 
– Fortalecer a 
relação teoria-
prática de forma 
interdisciplinar, para 
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Além das oficinas 
desenvolvidas a OAF tem 
uma boa articulação com o 
Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente a fins de manter 
parceria nos 
encaminhamentos e 
atendimentos, e palestras de 
diversos temas relacionados 
à realidade do público alvo. 
Sendo um dos temas 
Trabalho infantil. 

o aperfeiçoamento 
do saber fazer; 
– Estimular análise 
crítica, iniciativa, 
sociabilidade, 
liderança, 
criatividade e 
inovação para lidar 
com problemas e 
conflitos; 
– Desenvolver e 
aprimorar técnicas 
de atendimento ao 
público, tramitação, 
arquivamento, 
protocolos de 
documentos e de 
comunicação 
interna; 
– Proporcionar ao 
aprendiz o contato 
com o exercício 
profissional dentro 
de padrões de 
competência 
técnica e ética; 
– Contribuir para 
qualificação social e 
profissional do 
jovem, favorecendo 
sua inserção no 
mercado de 
trabalho. 
O Programa de 
Aprendizagem da 
OAF do Recife foi 
desenvolvido com 
base na Lei 
nº:10.097/2000, 
com fundamento 
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nos artigos 428 e 
seguintes da CLT, 
Decreto nº 
5.598/2005, de 
acordo com a 
portaria do 
Ministério do 
Trabalho e emprego 
723/2012 com 
cursos de serviços 
administrativos e 
bancários validados 
pelo Ministério do 
Trabalho e 
Emprego, no 
Cadastro Nacional 
de Aprendizagem e 
registrado no 
Conselho Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente – 
COMDICA. 
Cursos Validados: 
– Auxiliar 
Administrativo 
Setor Bancário – 
23855 
– Auxiliar de 
Escritório 
Administrativo – 
24748 
- Auxiliar de 
Escritório em geral - 
43702 
Atualmente o 
Programa de 
Aprendizagem OAF 
atende 177 
aprendizes entre 14 
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e 22 anos nas 
segundas e sextas 
no horário da 
manhã 8h às 12h e 
tarde 13h às 17h30.  
A OAF atende uma 
demanda especifica 
de adolescentes e 
jovens erradicados 
do trabalho infantil 
na empresa (CBTU 
e CONAB) 
encaminhado pelo 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego. Sendo 
uns dos objetivos 
do FORAP 
Estimular a inclusão 
de adolescentes e 
jovens encontrados 
em situação 
irregular de 
trabalho, bem como 
aqueles em 
situação de 
vulnerabilidade 
social, nos 
programas de 
Aprendizagem 
Profissional. 

Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração - 
RENAPSI. 

Discussão realizada nas 
turmas, conforme 
planejamento pedagógico. 

  

   Sociedade Princesa Isabel - 
SOAPI 

   

       

2.2.2. Fomentar as Ações de 
instituições que trabalham com 

Surgimento de novos grupos 
atuando protagonicamente na 

Nº de grupos formados; 
 

COMDICA  
. 

 Não realizado  
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crianças, adolescentes e jovens 
que desenvolvam a temática do 
protagonismo infanto-juvenil, 
numa perspectiva de formar 
agentes multiplicadores de 
informação e transformação 
social. 

temática da prevenção e 
erradicação do trabalho infantil e 
outras temáticas, utilizando as 
diversas formas de expressão 
cultural. 

Nº de grupos multiplicando 
informações sobre as 
temáticas. 

 

e Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife, articulando com: 
 

 Não realizado  

Secretaria de Cultura do 
Estado 
 

   

Organizações da 
Sociedade Civil:  
 
Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

  O protagonismo é 
uma proposta 
trabalhada pela 
Instituição a partir 
das intervenções 
socioeducativas que 
promovem direitos 
através da 
articulação com o 
SGD. 

Associação de Ensino 
Social Profissionalizante - 
ESPRO 

Realização de oficinas de 
geração de renda com as 
mães de crianças 
acompanhadas por 
instituições de erradicação do 
trabalho infantil em toda 
região metropolitana. 

  

Casa Menina Mulher  A Casa Menina 
Mulher atua em outro 
eixo. A instituição atua 
na Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento da 
Violência Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

O CIEE realiza o estímulo ao 
protagonismo infanto-juvenil, 
através das atividades do 
Programa Aprendiz Legal e 
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também realiza a articulação 
com entidades e órgãos 
parceiros a fim de promover a 
inserção deste público na 
aprendizagem. 

Fundação Centro de 
Educação e Comunicação 
Social do NE - CECOSNE 

 Não temos histórico 
de que nossos 
beneficiários dos 
projetos pela manhã e 
pela tarde executem 
trabalhos, assim 
sendo, não estamos 
aptos à responder a 
questões pertinentes 
ao trabalho infantil 
nem de adolescentes 
e jovens apesar de 
termos conhecimento 
dessa prática em 
outras comunidades. 

 

Grupo Adolescer – Saúde, 
Educação e Cidadania 

Toda a atuação do Grupo 
AdoleScER é estabelecida 
em rede apoiando e sendo 
apoiada pelas instituições 
parceiras, vide participação 
no Fórum DCA da cidade do 
Recife, cuja pauta sempre 
está presente o ponto da 
erradicação do trabalho 
infantil. 

  

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste 

  Sensibilizando as 
empresas parceiras 
a contratarem 
apredizes com o 
contexto do trabalho 
infantil 

Escola Dom Bosco    
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Instituto Solidare  A temática do PETI 
integra a formação 
permanente dos 
colaboradores do 
Instituto Solidare, que 
hoje somam 37 
pessoas, distribuídas 
nas microrregiões 1.0, 
1.3 e 5.3  

 

Instituto Filadélfia Participação no Encontro 
anual realizado 

  

Lar Fabiano de Cristo    

Movimento Pró-Criança Através da Rede 
Solidariedade da RPA 01, 
com reuniões, realização 
debates e oficinas com 
CRAS. 

  

Oratório da Divina 
Providência 

  Através da 
articulação com a 
rede de 
atendimento, 
atuando de forma 
interativa a fim de 
obter maior 
visibilidade e 
efetividades das 
ações propostas. 

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração - 
RENAPSI. 

X   

Sociedade Princesa Isabel - 
SOAPI 

   

FEPETIPE    
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FORAPE 
 

 Criado em 2012, o 
Fórum da 
Aprendizagem 
Profissional de 
Pernambuco, tem 
voltado suas ações 
para divulgar a 
aprendizagem e 
estimular, 
principalmente, a 
contratação de 
adolescentes de 
adolescentes em 
vulnerabilidade. Já 
realizou 2 Feiras de 
Aprendizagem, sendo 
a última em 2016, 
quando cadastrou 
mais de 5 mil jovens 
como aprendizes. 
Já realizou, em 2017, 
um Café Empresarial 
voltado à sensibilizar 
as empresas na 
contratação dos 
jovens cadastrados 
em 2016. 
Para os jovens: 
Oficinas de 
capacitação; gincanas 
culturais, inclusive 
com a arrecadação de 
água e alimentos para 
o Comitê de Ação da 
Cidadania; Abraço ao 
Rio Capibaribe, como 
forma de despertar a 
conscientização 
ambiental. 
Além disso, 

Em preparação, a 
3ª Feira da 
Aprendizagem em 
agosto 
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desenvolve 
campanhas de 
orientação à 
população sobre a 
gratuidade da 
aprendizagem. 
Além disso, 

desenvolve campanhas de 
orientação à população 
sobre a gratuidade da 
aprendizagem 

       

2.2.3.Ampliar a discussão da 
prevenção e enfrentamento do 
trabalho infantil no fórum e 
outros eventos da juventude. 

Ampliação da discussão da 
temática da prevenção e 
enfrentamento do trabalho infantil 
nos fórum de eventos da 
juventude. 

Nº de eventos realizados 
incluindo essa temática  
Nº de propostas definidas 
no fórum;  
 

COMDICA,  
 

Fórum Social da Criança e do 
Adolescente - FOSCAR 

  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 

 Não realizado  

Organizações da 
Sociedade Civil: 
 
Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

 Fomentar essa 
discussão não é uma 
atribuição prioritária 
da OPN. 

