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PROPOSTA DE PAUTA

1. Exposição: Ações de Combate ao Trabalho Infantil OIT, Maria
Claudia Falcão, Coordenadora do Programa de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho (40min).

2. Itens de pauta.
2.1. Atividades Nacionais.

Identificador

Identificador

2.2. Descentralização orçamentária exercício de 2021 e apresentação do
compilado “Planejamento das ações 2021”.
2.3. Apresentação da proposta 12 de junho de 2021.
2.4. Outros assuntos.

3. Espaço para Gestores Regionais.

4. Agendamento da próxima reunião.
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ATA
Data

Local
Via Chamada de Vídeo

21/05/2021

Horário
16h

A 2ª Reunião/Webinário do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem iniciou-se em 21 de maio de 2021, às 16h, por chamada de vídeo.
Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê Gestor Nacional do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, bem como os Gestores
Regionais e demais participantes, conforme ANEXO I.
A Gestora Nacional Juíza Ana Beatriz do Amaral Cid Ornelas justificou a ausência da Ministra
Kátia Magalhães Arruda, que não pode coordenar a reunião, pois estava presente na 4ª
Sessão Ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho:
Nome
MARIA ZUÍLA LIMA DUTRA
Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região
ANA BEATRIZ DO AMARAL CID ORNELAS
Juíza do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região
MARIA DE LOURDES LEIRIA
Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região
JOÃO BATISTA MARTINS CÉSAR
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região
JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS
Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região
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Após agradecer a presença de todos, encaminhou a discussão dos itens da pauta:
1. Itens para pauta.
Item:

1.1 Exposição: Ações de Combate ao Trabalho Infantil OIT, Maria ID
Claudia Falcão, Coordenadora do Programa de Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho (40min).

Situação atual: considerando a importância de debate e aperfeiçoamento contínuo das
atividades executadas pela Comissão Nacional e Regional do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, convidou-se a Coordenadora do
Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), Maria Claudia Falcão, para ministrar palestra sobre as
ações de combate ao trabalho infantil.

Encaminhamento: a palestrante trouxe importantes informações e ações acerca do
trabalho infantil e seu combate, tais como a informação de que a OIT apresentará
estimativas de trabalho infantil; erradicação do trabalho infantil até 2025; a importância
da visibilidade ao tema; estratégias da OIT para combate ao trabalho infantil; criação da
plataforma online para inserção de compromisso de ação para combate ao trabalho
infantil; ações do Dia Mundial 12 de junho; a questão da COVID-19 e o trabalho infantil.
1.2 Atividades Nacionais.

ID

Item:
Situação atual: apresentação das atividades nacionais planejadas. Informação sobre a
situação da descentralização orçamentária 2021e demais planejamentos.

Encaminhamento:
Serão descentralizados os valores de R$ 22.627,00 aos TRTs de grande porte, R$ 15.095,00
aos de médio porte e de R$ 12.827,00. Serão descontados, a partir deste ano, o valor
inscrito em restos a pagar, ou seja, o valor a ser decentralizado no exercício atual debitado
o valor inscrito em RAP do ano anterior, feito o desconto, será descentralizado o valor.
Caso o TRT não tenha inscrição em RAP, receberá o valor total previsto para o Regional.
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Para 12 de junho são previstas as seguintes ações:
Assinadores da campanha: Justiça do Trabalho, OIT, FNPETI e MPT
Slogan: Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil
Hashtag: #NaoaoTrabalhoInfantil
Período da campanha: 1º a 16 de junho
A música Sementes do Emicida será regravada com as vozes dos artistas Rael e
Negra Li. Será feito, também, um novo clipe da música, com vários artistas
(temos a confirmação da Daniela Mercury), falando alguns trechos da música.
A Programação Inicial (sujeita a confirmação):
1º de junho (terça-feira): início da campanha
Relançamento da música “Sementes” e do videoclipe
08 de junho (terça-feira): lançamento da atualização do Smartlab MPT/OIT,
com a participação de diversos parceiros e instituições
10 de junho (quinta-feira): lançamento das estimativas globais sobre o
trabalho infantil, pela OIT
11 de junho (sexta-feira): twitaço #NaoaoTrabalhoInfantil, no período das 10
às 13h, coordenado pelo TST
12 de junho (sábado): Dia de Combate ao Trabalho Infantil.
O TST manterá a divulgação do dia, com posts e retuítes dos artistas e
instituições participantes, fazendo postagens com informações sobre a data.
14 de junho (segunda-feira): Programa Conexão, às 20 h, no Canal Futura.
15 de junho (terça-feira): Live de apresentação do estudo sobre a PNADC
2019, pelo FNPETI.
16 de junho (quarta-feira): Live em que jovens brasileiros convidam e
conversam com jovens da América Latina sobre a pandemia.

