PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À
APRENDIZAGEM

Compilado de ações referente ao ano de 2021

✔

TRT da 1ª Região

Sobre as ações realizadas:
● Doação de 880 camisas e 550 máscaras faciais à Associação Beneficente São
Martinho (Zona Norte do Rio de Janeiro), entidade sem fins lucrativos voltada à
defesa dos direitos de crianças e adolescentes.
● Rodas de conversa com as entidades formadoras de Aprendizagem, com a
participação de Magistrados e Servidores e que integram a grade complementar
de sua formação, onde são expostos temas atuais e relevantes para o diálogo,
conscientização, troca de experiências, esclarecimentos, com vistas a fomentar a
cidadania. Já foram tratados de temas relativos ao ECA, Estatuto da Criança e
Adolescente, Revolução 4.0 e o Mundo do Trabalho, Direitos Trabalhistas e o
Contrato de Aprendizagem, Contrato de Aprendizagem e a Pandemia, Racismo,
Assédio Moral, A importância da Cultura Negra na formação Cultural
Brasileira, Erradicação do Trabalho Infantil, como o jovem vê o futuro do
Trabalho, intolerância religiosa, entre outros.
● Aquisição de 300 canecas e 300 ecobags personalizados com a logomarca do
Programa de Combate ao Trabalho Infantil para distribuição ao público atendido
por instituições infantis.

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$

10.938,50

(previsto

22.627,50,

sendo
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11.689,00 inscritos em restos a pagar)
Valor executado: R$ 0
Valor não executado e devolvido ao TST

R$ 0

Observação:

Não foi solicitado aporte orçamentário.
✔

TRT da 2ª Região

Sobre as ações realizadas:
● Aquisição de kits escolares e mochilas personalizadas com o logo do Programa
de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem para a
conscientização sobre a prevenção à pratica do trabalho infantil e do estímulo à
aprendizagem.
● Participação no 2º Seminário de Proteção à Infância, por meio da Des. Ivani
Contini Bramante, do TRT da 2ª Região, organizado pelo TRT da 15ª Região.
● Evento na Escola E.E. Prof.ª Magali Alonso, em Praia Grande, SP.
● Encaminhamento de projeto de ato para criação da Justiça Itinerante para
proteção de crianças e adolescentes.
● Congresso sobre “Combate ao trabalho infantil: inclusão social, proteção,
alimentação e relações parentais”.

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 22.627,50
Valor executado: R$ 22.627,50
Valor não executado e devolvido ao TST: 0
Não houve sobra orçamentária. Todo o valor descentralizado foi utilizado.
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Observação:
✔

TRT da 3ª Região

Orçamento executado:
● Valor do repasse exercício de 2021 R$22.627,50
● Valor executado: R$ 15.249,00
● Valor não executado e devolvido ao TST

R$ 7.378,50

Sobre as ações realizadas:
● Dia Mundial da Juventude: produzido um vídeo para registrar a experiência da
adolescente Kelly que vendia flores nas ruas de Sorocaba/SP e teve sua vida
marcada pela oportunidade de participar do programa Jovem Aprendiz.
● Publicação da Matéria: "Especial: avanços e investimento tecnológico marcam o
aniversário de 80 anos da Justiça do Trabalho". A matéria divulga campanhas
nacionais como "Combate ao Trabalho Infantil", "Trabalho Seguro",
"Conciliação e Execução" e seminários que integram o calendário anual de
atividades dos programas da Justiça do Trabalho.
● Live e Seminário - Dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de
crianças e adolescentes. Evento realizado pelos Comitês de Combate ao
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem dos TRT´s da Região Sudeste
(TRT1, TRT2, TRT3, TRT 15 e TRT 17) e contou com a apresentação da
gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, desembargadora
Adriana Goulart de Sena Orsini.
● Dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e
adolescentes: com divulgação de material da campanha nas redes sociais do
TRT/MG.
● Podcast Papo Legal sobre combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes:
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produzido pelo Comitê Gestor Regional de Combate ao Trabalho Infantil e
Estímulo à Aprendizagem do TRT3. O entrevistado foi o Conselheiro Tutelar
em

Contagem,

Lucas

Lino.