 

Associação de Ensino 
Social Profissionalizante - 
ESPRO 

  Realização de 
palestra sobre 
combate ao 
trabalho infantil, 
valorização à 
infância, garantia 
dos direitos da 
criança e do 
adolescente com 
base no Estatuto da 
Criança e do 
Adolescente – ECA 
e canais de 
denúncia. 

Casa Menina Mulher  A Casa Menina 
Mulher atua em outro 
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eixo. A instituição atua 
na Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento da 
Violência Doméstica e 
Sexual. 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

O CIEE realiza oficinas, em 
conjunto com à 
Superintendência Regional do 
Trabalho, que são destinadas 
a adolescentes encontrados 
em situação de trabalho 
infantil e seus familiares. 
Esse tema também é 
abordado junto aos familiares 
dos jovens inseridos na 
aprendizagem, na intenção 
de que os mesmos não 
retornem à situação anterior. 

  

Fundação Centro de 
Educação e Comunicação 
Social do NE - CECOSNE 

 Não temos histórico 
de que nossos 
beneficiários dos 
projetos pela manhã e 
pela tarde executem 
trabalhos, assim 
sendo, não estamos 
aptos à responder a 
questões pertinentes 
ao trabalho infantil 
nem de adolescentes 
e jovens apesar de 
termos conhecimento 
dessa prática em 
outras comunidades. 

 

Grupo Adolescer – Saúde, 
Educação e Cidadania 

  O planejamento de 
temáticas foi 
montado a partir de 
diversas demanda 
apresentadas, o 
trabalho infantil 
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entra como 
transversal sendo 
presente em 
diversas atividades 
na comunidade e 
nos espaços de 
participação que o 
Grupo AdoleScER 
atua. 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste 

  Sim. Com a 
representação da 
Escola no 
FEPETIPE. 

Escola Dom Bosco 
 

   

Instituto Solidare   Atividade prevista 
para o segundo 
semestre 2018 

Instituto Filadélfia Através de atendimento 
continuado em oficinas 
sociopedagogicas mais 
atrativas que a rua e 
conscientização dos 
responsáveis sobre plano de 
futuro. 

  

Lar Fabiano de Cristo    

Movimento Pró-Criança  Não foi realizado  

Oratório da Divina 
Providência 

  Através de 
intervenções 
cumprindo um 
cronograma de 
ações sistemáticas 
no processo 
participativo que 
garanta a proteção 
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da criança e do 
adolescente na 
referida violação de 
direitos 

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração - 
RENAPSI. 

 Apenas nas turmas.  

Sociedade Princesa Isabel - 
SOAPI 

   

Secretaria de Educação do 
Estado 

   

Secretaria de Cultura do 
Estado 
 

   

Secretaria de Cultura do 
Município 

   

       

2.2.4. Realização de um 
Encontro anual sobre a 
temática, com a participação dos 
diferentes fóruns, organizações 
e espaços da juventude. 

Encontro anual realizado 
 

Nº de propostas definidas 
no fórum; 
Nº de participantes. 

COMDICA,  
 

Fórum Social da Criança e do 
Adolescente - FOSCAR 

  

Conselho da juventude 
articulando com: 

   

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas  
e Direitos Humanos  
 
 

PETI  2018 

Secretaria de Educação do 
Município 

 Não tivemos 
conhecimento da 
realização de evento 
em 2017, sobre o 
tema em tela. 

 

Secretaria de Educação do 
Estado 
 

   

Organizações da  A Rede de garantia de  
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Sociedade Civil: 
 
Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

direitos não fomentou 
esses Encontro. 

Associação de Ensino 
Social Profissionalizante - 
ESPRO 

Participação na Conferência 
Municipal da Criança e do 
Adolescente 

  

Casa Menina Mulher 
 

 A Casa Menina 
Mulher atua em outro 
eixo. A instituição atua 
na Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento da 
Violência Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

Participação da Assistente 
Social do CIEE e de um 
jovem da instituição na 
elaboração, articulação e 
execução do seminário anual 
do FEPETIPE 

  

Fundação Centro de 
Educação e Comunicação 
Social do NE - CECOSNE 

 Não temos histórico 
de que nossos 
beneficiários dos 
projetos pela manhã e 
pela tarde executem 
trabalhos, assim 
sendo, não estamos 
aptos à responder a 
questões pertinentes 
ao trabalho infantil 
nem de adolescentes 
e jovens apesar de 
termos conhecimento 
dessa prática em 
outras comunidades. 

 

Grupo Adolescer – Saúde, 
Educação e Cidadania 

 Não há participação 
do AdoleScER nesses 
encontros, devido a 
prioridade para 
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diversos outros 
setores de trabalho. 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste 

  Organização do II 
Seminário do 
FEPETIPE. Com o 
tema: Estratégias 
de Enfrentamento 
ao T.I em tempos 
de crise. 

Escola Dom Bosco 
 

   

Instituto Solidare 
 

  Atividade prevista 
para o segundo 
semestre 2018 

Instituto Filadélfia 
 

 Dados inexistentes 
para responder a 
avaliação. 

 

Lar Fabiano de Cristo 
 

   

Movimento Pró-Criança 
 

 Não foi realizado  

Oratório da Divina 
Providência 

 Não realizado, pois a 
temática vem sendo 
discutida de forma 
multidisciplinar. 

 

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, Promoção 
Social e Integração - 
RENAPSI. 

  Participação do 
evento promovido 
pelo FORAP 

   Sociedade Princesa Isabel - 
SOAPI 

   

       

2.2.5 Garantir nas organizações, 
fóruns e redes de adolescentes 

  COMDICA,  Não realizado   
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e jovens, discussões, 
esclarecimentos no que se 
refere à legislação sobre a 
proteção do adolescente 
trabalhador. 

Conselho de Juventude 
articulando com 

   

Ministério do Trabalho,  A Superintendência 
Regional do Trabalho, 
sempre que possível, 
se faz presente em 
eventos onde possa 
esclarecer sobre a 
legislação da 
aprendizagem: 
Entrevistas em 
diversos órgãos de 
comunicação; 
Audiências públicas; 
Congressos de 
Gestores/ Vereadores; 
Reuniões de 
sensibilização com 
jovens e suas 
famílias; 
Eventos de 
encerramento de 
turmas de 
aprendizagem 
realizados por 
entidades formadoras 

Atividade 
permanente da 
SRT. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife  
 

   

 
 
Objetivo 2.3: Possibilitar a participação de crianças, adolescentes e jovens na efetivação do Plano Municipal de Prevenção e Enfrentamento do Trabalho Infantil e 
proteção do adolescente trabalhador do Recife. 
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AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NAÕ 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 

(COMO?) 
2.3.1. Promover a participação 
de crianças, adolescentes e 
jovens no processo de 
monitoramento e avaliação do 
Plano. 

Adolescentes e jovens 
participando ativamente nos 
processos de monitoramento e 
avaliação do Plano. 

Nº de adolescentes registrados nas 
listas de presença das atividades de 
monitoramento e avaliação do Plano; 
 
Nº de intervenções de propostas 
apresentadas pelos adolescentes e 
jovens incorporadas nos processos 
de monitoramento e avaliação do 
Plano. 

COMDICA, articulando com: 
 
 

 Não realizado  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
 
 

 Não realizado  

Fórum DCA Recife  Não houve 
articulação do 
COMDICA e 
nenhuma proposta 
para que houvesse 
alguma participação 
das instituições. 

 

Fórum Social da Criança e 
do Adolescente FOSCAR 
 

   

CMAS 
 

   

Conselho da Juventude.    

 
*Recomendações encaminhadas ao COMDICA: 
 

1. Encaminhar ofício do COMDICA a cada Responsável; 
2. Encaminhar ao Ministério Público a avaliação do plano solicitando TAC; 
3. O COMDICA deve definir o prazo e meta para todas as ações do plano; 
4. O FOSCAR deve se tornar itinerante e nos dois turnos. 
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EIXO ESTRATÉGICO 3 – DEFESA, RESPONSABILIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO 

TRABALHO INFANTIL E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL. 
 
FACILITADOR: Eudes Fonseca 

1– DEFESA, RESPONSABILIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL 
 
Objetivo 1.1: Assegurar a aprovação de legislações que visem à coibição da exploração do trabalho infantil de crianças e adolescente. 

 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES 
RESPONSÁV

EIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM ANDAMENTO 
(COMO?) 