1.3 Espaço para Gestores Regionais.

ID

Item:
Situação atual: cada representação Regional enviou as principais ações já realizadas e
planejadas para o ano de 2021 no âmbito do Programa.
Encaminhamento: os gestores receberão o compilado das principais ações planejadas
para o ano de 2021, conforme ANEXOII. O compilado será enviado à SECOM para verificar
possibilidade de divulgação no site do Programa, bem como será planejado calendário
para realização das atividades conjuntas.
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2. Outros assuntos:
2.1 Agendamento de nova Reunião.
ID

Item:
Será agendada e enviada a data aos Gestores Regionais.
A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovou,
Nome
MARIA ZUÍLA LIMA DUTRA
Desembargadora do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região
ANA BEATRIZ DO AMARAL CID ORNELAS
Juíza do Trabalho do Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região
MARIA DE LOURDES LEIRIA
Desembargadora do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região
JOÃO BATISTA MARTINS CÉSAR
Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região
JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS
Desembargador do Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região

Assinatura
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ANEXO I
Gestores Regionais
Adriana Leandro de Sousa Freitas (TRT1)
Adriana Goulart de Sena Orsini (TRT3)
Samantha da Silva Hassen Borges (TRT3)
Brígida Barcelos (TRT4)
Angie Miron (TRT4)
Viviane Christine Martins Ferreira Habib (TRT5)
Paulo Dias de Alcantara (TRT6)
Vanilza de Souza Malcher (TRT8)
Vanderlei Peres (TRT9)
Rosemarie Diedrichs Pimpão (TRT 9)
Roberta de Melo Carvalho (TRT10)
Joicilene Jeronimo Portela (TRT11)
Patrícia Pereira de Sant'Anna (TRT 12)
Adriano Mesquita Dantas (TRT13)
Wolney de Macedo Cordeiro (TRT13)
Soneane Raquel Dias Loura (TRT14)
Eliana dos Santos Alves Nogueira (TRT15)
Liliana Maria Ferreira Soares Bouerres (TRT 16)
Juliana Carlesso Lozer (TRT 17)
Luciana Dória de Medeiros Chaves (TRT20)
Jorge Antônio Andrade Cardoso (TRT20)
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Zéu Palmeira Sobrinho (TRT21)

COMPILADO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2021

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região








Rodas de conversa on line (Juízes do Trabalho participam com as entidades
formadoras de jovens aprendizes, onde são abordados assuntos do cotidiano
social e do mundo do trabalho. Já foram apresentados temas como “Revolução
4.0”, “Assédio moral”, “ECA”, “Direitos trabalhistas básicos”, entre outros).
Por meio do Acordo de Cooperação em que o TRT é signatário, estão sendo
organizadas ações coordenadas para o dia 12/06/2021, Dia das Crianças, com a
participação do FEPETI.
No mês de maio, realização de roda de conversa com as empresas que aderiram
à aprendizagem, visando informar a experiência e divulgação para a sociedade.
Por meio do Acordo de Cooperação, estão sendo organizadas reuniões com
Universidades públicas e privadas para interação e divulgação do tema afeto ao
combate ao trabalho infantil, para debate e conscientização dos alunos e
sociedade, com a construção de parcerias.
Continuidade à campanha “TODAS AS CRIANÇAS SÃO NOSSAS,
PROTEJA-AS”.

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região





Evento APRENDIZ PAULISTA evento em parceria com MPE, TRT 15ª
Região, PRT 2ª Região e PRT 15ª Região = termo de cooperação estadual (mais
de 500 inscritos).
Evento em conjunto com Tribunais Regionais do Trabalho da Região Sudeste –
das comissões de combate ao trabalho infantil (TRT 1ª Região, TRT 2ª Região,
TRT 3ª Região, TRT 15ª Região e TRT 17ª Região) com o tema: DIA
NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - evento coordenado pela comissão de
trabalho infantil TRT 2ª Região e Ejud2.
Evento - DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL –
parceria com TRT 15ª Região.

Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região






Dia Mundial da Juventude (produção de vídeo) - março.
Dia Internacional do Jovem Trabalhador (gravação de vídeo para divulgação) –
abril.
Live Dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças de
adolescentes – maio.
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil (gravação de vídeos pata
divulgação) – junho.
Programa de Ação Educativa Justiça e Cidadania (ação com jovens na faixa
etária da aprendizagem, com fornecimento de material) – junho.
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Audiências públicas – agosto.
Live conjunta com a temática de combate ao trabalho infantil e ao estímulo à
aprendizagem – setembro.
Outubro da Criança – Programa de Ação Educativa Justiça e Cidadania –
outubro.
Seminário em outubro.
Acompanhamento do Programa Descubra – ano de 2021.

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região











Desenvolvimento de ações para aprimoramento da página do Programa no portal
do TRT da 4ª Região e das páginas próprias nas redes sociais.
Submissão à Presidência do Tribunal a análise da viabilidade de elaboração e
veiculação de produção audiovisual, em parceria com o FEPETI/RS, e com
participação das orquestras de jovens do RS para a execução de canção sobre o
tema trabalho infantil.
Proposição à Presidência de criação das figuras de gestores e servidores
auxiliares do Programa e de núcleos microrregionais.
Parceria com o Ministério Público do Trabalho, Tribunais Regionais do
Trabalho e outras instituições para divulgação e replicação de ações de
capacitação de profissionais que compõem a Rede de Atenção à Criança e ao
Adolescente nas microrregiões.
Promoção de campanha de divulgação das disposições que tratam da reserva de
cargos para aprendiz previstas na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos).
Distribuição de materiais do Programa.
Verificação de viabilidade de formação de jovens de o Projeto Pescar como
multiplicadores em suas comunidades.
Buscar aproximação da Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho
Escravo - COETRAE/RS e do Comitê Estadual Judicial de Enfrentamento à
Exploração do Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de
Pessoas.

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região





Veiculação de campanha por meio de BUSDOOR.
Edição do concurso de redação.
Distribuição de kits com a marca do Programa.
Webinário sobre a gestão das emoções das crianças e adolescentes em tempos de
pandemia.
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Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
















Live no instagram “A gestão das emoções junto a crianças e adolescentes em
tempos de pandemia”.
Live no instagram “Você é insubstituível – com abordagem voltada para a
aprendizagem infantil e os desafios das aulas não presenciais”.
Webinário no YouTube “Educação e aprendizagem. Desafios na construção do
futuro de nossas crianças e adolescentes”.
Webinário via YouTube “Trabalho Infantil e a invisibilidade social”.
Live no instagram “Principais formas de adoecimento mental em crianças e
adolescentes”.
Debate “O mundo do trabalho do futuro e os desafios do primeiro emprego”.
Produção de artigos sobre combate ao trabalho infantil.
Evento “A arte como aliada ao combate ao trabalho infantil”.
Evento “As experiências adversas na infância e o adoecimento do corpo e da
mente”.
Live via YouTube “O que aprendemos com a pandemia, sob o olhar das
crianças. Leitura dos artigos selecionados através do edital lançado em outubro”.
Utilização das redes sociais com a publicação de notícias em forma de pílulas
sobre o combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem.
Lançamento em junho ou outubro um concurso de redação sobre o tema Infância
e desafios do futuro.
Lançamento da exposição virtual do combate ao trabalho infantil em nossas
redes sociais.
Utilização do “Justiça em Um Minuto” para falar sobre o programa.
Publicação de artigos na imprensa em espaço disponibilizado.

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região


Aquisição de camisas, ecobags e impressão do livro “Lauro e os palhacinhos do
Sinal”.

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

 Campanha emergencial "Têm Crianças Precisando De Nós".







