Ações realizadas pela Justiça do Trabalho
durante a pandemia da COVID-19
Vaquinha para vendedores ambulantes do Tribunal e Varas. Em dois meses foi arrecadado valor referente a dois salários mínimos (em
torno de R$ 900,00) para cada ambulante cadastrado, totalizando R$ 40.636,00 arrecadados.
TRT da 1ª Região (RJ)

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) no Rio de Janeiro viu suas doações diminuírem muito na pandemia e também está sem voluntários
para o armazenamento, limpeza e arrumação das doações. Assim, o TRT da 1ª Região realizou uma campanha de doações de fraldas
geriátricas: os doadores compram direto do fornecedor do INCA ou em farmácias conhecidas, mandando entregar no hospital. Assim, não
há o incentivo para que os servidores saiam de casa para fazer a doação.
Campanha de doação de cestas básicas e kits de higiene para cooperativas de catadores de materiais recicláveis, em andamento na
INTRANET, entre servidores e magistrados: quem deseja fazer a doação pode comprar a cesta básica direto do site (que permite a compra
virtual e entrega delivery) e colocar como endereço de entrega o da cooperativa escolhida. Estão sendo beneficiadas cinco cooperativas,
localizadas na cidade de São Paulo e em outras cidades do Estado em que o TRT da 2ª Região tem jurisdição. Ao todo são cerca de 600
pessoas beneficiadas entre cooperados e familiares. Até o dia 13/05, foram distribuídas 139 cestas básicas e 139 kits de higiene.

TRT da 2ª Região (SP)

Campanha de vacinação contra a gripe: um lote de 3 mil doses de vacinas foram doadas ao TRT da 2ª Região pelo Instituto Butantã. A
campanha foi realizada entre os dias 11 e 18 de maio para vacinação do público interno do Tribunal [magistrados e servidores ativos e
inativos, seus pais, companheiros(as) e dependentes legais acima de 10 anos] e também às seguintes instituições parceiras: OAB, TRE,
AASP e AATSP. A vacinação ocorreu das 8h às 14h em esquema de drive thru.
Há várias campanhas individuais sendo realizadas por servidores do TRT da 2ª Região, como, por exemplo: pedido de doações para a
Pastoral das Crianças de Guarulhos - sra. Elaine Mena, 10ª VT Barra Funda. Disponível em: https://benfeitoria.com/dose-de-solidariedadepara-a-pastoral-da-crianca-fe8. Pretende-se arrecadar 5 mil reais em doações.

TRT da 4ª Região (RS)

Campanha “Ajudando quem precisa”: realizada em parceria entre o TRT da 4ª Região, o Sintrajufe/RS e a AmatraIV, arrecadou valores a
serem destinados à compra de cestas básicas e itens de primeira necessidade. As doações serão distribuídas a famílias que perderam seu
sustento nesta crise causada pelo coronavírus, seja pelo desemprego ou por não poder sair para trabalhar.
Divulgação da Campanha do Agasalho nos municípios onde há sedes da Justiça do Trabalho.

TRT da 6ª Região (PE)

Campanha TRT6 Solidário - Comunidade do Pilar: oferece apoio aos moradores da comunidade Nossa Senhora do Pilar, localizada no
entorno do Edifício Sede do TRT da 6ª Região. A referida comunidade possui aproximadamente 1.500 moradores em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, cenário agravado devido à pandemia do Covid-19 e das consequentes medidas de isolamento social, que
prejudicaram sobremaneira suas atividades de subsistência, em sua maioria, trabalhadores informais. A ação consiste em divulgação da
campanha nas mídias internas do Tribunal, solicitando doações dos Servidores e Magistrados. Os interessados preenchem um formulário e
assinam, eletronicamente, a autorização de desconto em conta corrente dos valores para a compra de alimentos e materiais de higiene.

TRT da 6ª Região (PE)

Campanha TRT6 Solidário - Jovem Aprendiz do TRT6 e das crianças e adolescentes da Orquestra do Alto da Mina: doação, por meio de
termo de cooperação técnica com a OSCIP Moradia e Cidadania, de 57 cestas básicas e kits de higiene para as famílias dos adolescentes
que participam do Programa Jovem Aprendiz do TRT da 6ª Região e das crianças e adolescentes da Orquestra do Alto da Mina, durante os
meses de abril, maio e junho de 2020. A referida doação foi disponibilizada por meio de recursos oriundos da coleta seletiva e destinação
ambientalmente adequadas de resíduos sólidos, conforme acordo de cooperação técnica entre o TRT da 6ª Região e a referida OSCIP.
Campanha solidaria para arrecadar recursos para o sustento de 60 famílias da Associação dos Catadores do Jangurussu (ASCAJAN). Eles
tiveram que fechar o galpão, cumprindo o isolamento social. A Campanha consiste na colaboração financeira de qualquer valor para
auxiliar as famílias que dependem das atividades da Associação e já arrecadou R$ 8.125,00.
Projeto Fada Madrinha - Arrecadação de alimentos e doações para Associação dos Catadores do Jangurussu (ASCAJAN), ONG Coisas Lindas
(proteção animal) e Obra Lúmen (auxílio a pessoas em situação de rua): a campanha solicita a colaboração financeira dos interessados ou
entrega de alimentos não perecíveis e já arrecadou R$ 6. 026,00.
Campanha de divulgação do livro Infantil “Lauro vai ganhar um irmão”: doação do valor referente aos direitos autorais de livro de autoria
de servidores do Tribunal com o intuito de arrecadar recursos para a Associação dos Catadores de Jangurussu (ASCAJAN).