1.1.1. Constituir grupo de trabalho 
interdisciplinar, objetivando realizar 
levantamento dos Projetos de Leis 
municipal que visam a coibição da 
exploração do trabalho infantil, 
avaliando-os e elaborando novas 
propostas. 

Projetos de Leis municipal que visam 
a coibição da exploração do trabalho 
infantil, identificados e avaliados; 
 
Propostas de Projetos de Leis 
municipal elaboradas e aprovadas 
pela Câmara Municipal do Recife. 

Nº de Projetos de Leis 
municipal identificados; 
 
Nº de Projetos de Leis 
municipal avaliados; 
 
Nº de Projetos de Leis 
elaborados e encaminhados 
a Câmara Municipal do 
Recife 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre 
Drogas e Direitos 
Humanos do Recife  

 X RESULTADOS 
ESPERADOS: Grupo de 
trabalho funcionando 
periodicamente com os 
demais parceiros. 
 
SUGESTÃO: Ressaltar 
que o grupo criado seja 
interdisciplinar.  
 
FRAGILIDADE: Não 
criação do grupo de 
trabalho. 

       

1.1.2. Realizar Audiências Públicas 
na Câmara de Vereadores 
buscando apoio para a aprovação 
dos Projetos de Lei municipal que 
visam a coibição dos casos de 
exploração do trabalho infantil, 
acompanhando as votações e 
posterior sanção pelo executivo. 

Projetos de Lei municipal que visam 
a coibição dos casos de exploração 
do trabalho infantil aprovados. 

Nº de Audiências Públicas 
realizadas; 
 
Nº de Projetos de Leis 
aprovados pela Câmara 
Municipal; 
 
N° de projetos de lei 
sancionados pelo Poder 
Executivo Municipal. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre 
Drogas e Direitos 
Humanos do Recife  

 X SUGESTÕES: Provocar à 
câmera de vereadores, 
através de ação conjunta 
entre, Secretaria de 

Desenvolvimento  
Social, Juventude, Políticas 
sobre Drogas e Direitos 
Humanos  

do Recife, COMDICA, 
CMAS e FEPETIPE para 
que se tenha uma nova 
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audiência pública. A ação 
poderia ser encabeçada 
pelo grupo de trabalho 
1.1.1 
 
FRAGILIDADE: Não 
criação do grupo e de 
projetos de leis que visem 
a coibição do trabalho 
infantil no município. 

Câmara dos 
Vereadores 

2013 - audiência 
pública: sobre as 
medidas de apoio 
as formas de 
erradicação ao 
trabalho infantil; 
 2014 – audiência 
pública discutir e 
colher subsídios em 
relação as políticas 
públicas 
direcionadas a 
erradicação do 
trabalho infantil; 
2015 – grande 
expediente com 
tema avanços da 
erradicação do 
trabalho infantil; lei 
sancionada nº 
18319/2017 – 
institui no 
calendário oficial da 
cidade do recife “a 
semana municipal 
de prevenção, 
conscientização e 
erradicação do 
trabalho infantil e de 
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proteção ao 
adolescente 
trabalhador” e dá 
outras providencias. 
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Objetivo 1.2: Garantir a proteção jurídica e social às crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. 
 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM ANDAMENTO 
(COMO?) 

1.2.1.Criar Núcleos da 
Assistência Judiciária nas 
RPA`s onde não existem. 

Núcleos da Assistência 
Judiciária nas seis RPA`s 

Nº de Núcleos implantados por 
RPA`s 

Procuradoria Geral do 
Município 

  FRAGILIDADE:  
1. Não criação dos Núcleos de 
Assistência Judiciária nas 
RPA’S; 
2. Não existência de advogado 
na equipe técnica do CREAS.   
 
SUGESTÃO:  
1. Inclusão do advogado na 
equipe técnica do CREAS; 
2. Provocar, através do 
COMDICA e Fórum DCA, o 
Ministério Público, acerca da 
criação dos Núcleos de 
Assistência Judiciária nas 
RPA’S e/ou inclusão do 
advogado na equipe do 
CREAS. 

       

1.2.2. Fortalecer e estruturar 
os Núcleos de Assistência 
Judiciária do Município, 
ampliando a sua atuação 
para prestar atendimento 
jurídico-social às famílias de 
crianças e adolescentes em 
situação de exploração do 
trabalho infantil. 

1.1. Núcleos da Assistência 
Judiciária prestando 
atendimento jurídico-social 
às famílias de crianças e 
adolescentes em situação 
de exploração trabalho 
infantil 

Nº de famílias orientadas pelos 
Núcleos de Assistência 
Judiciária. 

Procuradoria Geral do 
Município 

  FRAGILIDADE: Não é 
possível fortalecer o que não 
existe.  
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1.2.3. Promover formação 
continuada para os 
Conselhos Tutelares, a fim 
de garantir um atendimento 
qualificado às crianças e 
adolescentes em situação 
de exploração do trabalho 
infantil 

Conselhos Tutelares 
qualificados para o 
atendimento às crianças e 
adolescentes em situação 
de exploração do trabalho 
infantil 

Nº de Conselheiros recebendo 
formação para o atendimento a 
casos de crianças e 
adolescentes em situação de 
exploração do trabalho infantil; 
 
Nº de denúncias 
encaminhadas ao Ministério 
Público do Trabalho 
 
Nº de crianças e adolescentes 
em situação de exploração do 
trabalho infantil atendidas 
pelos Conselhos Tutelares, 
com encaminhamentos à luz 
da legislação. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife  

 Não realizado FRAGILIDADE:  
1.Necessidade de formação 
para os conselheiros sobre o 
trabalho infantil. 
2.Conselheiro Tutelar com 
dificuldade em identificar 
crianças e adolescentes em 
situação de exploração de 
trabalho infantil.  
 
SUGESTÃO: A Secretaria de 

Desenvolvimento Social, 
Juventude, Políticas sobre Drogas 
e Direitos Humanos  

do Recife e o COMDICA 
promoverem parcerias com a 
Escola de Conselhos e o 
Ministério Público de Trabalho 
para a realização de formação 
com foco na temática Trabalho 
Infantil. 

COMDICA  Não realizado  

       

1.2.4. Fortalecer as ações 
conjuntas dos órgãos que 
atuam com a temática da 
exploração do Trabalho 
Infantil 

Órgãos que atuam na 
temática da exploração do 
Trabalho Infantil, 
desenvolvendo ações 
conjuntas e articuladas 

Nº de ações realizada 
articuladamente entre os 
órgãos que atuam na temática 
da exploração do Trabalho 
Infantil 

Secretaria de Assistência 
Social 
 

  OBSERVAÇÃO: Grupo 
entende que essa ação foi 
realizada. 
 
FRAGILIDADE: Necessidade 
de participação efetiva de 
alguns atores. 
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FEPETIPE 
 

   

 
 
Objetivo 1.3: Implementar o sistema municipal de notificação de denúncias de exploração do trabalho infantil. 
 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM ANDAMENTO 
(COMO?) 

1.3.1. Fortalecer o processo 
de implementação do 
Sistema RECRIAR. 

Implementação do Sistema 
RECRIAR. 

Nº de casos cadastrados no 
Sistema RECRIAR  

Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
 

 Não realizado OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 
SUGESTÃO: Garantir a 
atualização do SIPIA 
(Sistema de Informação 
para a Infância e 
Adolescência), seu 
funcionamento e realização 
de formação para os 
conselheiros. 

       

1.3.2. Dar visibilidade aos 
dados de Exploração do 
Trabalho Infantil do Sistema 
RECRIAR 

O tema da Exploração do 
Trabalho Infantil pautado na 
sociedade com base nos 
dados fornecidos pelo 
Sistema RECRIAR 

Nº de notificações realizadas 
no sistema, de forma 
articulada. 

Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife  
 
 

 Não realizado OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

COMDICA  Não realizado OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
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Secretaria de Governo e 
Participação Social 
 

  Apresentar dados nos 
eventos e plenárias do 
Recife Participa. 
 

OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

       

1.3.3. Identificar no Sistema 
RECRIAR os casos de 
acidentes sofridos por 
crianças e adolescentes, 
decorridos das situações de 
exploração do trabalho 
Infantil. 

Identificação e notificação 
dos casos de acidentes de 
trabalho envolvendo 
crianças e adolescentes. 