Projeto de Inclusão Digital "Têm Crianças Precisando de Nós II”.
Campanha Maio Laranja Contra o Abuso e a Exploração Sexual.
Projeto de “Capacitação de Novos Voluntários da Luta Contrato Trabalho
Infantil”.
Adesão à Campanha Nacional do dia 12 de Junho.
Semana Nacional da Aprendizagem – Adesão à Campanha Nacional.
Campanha do Círio/2021.
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Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região







Políticas públicas: colaboração na confecção de política pública relacionada ao
tema.
Diálogo social e institucional: ações de diálogo e de parceria para o
desenvolvimento de ações com temas relacionados ao Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem.
Educação: desenvolvimento de plano de ação relacionado ao Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem voltado para
estudantes, trabalhadores, empresários e população em geral e profissionais ou
voluntários que devem atuar no combate ao trabalho infantil e/ou em ações de
estímulo à aprendizagem.
Compartilhamento de dados e informações: remodelagem do site do TRT e
desenvolvimento de ações tecnológicas.
Estudo e pesquisas: promoção de geração de conhecimento relacionado ao tema.

Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região










Realização de exposição de fotos sobre trabalho infantil (na web, inclusive nas
redes sociais do TRT10), abrindo a inscrição para participação voluntária de
artistas do Distrito Federal e Tocantins no mês de maio para exposição de seus
trabalhos durante todo o mês de junho de 2021.
Realização de concurso de redação e/ou de desenho em escolas públicas do
Distrito Federal e Tocantins, em parceria com o Projeto de Trabalho Justiça e
Cidadania da Amatra-X, com o tema trabalho infantil e estímulo à
aprendizagem, premiando com laptop/tablet o primeiro lugar. O prêmio, além de
ser um estímulo, é um importante mecanismo e instrumento educacional neste
momento pandêmico.
Participação da Ação Nacional para o dia 12 de junho, dia mundial de combate
ao trabalho infantil. O site do TRT exibirá durante a semana, podcast com
pessoas que já tiveram experiência com o trabalho infantil enfocando, o quão foi
e é triste e perniciosa é essa situação.
Distribuição de máscaras com a logomarca do programa em escolas públicas de
áreas mais afetadas pela pandemia tanto no Distrito Federal quanto no
Tocantins. Registra-se que buscaremos utilizar atas de preços já utilizadas em
outros regionais que implantaram tal medida com sucesso.
Participação e integração às ações regionais no Centro-Oeste de combate ao
trabalho infantil e estímulo à aprendizagem em âmbito regional com parceria
dos seguintes TRTs: 10, 18, 23 e 24. Nessa programação, além de outras ações a
serem programadas, está prevista a realização de uma campanha no TikTok com
vídeos realizados por crianças e adolescentes sobre o combate ao trabalho
infantil.

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região


Webinário Dia Mundial de Combate à exploração sexual de crianças e
adolescentes.
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Campanha de conscientização Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Ação na Semana Nacional de Aprendizagem.
Ação no Dia das crianças.
Confecção de camisetas, bottons, máscaras de conscientização da campanha
2021.

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região






Realização de minicurso para o público-alvo, a ser ministrado pelos Gestores
Regionais na modalidade remota.
Parceria com demais atores da rede de proteção, sobretudo Conselhos Tutelares
e CRAS, bem como minicursos aos profissionais envolvidos neste trabalho.
Disponibilização de material de apoio para uso didático.
Webinário “Desafios à erradicação do trabalho infantil em tempos de
pandemia”.
Live sobre tema da aprendizagem.

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região




Finalização da distribuição de máscaras infantis com a logo do Programa.
Projeto “Brincar de contos é legal” – produção de podcasts com histórias
infantis.
Evento para os Conselheiros Tutelares.

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região












Doação de materiais escolares a crianças e adolescentes m vulnerabilidade social
de Porto Velho.
Apoio e ampla divulgação a magistrados, magistradas, servidoras e servidores
do Curso “Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.
Apoio e ampla divulgação a magistrados, magistradas, servidoras e servidores
da ação de capacitação “Marco Legal da Primeira Infância e suas Implicações
Jurídicas”.
Apoio à destinação parcial do IRPF a Fundos de Direitos das Crianças e
Adolescentes.
Exposição itinerante “Um mundo sem trabalho infantil”.
Lançamento de edital de concurso nas categorias redação, desenho, música e
poesia voltado para alunos e professores de escolas de redes públicas.
Campanha social que visa atender famílias em insegurança alimentar e outras
vulnerabilidades sociais.
Realização de campanha em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho
da 8ª e 11ª Regiões.
Adesão à campanha nacional de combate ao trabalho infantil.
Elaboração, coordenação e desenvolvimento do plano de ação vinculado à Meta
9 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que visa integrar a Agenda 2030 da
ONU ao Poder Judiciário.
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Distribuição de jogos educativos (jogo da memória e quebra-cabeça) e sacolas
ecológicas ("ecobags"), com logomarca do Programa e do Regional, bem ainda a
identificação da Comissão Nacional.