TRT da 7ª Região (CE)

Projeto Amor: arrecadação de recursos financeiros (R$ 7.914,87) para compra de alimentos, kits de higiene e cestas básicas destinados a
moradores de rua e famílias carentes. Já foram distribuídos 70 Kits 70 kits com macarronada, talheres, água e banana para moradores de
rua; 100 Cestas básicas e 80 Kits com marmita, água, escova dental, pasta dental, sabonete, toalha, lençol.
Doação de 40 máscaras faciais confeccionadas para a Associação dos Catadores de Jangurussu (ASCAJAN).
Doação Voluntária para Terceirizados (Carregadores) face à redução dos Benefícios (Cesta Básica, Vale-Alimentação e Vale- Transporte )
decorrentes da Antecipação de Férias.
O Sindissétima - Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho realiza uma parceria com TRT da 7ª Região nas ações sociais para
beneficiar e motivar os servidores. Neste ano, o valor de R$ 3.000,00 que deveria ser gasto na celebração do dia das mães foi revestido
para assistir três instituições que estão muito afetadas com a pandemia, doando a cada uma, o valor de R$1.000,00 (Associação dos
Catadores de Jangurussu - ASCAJAN, Lar de Idosos Torres de Melo e Lumem - assistência as pessoas em situação de rua).
Distribuição de 1000 Kits de Higiene pessoal e de casa realizado pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do TRT da 8ª Região.

TRT da 8ª Região (PA/AP)

A Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região, com apoio de voluntários e padrinhoscidadãos, e em parceria com o Ministério Público do Trabalho(MPT), Associação dos Magistrados Trabalhistas do Pará e Amapá (AMATRA
8) e Liga das Escolas de Samba de Belém, doou 32.300 máscaras caseiras para ajudar na prevenção ao coronavírus em Belém e região
metropolitana.
Distribuição de 1.500 cestas básicas para os afilhados e padrinhos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do TRT da 8ª Região.

TRT da 9ª Região (PR)

Campanha solidária em prol da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis – Catamare, englobando as unidades do interior e
região metropolitana.

TRT da 10ª Região (DF/TO)

Está em andamento, na fase de planejamento, campanha para arrecadação de cestas básicas e produtos de limpeza e higiene pessoal que
serão destinados a duas instituições, como a cooperativa de catadores locais que presta serviços no Tribunal e outra a ser definida.

TRT da 12ª Região (SC)

Foi realizada uma doação de materiais de higiene (álcool em gel e álcool líquido), bem como de luvas, toucas, máscaras e aventais do TRT
da 12ª Região para o Hospital Regional de São José – SC: 100 (cem) garrafas de álcool em gel 70%; 12 (doze) garrafas de álcool líquido 70%;
42.000 (quarenta e duas mil) luvas; - 200 (duzentas) toucas; 500 (quinhentas) máscaras; 12 (doze) aventais.

TRT da 13ª Região (PB)

O TRT da 13ª Região doou 3 mil pares de luvas para profissionais da área da saúde que trabalham no Hospital Napoleão Laureano, na
cidade de João Pessoa, Paraíba.
O TRT da 14ª Região aderiu à Campanha "SOS-Rondônia, Juntos Somos Mais Fortes". O projeto social consiste em uma campanha para
doações de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e de proteção contra a disseminação do Coronavírus no Estado de Rondônia,
objetivando estabelecer ações céleres e efetivas de ajuda humanitária àqueles que necessitam. As doações financeiras são realizadas sem
sair de casa, através de transferência bancária e, em caso de doações de cestas básicas e produtos de higiene pessoal, podem ser
entregues em endereço especificado em Porto Velho. A adesão faz parte do programa social Justiça do Trabalho Solidária, que já entregou
250 cestas básicas. A campanha “SOS.RO: Juntos somos mais fortes!” já arrecadou, como um todo, o montante aproximado de R$100.000,
mais de quatro mil cestas básicas e dezessete toneladas de alimentos. Ainda há a expectativa de arrecadação de mais quarenta toneladas
e dez mil máscaras a serem doadas por fornecedores parceiros da ação.