N° de casos notificados. Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife  
 

 Não realizado OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

Conselho Tutelar: 
 
RPA 01 

  OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

RPA 02 
RPA 03 A 

  OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

RPA 03 B   OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

RPA 04   OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
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SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

RPA 05   OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

RPA 06 A   OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

RPA 06 B   OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

       

1.3.4. Capacitação 
continuada dos 
Conselheiros Tutelares e 
demais atores do SGD para 
operar o Sistema de 
Notificação RECRIAR. 

Conselheiros Tutelares 
operadores e parceiros 
qualificados para operar o 
Sistema de Notificação. 

Todos os Conselheiros 
Tutelares, operadores e 
parceiros capacitados, 
utilizando o Sistema de 
Notificação. 

Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
. 

 Não realizado OBSERVAÇÃO: O sistema 
Recriar foi substituído pelo 
SIPIA (Sistema de 
Informação para Infância e 
Adolescência). 
 

 
*Este grupo seguiu uma metodologia diferente das demais. Desse modo, sistematizamos os resultados das discussões conforme trabalhado no grupo e os 
inserimos na última coluna da tabela. 
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2 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 
 
Objetivo 2.1: Realizar o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de forma participativa. 

 

AÇÕES RESULTADOS INDICADORES RESPONSÁVEIS 
REALIZADO 

(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM ANDAMENTO 
(COMO?) 

2.1.1.Criação de 
comissão para o 
acompanhamento da 
aprovação da versão 
atualizada do plano; 

Uma comissão instalada e 
constituída de forma 
representativa. 
1 representante do COMDICA;  
1 representante do Fórum de 
Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil de Pernambuco;  
1 representante da Secretaria de 
Assistência Social;  
1 representante da Secretaria de 
Direitos Humanos e Segurança 
Cidadã do Recife;  
1 representante do Fórum DCA-
Recife; Conselho Tutelar e 
Plano aprovado de forma 
transparente e participativa 

N. de instituições articuladas 
e integrando a comissão 
 
Relatórios produzidos pela 
comissão informando sobre 
o acompanhamento das 
discussões de aprovação do 
Plano do COMDICA. 

Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife  
 
 

PETI   

CMAS    

COMDICA Não realizado   

       

2.1.2. Construção de 
indicadores de 
monitoramento e 
avaliação e metas do 
plano. 

Indicadores de monitoramento e 
avaliação, bem como metas 
construídos e divulgados 

N. de instrumentos 
elaborados a partir dos 
indicadores de 
monitoramento e avaliação e 
metas construídas 

COMDICA Não realizado   

       

2.1.3. Realizar um 
diagnóstico da situação 
do trabalho infantil na 
cidade do Recife. 

Diagnóstico realizado e 
divulgado nos órgãos 
competentes. 

Diagnóstico finalizado com 
dados da realidade. 

Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
 

PETI   

       

2.1.4. Realização de 
encontro para divulgação 

Diagnóstico amplamente 
divulgado. 

Encontro realizado. Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  

  PETI junho 2018 
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do resultado do 
diagnóstico 

Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife. 

2.1.5. Realizar 
mapeamento das ações 
de enfrentamento à 
exploração do trabalho 
infantil da cidade do 
Recife. 

Mapeamento realizado e 
amplamente divulgado. 

Resultados do Mapeamento. Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
  
 

PETI   

COMDICA 
 

Não realizado   

       
2.1.6. Promover 
monitoramento e 
avaliação participativa do 
Plano Municipal com base 
em indicadores 
quantitativos e qualitativos 
das ações. 

Encontros anuais de 
monitoramento e avaliação do 
Plano com participação dos 
responsáveis por sua execução. 
 
Divulgação dos principais dados 
obtidos com as ações de 
monitoramento e avaliação. 

Nº de eventos de 
monitoramento realizados; 
 
Nº de entidades 
participantes do 
monitoramento. 
 
Dados obtidos com as ações 
de monitoramento. 

COMDICA  
 
 

Não realizado   

CMAS    

Secretaria de Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do Recife 
 

PETI  PETI Comissão 

       

2.1.7. Promover avaliação 
final do Plano Municipal 
na perspectiva de revisão 
e atualização 

Plano Municipal avaliado, 
revisado e atualizado. 
 
Impacto do Plano Municipal 
avaliado e divulgado 

Nº de entidades 
participantes da avaliação. 
 
Documento final elaborado e 
amplamente divulgado 

COMDICA    Seminário de Avaliação e 
Revisão do Plano Municipal 

CMAS  Não realizado  

 
OBSERVAÇÃO GERAL:  Não há dados suficientes para a avaliação das informações desse objetivo;  
Caso a comissão já exista, precisa ser convocada a partir do pleno do COMDICA, para implementar as ações a ela proposta. 
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EIXO ESTRATÉGICO 4 – COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO E ORÇAMENTO 
 
 

1– COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 
 
Objetivo 1.1: Ampliar a visibilidade da problemática e das ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador 

 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 2010 
RESPONSÁVEIS 

E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZAD

O 

EM 
ANDAMENTO 

(COMO?) 
1.1.1. Identificar e 
cadastrar as crianças 
e adolescentes em 
situação de trabalho 
nas festividades. 
 
- Ações permanentes 
de enfrentamento ao 
trabalho infanto-juvenil 
nas grandes 
festividades, sendo: 
Carnaval, São João, 
Festa do Morro e 
Festival da Seresta.  
 
- Ação preventiva de 
identificação das 
famílias que 
trabalham nos 
grandes eventos para 
sensibilização e 
orientação sobre os 
malefícios do trabalho 
infantil. 
 

- Retirada imediata das 
crianças em situação de 
trabalho nas festividades. 
 
- Oferta de ações 
educativas com crianças e 
adolescentes em situação 
de trabalhos nas 
festividades do município. 
 
- Oportunidade de 
sensibilização direta das 
famílias. 
 
- Sistematização das 
informações coletadas 
sobre as famílias nos 
eventos. 
 
- Construção de fluxo 
entre serviços de 
abordagem entre equipes 
de CRAS e CREAS 
 
- Implementação de 

- Não há o 
encaminhamento 
necessário das 
famílias identificadas. 
 
- Pouca divulgação 
dessas ações 
educativas e 
recreativas. 
 
- As famílias 
identificadas não 
conseguem acessar 
programas por conta 
da falta de informação 
e da burocracia. 
 
- Informações 
desencontradas 
fornecidas pelas 
famílias 

- Incentivar a articulação das 
diversas instâncias para efetivar esta 
ação. 
 - Realizar junto a outros órgãos e 
secretarias ações de prevenção e 
erradicação do Trabalho Infantil e 
proteção ao adolescente trabalhador, 
com objetivo de ampliar a visibilidade 
do tema entre as famílias dos 
programas e outras identificadas, 
bem como, manter o diálogo com os 
respectivos municípios. 
- Dar prosseguimento ao trabalho de 
atendimento às famílias. 
- Convidar as instâncias que compõe 
a Secretaria de Assistência Social 
para participarem das reuniões. 
- Identificar o perfil do público 
vulnerável em todo e qualquer evento 
festivos da cidade. 

- Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife articulando:  
 
  

PETI   

COMDICA 
 

 Não realizado  

Secretaria de Controle 
Urbano 
 

   

Gerência de Proteção 
Social Especial da Alta 
Complexidade 

   

Secretaria de Saúde,  Ações 
regulares 
articuladas com 
outras 
secretarias nas 
grandes 
festividades por 
meio de ACS e 
ESF; 
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- Perspectiva de 
inclusão das crianças 
e adolescentes em 
situação de trabalho 
infantil na participação 
dos eventos culturais 
da cidade. 
 
1.1.2. Promoção de 
campanhas 
municipais sobre 
prevenção e 
erradicação do 
Trabalho Infantil e 
proteção ao 
adolescente 
trabalhador. 
 
- Caminhada para 
divulgação do Dia 
Internacional de 
Combate ao Trabalho 
Infantil. 

núcleos de convívio do 
SCFV, tendo as famílias 
de trabalho infantil como 
público prioritário. 
 
- Checagem de 
informações coletadas na 
base do cadastro único 
para programas sociais. 
 
- Inclusão do trabalho 
infantil como prática 
irregular no termo de 
compromisso estabelecido 
entre a prefeitura e os 
comerciantes 
permissionários que 
atuam nos grandes 
eventos. 
 