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região





Audiências Públicas.
Webinars sobre os temas relacionados ao Programa.
Parceria com SENAC/Franca.
Concurso Multicultural sobre Trabalho Infantil.

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região













Participação em reuniões periódicas e ações do FEPETIMA – Fórum Estadual
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil do Maranhão; FEAP – Fórum
Estadual da Aprendizagem para fortalecimento do sistema de aprendizagem no
Maranhão;
Reuniões diversas com Superintendência Regional do Trabalho, Ministério
Público do Trabalho/MPT e Ministério Público Estadual; Redes de Rádio, TV,
Imprensa escrita do Estado do Maranhão; Sistema S (SENAC/SESC,
SENAI/SESI, SENAR, SENAT, SEBRAE), Instituto Federal de Educação –
IFMA, CIEE, ISBET e Fórum Estadual da Aprendizagem Profissional e
Inserção de Crianças e Adolescentes no Mercado de Trabalho – FEAP; com os
Gerentes e Feirantes das Feiras e Mercados de São Luís para tratar da Política
Nacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil e outras instituições.
Participação em grupos de trabalho sobre o tema de combate ao trabalho infantil.
Participação em campanhas com diversos órgãos.
Eventos: live “O trabalho infantil doméstico em tempos de pandemia” via
YouTube; live “Exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes: uma
das piores formas de trabalho infantil”; live de Lançamento da Campanha 12 DE
JUNHO – Ano Internacional de Combate ao Trabalho Infantil; Webinário para
capacitação dos Conselheiros Tutelares da Capital e Municípios do Estado do
Maranhão; lives sobre “Os efeitos da pandemia e do trabalho precoce na saúde
mental das crianças”, e “Como detectar os sinais de ansiedade e depressão em
crianças e Adolescentes”; Webinário de Formação para educadores e
profissionais da saúde da Rede Pública Estadual e Municipal do Maranhão;
Webinário “A arte e a educação aliadas à erradicação ao trabalho infantil”; lives
sobre a “Importância da leitura para a formação da cidadania de crianças e
adolescentes”;
Lançamento do Projeto Música pela Infância – II, do Tribunal Regional do
Trabalho.
Lançamento do Programa Infância Sem Trabalho constituído pelo Ministério
Público do Trabalho/MPT/MA, Tribunal Regional do Trabalho/MA, Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social- SEDES, Superintendência Regional do
Trabalho/MA, 1ª Promotoria da Infância e Adolescência de São Luis.
Lançamento da Campanha Ano Internacional de Prevenção e Combate ao
Trabalho Infantil em diversas cidades.
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Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região







Compra de Kit escolar contendo 2 máscaras faciais, álcool gel, 2 cadernos, um
com pauta e outro sem pauta, jogo de lápis de cor, 2 lápis pretos, borracha e
apontador, com o orçamento que será disponibilizado, para a distribuição em
escolas públicas.
Realização de audiências públicas com empresas que se utilizam de menores
como entregadores de comida, na semana da aprendizagem, segunda quinzena
de agosto, com o MPT, MP estadual. Todos os Regionais do Sudeste intentam
fazer na mesma data, com plena divulgação nas mídias digitais.
Participação no evento de “Boas práticas dos Tribunais do Trabalho da Região
Sudeste”, a serem apresentadas no dia 17 de setembro/20, das 14 às 17h,
sendo30 min para cada Regional.
Realização de evento em 14 de maio sobre o “Combate a exploração sexual de
crianças e adolescentes“ em conjunto com os Tribunais Regionais do Sudeste,
das 14 às 17h – em alusão ao dia 18 de maio. O TRT2 será anfitrião.

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região




Produção de filme de animação sobre o combate ao trabalho infantil de e
estímulo à aprendizagem.
Projeção de vídeo na fachada do Tribunal em alusão ao Dia mundial de combate
ao trabalho infantil - 12 de Junho.
Fazer estudo para utilização do aplicativo TikTok como ferramenta institucional.

Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região













Reunião com os integrantes do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Alagoas –
FETIPAT/AL.
Reunião com o Instituto de Desenvolvimento rural e Abastecimento de Alagoas
(Ideral).
Evento Dia Internacional do Jovem Trabalhador.
Evento Semana de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes.
Evento Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão.
Evento Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
Evento Semana alusiva ao Estatuto da Criança (31 anos do ECA).
Evento Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e
Adolescentes.
Postagem Dia Nacional dos Direitos Humanos e Dia Internacional da Juventude.
Evento Dia Nacional da População em Situação de Rua.
Evento Dia Nacional de Prevenção de Acidentes com Crianças e Adolescentes.
Evento Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e
Crianças.
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Webinário “O que melhorou e o que pode melhorar em termos de combate ao
trabalho infantil em Alagoas”.
Evento Semana da Criança e Dia do Professor.
Corrida e Caminhada TRT/AL Trabalho Seguro e da Corridinha de Combate ao
Trabalho Infantil.
Evento Dia do Conselheiro Tutelar.
Evento Dia da Criança Especial.
Evento Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região





Reuniões virtuais com MPT, OAB e Ministério da Economia sobre combate ao
trabalho infantil e estímulo à aprendizagem.
Lives com temas relacionados ao Programa.
Veiculação de matérias no site do TRT.
Capacitação de profissionais que trabalham diretamente com o combate ao
trabalho infantil e continuação da capacitação dos professores da rede pública.

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região




Webinar sobre enfrentamento das piores formas de trabalho infantil: exploração
sexual infanto-juvenil.
Webinar sobre vulnerabilidade do trabalho infantil durante a pandemia.
Ampliação da campanha de enfrentamento e combate ao trabalho infantil nas
mídias do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região












Criação da Página do Programa no Instagram.
Postagens nas mídias sociais do Programa e do TRT da 22ª Região alusivas ao
trabalho infantil para marcar o mês de outubro, em que se celebra o dia das
crianças (12 de outubro).
Trabalho legal do menor e aprendizado profissional em trabalho.
Exposição Virtual sobre Trabalho Infantil.
Criação de um canal do Programa no YouTube.
Publicação alusiva ao dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12 de junho).
Criação de link para o recebimento de denúncias sobre trabalho infantil na
página do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no portal institucional, e
a inserção de link na página da Ouvidoria que remeta à do Programa no portal
institucional.
Postagens nas mídias sociais do Programa e do TRT da 22ª Região alusivas ao
trabalho infantil para marcar o mês de outubro, em que se celebra o dia das
crianças (12 de outubro).
Elaboração, ilustração, edição e distribuição de cartilhas com a temática.
Lançamento da campanha de sensibilização dos magistrados para que passem a
inserir em suas decisões pequenos textos sobre trabalho infantil.
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Promoção, conjuntamente com a Escola Judicial do TRT da 22ª Região, de
debate on-line sobre os impactos das Medidas Provisórias (MPs) 927 e 936 nos
contratos de aprendizagem.

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região






Participação do TRT23 no Projeto Multiação, coordenado pela Federação das
Indústrias no Estado de Mato Grosso.
Participação nas reuniões ordinárias e atividades promovidas pelo do
FEPETI/MT.
Mês das Crianças - Campanha jornalista e publicitária alusiva ao Dia das
crianças e contra a exploração do trabalho infantil.
Confecção e distribuição de materiais que promovam o debate acerca da
necessidade de prevenir e erradicar o trabalho infantil no Estado de MT como:
CANETAS, GIBIS, CARTILHAS, MOCHILAS, CADERNOS, entre outros.
Atualização do Game Futuro em Jogo e Confecção de novo game para tratar do
tema Aprendizagem Juvenil.

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região




Campanha audiovisual alusiva ao ano internacional para a eliminação do
trabalho infantil, com aplicação de banners rotativos na website da instituição,
redes sociais e divulgação de vídeo institucional.
Campanha específica para o dia 12 de junho, com contratação de outdoor para
divulgação de mensagens alusivas ao Dia Nacional de combate ao trabalho
infantil.
Semana Nacional de Aprendizagem: alinhamento de ação com o MPT e
Fiscalização do Trabalho para convocação de empresas e empregadores que
tenham a obrigação legal do cumprimento de cotas de aprendizagem, a fim de
esclarecê-los sobre a importância social da manutenção de jovens e adolescentes
em trabalhos regularizados.
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