TRT da 14ª Região (RO/AC)

Atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura/RO, diante da necessidade de combate à pandemia do
Coronavírus, a Vara do Trabalho de Rolim de Moura/RO arrecadou entre os servidores e realizou a doação, no dia 03/04/2020, de vários
materiais e insumos farmacológicos essenciais para o funcionamento da sala de estabilização que está sendo preparada para possíveis
casos relacionados à COVID-19 na região. Foram entregues 76 peças de máscara VNI de oxigênio alta concentração adulta com
reservatório e tubo 02, 50 unidades de filtro HMEF, indicado para evitar contaminação cruzada entre pacientes submetidos à ventilação
mecânica em adulto, 50 unidades de traqueias estéreis, ventilação mecânica, utilizada quando o respirador artificial assume a respiração e
inspiração naturais e 5 galões de cal sodada utilizado para funcionamento do tubo de oxigênio.
O TRT da 14ª Região atendeu ao pedido da Secretaria Municipal de Saúde e disponibilizou, a partir do dia 12/05/2020, dois veículos oficiais
para serem utilizados no enfrentamento ao novo coronavírus na capital rondoniense. O prazo de concessão é de três meses a partir de
08/05/2020, podendo ser renovado por igual tempo ao término do período ou renunciado a qualquer momento pelas partes.

TRT da 15ª Região
(Campinas)

O TRT da 15ª Região doou no dia 26/3 materiais de saúde, equipamentos de proteção individual e insumos de limpeza para duas
instituições de saúde e filantropia de Campinas. O Centro de Saúde de Barão Geraldo e o Recanto Vovô Antônio receberam máscaras
cirúrgicas, sabonetes, bobinas de lençol hospitalar e outros itens selecionados pelas áreas de saúde e de material da Corte: 60 Bobinas de
50 metros para lençol hospitalar; 12.300 luvas de látex; 7.000 máscaras cirúrgicas; 173 sabonetes em barra; 1.250 caixas de papelão;
40.000 copos plásticos de café e 10.000 copos plásticos de água.

O TRT da 17ª Região providenciou a instalação de dispensers de álcool em spray nas Unidades da Capital e do interior, conforme
instruções do Ministério da Saúde com a finalidade de higienização frequente das mãos de magistrados, servidores, colaboradores,
advogados e partes.
TRT da 17ª Região (ES)

O Setor de Saúde disponibilizou uma cartilha de orientações sobre ergonomia para magistrados/servidores em home office. O documento
visa orientar os servidores para a prevenção de riscos na jornada de trabalho em casa, pensando na saúde dos ossos, músculos, olhos e
saúde mental.
Campanha custeada pelo TRT da 17ª Região destinada aos magistrados, servidores e estagiários lotados na capital e interior do ES.

TRT da 20ª Região (SE)

Vacinação de magistrados, servidores e seus dependentes, e arrecadação de cestas básicas para ajudar instituições carentes durante a
pandemia. Foi solicitado aos participantes da campanha de vacinação anual contra o H1N1, a doação voluntária de alimentos (200 cestas
básicas), que foram distribuídas para as seguintes instituições: Cruz Vermelha e o Lar Isaías Barreto.
Juntos Somos Mais: os servidores da Justiça do Rio Grande do Norte se unem em uma campanha junto a outros órgãos (TRT/RN, TER/RN,
JF/RN, TJ/RN, MPRN, TCE/RN) com o objetivo de angariar doações de qualquer valor para aquisição de alimentos para pessoas carentes e
moradores de rua de nosso Estado. Foram distribuídas 315 cestas básicas; R$ 2.900,00 para Fundação OIKOS - crianças em situação de
risco; R$ 1.450,00 para o projeto TAMO JUNTO; e 1.450,00 para a associação das rendeiras.

TRT da 21ª Região (RN)

A Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região-Amatra 21, representando os juízes do trabalho do TRT21-RN, comprou 189
cestas básicas para serem doadas para instituições carentes.
O coordenador da Frentas/RN, entidade que compõe a nível local a frente associativa da Magistratura e do Ministério Público, coordenou
a campanha de arrecadação de recursos promovida pela AMARN, AMPERN, AMATRA 21, ANPR, ANPT, REJUSF 5. A finalidade da
campanha, que arrecadou R$ 55.000,00, foi doar gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza a instituições assistenciais de Natal
e Mossoró, em virtude do agravamento da crise financeira que assola o estado devido à pandemia da Covid-19.

TRT da 22ª Região (PI)

Campanha Solidária - COVID Esperança TRT22: arrecadação de R$ 6.120,00 para compra de 80 cestas básicas e 150 litros de produtos de
limpeza.