1.1.2 Criação de uma 
campanha municipal de 
enfrentamento ao trabalho 
infantil 

 
Ações de 
identificação e 
captação das 
famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 
social e 
encaminhament
o aos CRAS 

Conselhos Tutelares:  
 
 RPA 01 

   

RPA 02 
 

   

RPA 03 A 
 

   

RPA 03 B 
 

   

RPA 04    

RPA 05 
 

   

RPA 06 A 
 

   

RPA 06 B    

Secretaria de 
Assistência Social 

   

Organizações da 
Sociedade Civil que 
atuem na área: 
 
Associação Beneficente 
O Pequeno Nazareno 

A Instituição 
participa 
dessas ações 
quando 
convocada pela 
Rede de 
garantia de 
direitos. 

  

Associação de Ensino 
Social 
Profissionalizante-
ESPRO 

Participação em 
eventos como 
caminhada de 
erradicação do 
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trabalho infantil, 
em parceria 
com o MTE, 
fórum da 
aprendizagem e 
comissões de 
trabalho. 

Casa Menina Mulher 
 

 A Casa Menina 
Mulher atua em 
outro eixo. A 
instituição atua 
na Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento 
da Violência 
Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

Participação da 
Assistente 
Social, 
instrutores e 
aprendizes do 
CIEE na 
Marcha 
Pernambuco 
Contra o 
Trabalho 
Infantil; 
participação e 
divulgação de 
eventos, 
seminários, 
audiências 
públicas, entre 
outros. 
Contribuição na 
criação das 
peças 
produzidas para 
as ações do 
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Fepetipe. 
 
Participação do 
CIEE, como 
membro do 
FORAP (Fórum 
Pernambucano 
de 
Aprendizagem 
Profissional), 
em ações 
voltadas ao 
combate e 
erradicação do 
trabalho infantil 
e inserção 
desses jovens 
na 
aprendizagem 
profissional.  
 
Através do 
Programa de 
Qualificação 
Gratuita o CIEE 
mobiliza a rede 
socioassistenci
al e oferece 
oficinas de 
preparação 
para o mundo 
do trabalho, 
estimulando os 
jovens a 
ingressarem no 
mercado formal 
de trabalho, via 
Programas de 
Estágio e de 
Aprendizagem. 
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Fundação Centro de 
Educação e 
Comunicação Social do 
NE - CECOSNE 

 Não temos 
histórico de que 
nossos 
beneficiários 
dos projetos 
pela manhã e 
pela tarde 
executem 
trabalhos, 
assim sendo, 
não estamos 
aptos à 
responder a 
questões 
pertinentes ao 
trabalho infantil 
nem de 
adolescentes e 
jovens apesar 
de termos 
conhecimento 
dessa prática 
em outras 
comunidades. 

 

Grupo Adolescer – 
Educação, Saúde e 
Cidadania 

Grupo 
AdoleScER não 
acompanhou o 
processo. As 
demandas 
internas com 
poucos 
funcionários e 
foco em outras 
intervenções 
não permitiram. 
Mas coloca 
suas mídias e 
redes sociais à 
disposição para 
contribuir com o 
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processo de 
promoção de 
divulgação dos 
eventos e 
ações das 
campanhas que 
são dirigidas a 
esse foco. 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste do Brasil 

  Em parceria com 
Ministério do 
Trabalho e a 
prefeitura do Recife 
fazermos um 
levantamento das 
notificações e 
realizamos uma 
sensibilização 
sistemática com 
esses jovens, 
falando sobre a 
aprendizagem e a 
importancia do 
trabalho formal 
vinculado a 
formação 
profissioanal.  
Junto ao 
FEPETIPE, 
conseguimos 
sensibilizar os 
municípios para que 
os mesmos façam 
ações/busca ativa 
nas épocas de 
festividade de cada 
Municipio.   

Escola Dom Bosco 
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Instituto Solidare 
 

   

Instituto Filadélfia 
 

Levantamento 
de pesquisa 
interna com 
equipe 
pedagógica e 
elaboração de 
relatórios 
baseados na 
vivencia social 
e resultados 
do trabalho. 

  

Lar Fabiano de Cristo 
 

   

Movimento Pró-Criança  Não foi 
realizado 

 

Oratório da Divina 
Providência 

 Não realizada, 
no entanto 
garantimos a 
participação em 
todas as ações 
promovidas. 

 

Organização de Auxílio 
Fraterno - OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, 
Promoção Social e 
Integração -RENAPSI 

  Divulgação no 
evento do FORAP 

Sociedade Assistencial 
Princesa Isabel -SOAPI 

   

Secretaria de Governo e 
Participação Social 

  Coloborar junto ao 
COMDICA na 
divulgação, 
mobilização e 
articulação 
 

Secretaria de Cultura do 
Estado 
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Secretaria de Cultura do 
Município 

   

        

1.1.3. Promoção de 
um concurso de 
redação sobre a 
temática em escolas 
públicas privadas e 
organizações sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4 Criar incentivos 
institucionais que 
visibilizem o 
compromisso das 
instituições com 
enfrentamento ao 
trabalho infantil e 
proteção à infância. 

 - Essa ação não foi 
realizada.  

- Divulgação em diferentes mídias 
(ônibus, Metrô, Outdoor, TVs, Sites, 
Rádios Comunitárias e outras) para o 
público geral. 
 
- Mobilizar as demais entidades 
envolvidas na temática. 
 
- Criar um Selo e Certificado para 
instituições e empresas parceiras em 
reconhecimento ao seu compromisso 
no enfrentamento ao trabalho infantil. 
 
- Realizar ações públicas em torno 
da temática. 
 
- Realizar o concurso com a 
participação de crianças e 
adolescentes das escolas públicas e 
provadas do município. 

- Secretaria de 
Educação  

   

Organizações da 
Sociedade Civil: 
 
Associação Beneficente 
O Pequeno Nazareno 

 Não é 
atribuição da 
Instituição. 

 

Associação de Ensino 
Social 
Profissionalizante-
ESPRO 

  Projeto para o ano 
de 2019 de 
incentivo à 
construção da 
atividade, em 
parceria com os 
jovens e 
adolescentes da 
instituição. 

Casa Menina Mulher  A Casa Menina 
Mulher atua em 
outro eixo. A 
instituição atua 
na Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento 
da Violência 
Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola-CIEE 

O CIEE 
participou 
ativamente da 
promoção de 
concurso sobre 
a temática do 
Trabalho 
Infantil, através 
da 
representação 
que possui no 
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Conselho 
Estadual de 
Defesa e 
Promoção dos 
Direitos da 
Criança e doa 
Adolescente – 
CEDCA/PE 

Fundação Centro de 
Educação e 
Comunicação Social do 
NE - CECOSNE 

 Não temos 
histórico de que 
nossos 
beneficiários 
dos projetos 
pela manhã e 
pela tarde 
executem 
trabalhos, 
assim sendo, 
não estamos 
aptos à 
responder a 
questões 
pertinentes ao 
trabalho infantil 
nem de 
adolescentes e 
jovens apesar 
de termos 
conhecimento 
dessa prática 
em outras 
comunidades. 

 

Grupo Adolescer- 
Educação, saúde e 
Cidadania. 

 Grupo 
AdoleScER não 
acompanhou o 
processo. As 
demandas 
internas com 
poucos 
funcionários e 
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foco em outras 
intervenções 
não permitiram. 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste do Brasil 

X   

Escola Dom Bosco    

Instituto Solidare   Atividade prevista 
para o segundo 
semestre 2019 

Instituto Filadélfia    

Lar Fabiano de Cristo    

Movimento Pró-Criança Realização do 
Prêmio Leitor 
Pró- Criança, 
com estímulo a 
produção de 
textos e 
Participação no 
Concurso de 
Contos 
Internacional da 
MAPFRE 

  

Organização de Auxílio 
Fraterno -OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, 
Promoção Social e 
Integração- RENAPSI 

Ainda não, mas 
será uma boa 
ideia de 
estimular a 
reflexão e 
escrita. 

  

Sociedade Assistencial 
Princesa Isabel - SOAPI 

   

COMDICA 

 
 Não realizado  
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Objetivo 2.1: Avaliar os resultados das ações de mobilização para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador 

 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 2010 
RESPONSÁVEIS 

E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 

(COMO?) 
2.2.1. Produção, 
aplicação e 
divulgação de 
questionário 
avaliativo para 
apuração de retorno 
da sociedade sobre 
as campanhas de 
prevenção e 
erradicação do 
Trabalho Infantil e 
proteção ao 
adolescente 
trabalhador. 

  - Elaborar instrumentos de coleta de 
informação, aplicação do mesmo e 
divulgação do relatório final nas 
reuniões de Rede e outros, com os 
resultados das campanhas de 
prevenção. 
 
 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife, articulando com 
  

PETI (Pesquisa)   

COMICA  Não realizado  

Universidades: 
 
Universidade Federal de 
Pernambuco-UFPE 

 É importante a 
correção da 
denominação da 
UFPE como 
responsável pela 
ação. Pois a 
planilha do Plano 
Municipal, 
publicada em 
Diário Oficial do 
Município, deixa 
claro que a 
denominação do 
responsável por 
essa ação, 
aparece 
genericamente 
UNIVERSIDADES 
e em nenhum 
momento faz 
referência a 
UFPE. 
O Departamento 
de Serviço Social 
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da UFPE não foi 
consultado pelo 
COMDICA para o 
estabelecimento 
da parceria. 
Considerando que 
restam dois anos 
para execução do 
Plano, o 
COMDICA ou 
poder público 
municipal pode 
tratar com a UFPE 
sobre a 
possibilidade de 
parceria para 
execução dessa 
ação, 
especialmente 
junto com o 
Departamento de 
Comunicação da 
UFPE. 

Faculdade Maurício de 
Nassau/ Ser 
Educacional 

 Não compete a 
esta Instituição  

 

Universidade Católica 
de Pernambuco 

 A UNICAP 
pesquisou 
internamente e 
não conseguiu 
identificar como 
se deu a 
participação da 
Universidade na 
constituição do 
Plano. 
Procuramos 
caminhos pelos 
quais 
pudéssemos 
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contribuir com o 
monitoramento do 
Plano e 
concluímos que 
infelizmente não 
temos, nesse 
momento, como 
preencher o 
mesmo.  

Faculdade Joaquim 
Nabuco 

   

 
 
 
 
 
 
Objetivo 2.3: Sensibilizar profissionais e estudantes de comunicação em relação à temática da prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador 
 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 
2010 

RESPONSÁVEIS 
E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 

(COMO?) 
2.3.1. Articulação 
com a mídia para 
veiculação de 
reportagens 
especiais, numa 
linguagem acessível 
a compreensão 
infantil, em uma ação 
conjunta voltada para 
o Dia 12 de Junho 
(Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho 
Infantil). 

- Articulação com mídia 
impressa, rádio e TV. 
 
- Divulgação massiva da 
temática. 

 - Ampliar a divulgação por meio 
da Internet de forma continuada. 

- COMDICA articulando: As reportagens 
especiais 
veiculadas na 
mídia a partir de 
abril de 2015 não 
foram articuladas 
pelo COMDICA e, 
sim, pautas 
pontuais do 
próprio veículo de 
comunicação. Não 
houve 
sensibilização de 
profissionais e 
nem de 
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estudantes para 
essa temática. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas  
 

 Não realizado  

Secretaria de Governo 
e Participação Social 

  Equipe a disposição 
para ajudar na 
articulação do evento 

 
 
 
 
 
Objetivo .2.4: Fortalecer articulações no município visando a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e proteção ao adolescente trabalhador 
 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 
2010 

RESPONSÁVEIS 
E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 

(COMO?) 
2.4.1. Fortalecimento da 
relação do Fórum DCA 
Recife com a Secretaria 
de Assistência Social, 
FOSCAR e outros com 
a mesma característica. 

- A participação da 
equipe de referência do 
PETI, FEPETIPE e 
FORAP 

 - Fortalecer a articulação com as 
REDES acerca desta temática. 

- COMDICA articulando 
com  
 
 
 

 Não realizado  

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife. 
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FOSCAR    

- Fórum DCA.   
Considerando que 
o plano não foi 
avaliado há oito 
anos, não temos 
referencial que 
possibilite este 
tipo de avaliação. 
 
 
 

 

        

2.4.2. Solicitar 
cronograma de 
fiscalização e 
sensibilização pelo 
Ministério do Trabalho. 

  - Garantir a realização desta 
ação. 

Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife articulando com  

 Não realizado  

COMDICA   Não realizado  

CMAS  Não é de 
responsabilidade 
deste órgão 
colegiado. 

 

 
Objetivo 2.5: Publicar e disseminar o Plano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador do Município do Recife junto a órgãos 
governamentais e não-governamentais envolvidos com a temática. 
 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 
2010 

RESPONSÁVEIS 
E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 
(COMO?) 

2.5.1. Produção, Houve a publicação e - COMDICA e Secretaria -COMDICA e/ou governo municipal - COMDICA.   Seminário de 
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lançamento e 
disseminação do Plano 
de Prevenção e 
Erradicação do 
Trabalho Infantil e 
Proteção do 
Adolescente 
Trabalhador do 
Município do Recife. 

disseminação do Plano 
de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho 
Infantil e Proteção do 
Adolescente 
Trabalhador do 
Município do Recife 
para todas as 
instituições da 
sociedade civil e 
diversas instâncias do 
governo, por parte da 
sociedade civil, 
 
- Um plano democrático 
passou a nortear as 
atividades do Programa. 

de Assistência e 
Educação não terem 
publicado o Plano para 
todas as instâncias.  
Exemplo: escolas, 
Secretarias, etc. 
 
- Não lançamento oficial 
do Plano de Prevenção 
e Erradicação do 
Trabalho Infantil e 
Proteção do 
Adolescente 
Trabalhador do 
Município do Recife. 
 
- Distribuição 
insuficiente de 
exemplares do Plano 
para Poder Público. 

façam a publicação do Plano e 
disseminem junto às diversas 
instituições que atuam junto às 
crianças e adolescentes (escolas, 
Secretarias, Núcleos do PETI, 
ONG’s, etc.) 
 
- Socializar até o 1º semestre de 
2019 o material produzido no 
Seminário de Avaliação do Plano 
Municipal de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e 
Proteção do Adolescente 
Trabalhador do Recife.  
 
-Reservar recursos para 
confeccionar e distribuir o Plano. 

Avaliação e Revisão 
do Plano Municipal 

Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social, Juventude, 
Políticas sobre Drogas 
e Direitos Humanos 

PETI   

Secretaria de Governo 
e Participação Social 

  Articular junto ao 
COMDICA as 
Instituições. 

Secretaria de Educação 
do Estado 

   

Organizações da 
Sociedade Civil: 
 
Associação Beneficente 
O Pequeno Nazareno 

 A Instituição 
desconhece essa 
ação 

 

Associação de Ensino 
Profissionalizante-
ESPRO 

  Realizado em 
parceria com a rede 
socioassistencial 
Fórum da 
Aprendizagem 
MTE. 

Casa Menina Mulher 
 

 A Casa Menina 
Mulher atua em 
outro eixo. A 
instituição atua na 
Linha de 
Prevenção e do 
Enfrentamento da 
Violência 
Doméstica e 
Sexual. 

 

Centro de Integração 
Empresa Escola -CIEE 

Participação e 
divulgação do 
Plano nas mídias 
sociais do CIEE. 
Além disso, o 
CIEE promove 
campanhas 
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através de folders 
e nas suas mídias 
sociais, voltadas 
às empresas, a 
fim de que os 
jovens oriundos 
do Trabalho 
Infantil sejam 
contratados como 
aprendizes. 

Fundação Centro de 
Educação e 
Comunicação Social do 
NE - CECOSNE 

 Não temos 
histórico de que 
nossos 
beneficiários dos 
projetos pela 
manhã e pela 
tarde executem 
trabalhos, assim 
sendo, não 
estamos aptos à 
responder a 
questões 
pertinentes ao 
trabalho infantil 
nem de 
adolescentes e 
jovens apesar de 
termos 
conhecimento 
dessa prática em 
outras 
comunidades. 

 

Grupo Adolescer – 
Saúde, educação e 
Cidadania 

 Grupo AdoleScER 
não acompanhou 
o processo. As 
demandas 
internas com 
poucos 
funcionários e 
foco em outras 
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intervenções não 
permitiram. Mas 
coloca suas 
mídias e redes 
sociais à 
disposição para 
contribuir com o 
processo de 
promoção de 
divulgação dos 
eventos e ações 
das campanhas 
que são dirigidas 
a esse foco. 

Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

   

Inspetoria Salesiana do 
Nordeste do Brasil 

  X 

Escola Dom Bosco 
 

   

Instituto Solidare 
 

 A temática do 
Programa de 
Erradicação do 
trabalho Infantil – 
PETI é parte 
integrante do 
nosso Programa 
Político 
Pedagógico, 
sendo a mesma 
executada por 
diversos projetos. 

 

Instituto Filadélfia    

Lar Fabiano de Cristo 
 

   

Movimento Pró-Criança    

Oratório da Divina 
Providência 

 Não realizado, 
mas nos 
colocamos a 
disposição para 
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participar. 

Organização de Auxílio 
Fraterno- OAF 

   

Rede Nacional de 
Aprendizagem, 
Promoção Social e 
Integração - RENAPSI 

  Disponibilização 
aos instrutores 

Sociedade Assistencial 
Princesa Isabel -SOAPI 

   

 
 
 
 
 
Objetivo 2.6: Criar e Implantar o site institucional do COMDICA para dar visibilidade às ações da Política Municipal da Criança e do Adolescente nos 03 Planos Municipais 
 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 
2010 

RESPONSÁVEIS 
E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NAÕ 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 
(COMO?) 

2.6.1. Criação do 
Site/BLOG 

  COMDICA Apresentar Plano de 
Comunicação para 2010 para 
fortalecer a Política Municipal e dar 
visibilidade as ações institucionais 
 
- Manter a atualização da página 
do COMDICA. 

- COMDICA articulando 
com as Secretarias e 
Organizações da 
Sociedade Civil 

Foi criado um blog 
do COMDICA no 
ano de 2015 para 
divulgar algumas 
ações do órgão e, 
posteriormente, foi 
negociado com a 
EMPREL o portal 
do COMDICA. O 
mesmo é 
vinculado ao 
governo municipal 
(comdica.recife.pe
.gov.br); 

  

 
 
 
2 – ORÇAMENTO 
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Objetivo 2.1: Promover ações que garantam, do ponto de vista orçamentário, a execução do Plano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente 
Trabalhador do Recife, contribuindo com a racionalidade e eficiência da administração pública. 

 

AÇÕES AVANÇOS DIFICULDADES 
PROPOSTAS E 

PRIORIDADES PARA 
2010 

RESPONSÁVEIS 
E PRAZOS 

REALIZADO 
(COMO?) 

NÃO 
REALIZADO 

EM 
ANDAMENTO 
(COMO?) 

2.1.1. Mapear e 
identificar os 
programas, projetos e 
recursos públicos 
previstos (PPA, LDO 
e LOA) para a 
realização das ações 
de prevenção e 
erradicação do 
trabalho infantil e 
proteção do 
adolescente 
trabalhador do 
Recife. 
2.1.2. Garantir o 
monitoramento anual 
das ações previstas 
no Plano Municipal 
de Erradicação do 
Trabalho Infantil, 
socializando os 
resultados através de 
Seminários 
(Proposta). 
 
2.1.3. Participar 
ativamente da 
elaboração das leis 

- Criação do anexo do 
orçamento criança na Lei 
Orçamentária Anual do 
Recife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4. Recursos advindos 
da doação de iniciativas 
privadas.  
 
6.1.4. Transferência de 
recursos advindos de 
multas aplicadas às 
empresas. 

- Falta de conhecimento 
por parte do COMDICA 
dos mecanismos de 
formulação do 
orçamento. 
 
- Ausência de resolução 
conjunta normativa 
entre os fundos 
municipais, sobre 
monitoramento técnico 
e financeiro para o 
repasse de recursos. 
 
- Falta de mecanismos 
que assegurem a 
participação ativa na 
elaboração das Leis 
Orçamentárias. 
 
 

- Assegurar a participação dos 
Conselheiros/as do COMDICA 
no processo de formulação das 
leis orçamentárias, inclusive 
promovendo formação para 
participação qualificada. 
- Resolução conjunta para 
repasse de recursos e 
monitoramento técnico e 
financeiro das ações 
 
- Incluir no Edital de 
Financiamento de Projetos 
FMCA/2009, ações diretas neste 
Eixo. 
 
- Promover Seminários anuais 
para socialização dos resultados 
do monitoramento do Plano. 
(Proposta). 
 
- Formação continuada com os 
Conselheiros de Direitos e 
Tutelares. (Proposta) 
 
- Que o COMDICA participe 
ativamente das instâncias de 
planejamento, orçamento e 

COMDICA Não consta no 
Banco de Dados 
deste Conselho. 

  

CMAS  Não é de 
responsabilidade 
deste órgão 
colegiado. 

 

Conselho Municipal de 
Saúde 

   

Conselho Municipal de 
Educação 
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orçamentárias (PPA, 
LDO e LOA), 
buscando garantir os 
recursos financeiros 
para a execução das 
ações do Plano 
Municipal. 
 
2.1.4. Mobilizar 
recursos financeiros 
junto à iniciativa 
privada e a sociedade 
em geral para o 
fortalecimento do 
Fundo Municipal da 
Criança e do 
adolescente – FMCA. 

gestão municipal (proposta) 
 
- Promover campanhas para 
Sensibilização de parceiros no 
apoio a Política da criança e do 
adolescente através de recursos 
da renúncia fiscal. 
- Criação de campanha de 
sensibilização direcionada à 
captação de recursos para a 
política da criança e do 
adolescente. 

Conselho Municipal de 
Direitos Humanos 

   

        

2.1.5. Monitorar a 
execução 
orçamentária dos 
programas e projetos 
voltados para ações 
de prevenção e 
erradicação do 
trabalho infantil e 
proteção ao 
adolescente 
trabalhador do 
Recife. 

 - As informações são 
disponibilizadas em 
linguagem e formato 
inacessíveis. 
 
- Não compatibilidade 
das ações do Plano 
com as ações 
orçamentárias.  
 

- Garantir a participação do 
COMDICA na avaliação dos 
referidos programas e projetos. 
 
- Compatibilizar as ações do 
Plano na formulação do 
orçamento. 
 
- Garantir a formação continuada 
no Marco Legal da gestão 
pública a todos os Conselheiros 
de Direitos e Tutelares. 
 
- Fomentar agenda de 
participação em reuniões, 
votação e atos públicos, visando 
dar visibilidade às pautas da 
infância no período 
orçamentário. 

- COMDICA articulando Não consta no 
Banco de Dados 

deste Conselho. 

  

Secretaria de 
Planejamento e Gestão 

 Com a Reforma 
Administrativa 
ocorrida no ano 
de 2013, a 
competência para 
monitorar a 
execução 
orçamentária dos 
programas e 
projetos voltados 
às ações 
apresentadas 
passou a ser da 
Secretaria de 
Planejamento e 
Gestão. 
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Secretaria de Governo e 
Participação Social 

 Não é de 
competência 
dessa secretaria 

 

        
2.1.6. Garantir a 
Construção do Site 
do COMDICA 

  - Manter a atualização da página. - Secretaria de 
Desenvolvimento  
Social, Juventude,  
Políticas sobre Drogas e 
Direitos Humanos do 
Recife. 
 

   

COMDICA, articulando 
com  
 

Foi construído um 
portal do 
COMDICA com 
informações 
diversas sobre 
atribuições do 
órgão, Regimento 
Interno, 
composição, 
notícias, 
Legislação, 
Entidades 
Registrada, 
Projetos 
financiados, 
Relação de 
Conselhos 
Tutelares, entre 
outros. 
(comdica.recife.pe
.gov.br) 

  

EMPREL    
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Secretaria de Governo e 
Participação Social 

 Não é de 
competência 
desta Secretaria 
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04/Nov/2010    ::    Edição 122   ::  

 

Cadernos do Poder Executivo  

 

Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã 

   Secretária: Amparo Araújo 

      

 

 

Resolução 

 

RESOLUÇÃO COMDICA Nº. 026/2010 

 

 

O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

COMDICA, no uso de suas atribuições, que lhe foram conferidas pelo Art. 4º, inciso I, da Lei 

Municipal 15.604 de 19 e 20/02/92,  

 

R E S O L V E: 

Publicar o Plano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Município do Recife, revisado 

após seminário realizado nos dias 24 e 25 de Novembro de 2009, no Auditório do Banco do 

Nordeste, sito á Av. Conde da Boa Vista, 800 - 2º andar - Edf. Apolônio Sales - Boa Vista - 

Recife/PE 

 

Parágrafo Único - O Plano é orgânico e integrado, com observância de que sua operacionalização 

implica, obrigatoriamente, em ações articuladas dos diferentes eixos: 

 

I - Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na perspectiva do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS; 

 

II - Educação; 

 

III - Protagonismo Infanto-Juvenil; 

IV- Defesa, Responsabilização e Fiscalização no Enfrentamento do Trabalho Infantil; 

V - Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal; 

 

VI - Comunicação, Mobilização e Articulação; 

 

VII - Orçamento  

 

(CONFIRA TABELA EM ANEXO, NO FINAL DESTA PÁGINA) 

 

RESOLUÇÃO COMDICA Nº. 027/2010 

 

O Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

COMDICA, no uso de suas atribuições, que lhe foram conferidas pelo Art. 4º, inciso IV da Lei 

Municipal 15.604 de 19 e 20.02.92, após deliberação em reunião Plenária Ordinária do dia 

09/10/2009: 

 

R E S O L V E: 

PUBLICAR O: PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES DA CIDADE DO RECIFE, revisado após seminário realizado nos dia 16 e 17 de 

Agosto de 2010, no Centro de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, sito à Rua Real da 
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Torre, 299 - Madalena, e aprovado em reunião Plenária Extraordinária do dia 15/10/2010: 

 

RESOLUÇÃO COMDICA Nº. 027/2010 

 

O Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

COMDICA, no uso de suas atribuições, que lhe foram conferidas pelo Art. 4º, inciso I, da Lei 

Municipal 15.604 de 19 e 20/02/92,  

 

R E S O L V E: 

Aprovar o Plano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Cidade 

do Recife, deliberado em reunião Plenária Extraordinária do dia 15/10/2010: 

 

Parágrafo Único - O Plano é orgânico e integrado, com observância de que sua operacionalização 

implica, obrigatoriamente, em ações articuladas dos diferentes eixos: 

 

 

I - Atendimento Integral; 

 

II - Defesa e Responsabilização; 

 

III - Protagonismo Juvenil; 

IV - Prevenção; 

V - Formação e Qualificação; 

 

VI - Comunicação, Mobilização e Articulação; 

 

VII - Orçamento; 

VIII - Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal. 

(CONFIRA TABELA EM ANEXO, NO FINAL DESTA PÁGINA) 

 

Anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/anexos/122_2010_2_36_1.rtf
http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/anexos/122_2010_2_36_1.rtf
http://www.recife.pe.gov.br/diariooficial/anexos/122_2010_2_36_1.rtf
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Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLITICAS SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS 

Plano de Prevenção, Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente 

Trabalhador do Município do Recife, para revisão e atualização dos eixos indicadores 

deste Plano Municipal período de (2010-2020) 

DEVOLUTIVAS 

Nº do Ofício Nome do Órgão/Instituição Data do 
Recebimento 

Responsável pelo 
Recebimento 

Respondeu 
Sim/não 

180/2018 Conselho Tutelar - 01 18/04 Donavan NÃO 

181/2018 Conselho Tutelar – 02 18/04 Alex NÃO 

182/2018 Conselho Tutelar – 03 A 18/04 Flávio NÃO 

183/2018 Conselho Tutelar- 03 B 18/04 Andréa Silva NÃO 

184/2018 Conselho Tutelar -04 19/04 Pedro NÃO 

185/2018 Conselho Tutelar – 05 19/04 Vera Lúcia NÃO 

186/2018 Conselho Tutelar -06 A 19/04 Leandra Dias NÃO 

187/2018 Conselho Tutelar -06B 19/04 Joyce Claudia NÃO 

188/2018 CEDCA 18/04 Guedes SIM 

189/2018 COMDACO Olinda 19/04 --------------------- NÃO 

190/2018 CMAS 18/04 --------------------- NÃO 

191/2018 Conselho Municipal de 
Saúde 

18/04 Jaime Sec. Saúde 
respondeu pelo 
Conselho 

192/2018 Conselho Municipal de 
Juventude 

18/04 _____________ NÃO 

193/2018 Conselho Municipal de 
Cultura 

  NÃO 

194/2018 Conselho Municipal de 
Educação 

_______ Andrea Castro NÃO 

195/2018 Gerência Geral de Direitos 
Humanos 

18/04 Graciliana NÃO 

196/2018   Procuradoria Geral do 
Município 

18/04 Edlaine NÃO 

197/2018 Secretaria de Governo e 
Participação Social 

18/04  SIM 

198/2018 Secretaria de Finanças 18/04 Jeferson SIM 

199/2018 Secretaria Executiva de 
Assistência Social 

18/04 ____________ NÃO 

200/2018 SDSJPSDDH 18/04 -------------------- NÃO 

201/2018 SDSJPSDDH- Gerência 
Especial da Média 
Complexidade 

18/04 -------------------- SIM 

202/2018 Secretaria de Cultura 18/04 Thuanne NÃO 

203/2018 DIRCON 18/04 Goretti NÃO 

204/2018 SEGEP- Secretaria de 
Educação 

18/04 Bruna Silva SIM 
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205/2018 SEGRE- Secretaria Executiva 
de Gestão em Rede 

18/04 Jacione SIM 

206/2018 Recife Participa 18/04 ---------------------- NÃO 

207/2018 Câmara dos Vereadores 18/04 Elena  SIM 

208/2018 EMPREL 19/04 Jacy NÃO 

209/2018 Associação Beneficente O 
Pequeno Nazareno 

23/04 Marília SIM 

210/2018 ESPRO 23/04 Leila SIM 

211/2018 Casa Menina Mulher 20/04 Rômulo SIM 

212/2018 CIEE 20/04 Claudio SIM 

215/2018 Inspetoria Salesiana do 
Brasil 

23/04 Inez SIM 

216/2018 Movimento Pró-Criança  Edilson SIM 

217/2018 Organização de Auxílio 
Fraterno 

20/04 Marucia SIM 

218/2018 Oratório da Divina 
Providência 

23/04 Analtide SIM 

219/2018 Grupo de Mães da Rua 
Frederico Ozanan 

Instituição 
Fechada 

 NÃO 

220/2018 Fundação CECOSNE 20/04 Carla SIM 

221/2018 Grupo Adolescer 20/04 Daniela SIM 

222/2018 Lar Fabiano de Cristo 23/04 ----------------- NÃO 

223/2018 RENAPSI 23/04 ----------------- SIM 

224/2018 Escola Dom Bosco 23/04 Jaqueline SIM 

225/2018 Instituto Filadélfia 20/04 Elizabeth SIM 

226/2018 Instituto Solidare 20/04 José Marcos SIM 

227/2018 Sociedade Princesa Isabel 20/04 Valkiria NÃO 

228/2018 Núcleo do Programa Escola 
Aberta – Secretaria de 
Educação 

23/04 Chiara NÃO 

230/2018 Gerente Geral da Educação 
Infantil, dos Anos Iniciais e 
Correção do Fluxo Escolar 

23/04 ---------------------- NÃO 

231/2018 Secretaria de Cultura do 
Estado 

24/04 ------------------- NÃO 

232/2018 Fórum DCA Recife 20/04 ---------------------- SIM 

233/2018 FEPETIPE 20/04 Claudio Victor NÃO 

234/2018 UFPE 23/04 ----------------------- SIM 

235/2018 UNICAP 23/04 ------------------------ SIM 

236/2018 Faculdade Joaquim Nabuco 23/04 Romildo NÃO 

237/2018 UNINASSAU 24/04 Claudia SIM 

238/2018 SRT- FORAP 24/04 Valmir SIM 
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FOTOS DOS PRINCIPAIS MOMENTOS DO SEMINÁRIO 

 

 

Credenciamento e Café da Manhã 
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Apresentação Cultural – Grupo Daruê Malungo 
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 Mesa de Abertura e Facilitadores dos Eixos Estratégicos 
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Eixos Estratégicos 1 e 2 
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Eixos Estratégicos 3 e 4 

 

 

 