https://www.youtube.com/results?search_query=podcast+TRT+mg+papo+legal
+lucas+lino
● Divulgação, nas redes sociais do TRT/MG, do videoclipe da música Sementes,
interpretada por Negra Li, Rael e Daniela Mercury.
● "Publicação da Matéria: "Campanha alerta para urgência em erradicar o trabalho
infantil". A matéria divulga informações sobre o tema do trabalho infantil, bem
como as diversas ações realizadas pelo Judiciário Trabalhista no mês de junho.
● Divulgação da campanha do Twitaço #NaoaoTrabalhoInfantil
● Criação e lançamento da personagem Mari Jus, em uma série de vídeos
abordando a temática da campanha de combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à
Aprendizagem.
● Lançamento do vídeo gravado com a Auditora Elvira Miriam Veloso de Mello
Cosendey, integrante do FECTIPAMG e da Superintendência Regional do
Trabalho em Minas Gerais/Ministério da Economia, com enfoque prático sobre
o jovem aprendiz, tratando, por exemplo, de qual instituição procurar e da
documentação necessária para esse fim. As informações foram disponibilizadas
nas redes sociais do TRT3 em diálogos promovidos com a personagem Mari Jus.
● Semana de Erradicação do Trabalho Infantil do TRT/MG: Evento promovido
com o intuito de marcar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil em que
foram distribuídos, a sete escolas da rede pública de Belo Horizonte, cerca de
800 “kits” alunos compostos pela cartilha “Programa Justiça e Cidadania:
combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem”, elaborada pelo
Programa de Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça (RECAJ-UFMG), por
um bloco de anotações com o símbolo do Programa de Combate ao Trabalho
Infantil, pelo catavento símbolo do combate ao trabalho infantil, pela revistinha
em quadrinhos da Turma da Mônica "Trabalho Infantil, nem de brincadeira" por
um boné com a marca do programa e por uma caneta com a marca do programa.
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A ação se direcionou a estudantes da faixa etária de 14 e 15 anos, envolvendo
cerca de 850 pessoas entre alunos, professores, pedagogos, diretores, e teve
como objetivo suscitar discussões sobre a legislação que regulamenta o trabalho
do adolescente e que permite o trabalho como jovem aprendiz, bem como sobre
as possibilidades de formação profissional gratuita existentes hoje, por exemplo,
nos Institutos Federais.
● Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil: produção de vídeos com jovens
que trabalharam ou trabalham como aprendizes: narrativas das experiências e
das transformações, dando visibilidade aos envolvidos.
● Entrevista concedida pela Juíza do Trabalho Samantha Hassen à Rádio
Inconfidência, sobre a Semana de Erradicação do Trabalho Infantil.
● Divulgação, nas redes sociais do TRT/MG, do vídeo “Lendas e verdades sobre
trabalho infantil”, produzido pela ANAMATRA.
● Divulgação, nas redes sociais do TRT/MG, da Campanha do Ano Internacional
para A Eliminação do Trabalho Infantil.
● Audiência pública coletiva telepresencial realizada pelo Comitê Gestor
Regional, em conjunto a Coordenação Regional de Combate à Exploração do
Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Trabalho em
Minas Gerais, a Coordenação do Projeto de Inserção de Aprendizes no Trabalho
da Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais e o Fórum Estadual
de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador –
FECTIPA/MG. A audiência está inserida como uma das atividades da Semana
Nacional de Aprendizagem, iniciativa anual realizada em cooperação
interinstitucional, com o objetivo de conscientizar, aferir e exigir o cumprimento
da Lei de Aprendizagem e das cotas legais (CLT, art. 428 e seguintes). Na
audiência foram expostos e debatidos temas relativos a esta política afirmativa
social de profissionalização, bem como informadas medidas que estão sendo ou
serão adotadas pelos órgãos do sistema de garantia de direitos nesta área.
● Matéria divulgada no dia 01/09: “TRT-MG reúne parceiros e entidades
classistas

para

debater

aprendizagem

de

jovens”:
5

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticiasinstitucionais/trt-mg-reune-parceiros-e-entidades-classistas-para-debateraprendizagem-de-jovens
● Live “Boas Práticas de Combate ao Trabalho Infantil” no TRT da 3ª Região Evento realizado juntamente com os demais Comitês de Combate ao Trabalho
Infantil e Estímulo à Aprendizagem dos TRT´s da Região Sudeste (TRT1,
TRT2, TRT3, TRT 15 e TRT 17), consistente em uma live com a temática das
boas práticas relativas ao combate ao trabalho infantil e estímulo à
aprendizagem.
● Evento Outubro da Criança no TRT/MG – Edição 2021 - Programa Justiça e
Cidadania: evento promovido em parceria com o Centro de Memória – Escola
Judicial é composto por atividades do Programa de Ação Educativa Justiça e
Cidadania, instituído pelo TRT/MG por meio de seu Centro de Memória. O
objetivo do Programa é fomentar diálogos entre a Justiça do Trabalho e espaços
escolares, criando canais de comunicação entre a Instituição e a sociedade. Para
complementar as atividades e divulgar as ações do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem cada aluno que participar do
Outubro da Criança recebeu um Kit com atividades pedagógicas e material para
seu desenvolvimento. Para tanto, cada Kit terá os seguintes materiais: cartilhas
do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem;
caixa de lápis de cor, blocos de folhas coloridas com temas do programa, 01
cata-vento, 01 livro infantil. A ação contemplou a participação de cerca de 700
alunos, na faixa de idade entre 08 e 14 anos, de 5 escolas da rede pública de
Belo Horizonte.
● Seminário “Os desafios da aprendizagem e da profissionalização de adolescentes
em situação de vulnerabilidade social”: Evento promovido pela Procuradoria do
Trabalho no Município de Juiz de Fora e a pelo TRT da 3ª Região por meio da
5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora. Ao longo de três dias (6, 7 e 8 de outubro),
foram abordados, por abordados por juízes, procuradores, auditores e outros
especialistas, temas como a consolidação da profissionalização como um direito
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fundamental de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social; as
relações entre a aprendizagem profissional, a empregabilidade, a legislação
trabalhista e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); um olhar da
psicanálise sobre a interação do sujeito adolescente no campo social. Destaca-se
a coordenação do evento pelo Juiz do Trabalho Tarcísio Correa de Brito e a
participação da Desembargadora Adriana Goulart de Sena.
● Matéria divulgando decisão do juiz titular da Vara do Trabalho de Patrocínio,
Sérgio Alexandre Resende Nunes, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Trabalho contra o Município de Patrocínio, a respeito de
trabalho

infantil.

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-

trt/comunicacao/noticias-juridicas/municipio-de-patrocinio-pagara-r-500-milpor-nao-tomar-medidas-contra-trabalho-infantil-na-cidade"
● Divulgação, no site e nas redes sociais do TRT/MG, do Seminário “Sociedade
globalizada, mundo do trabalho, crianças e adolescentes: que futuro queremos?”
● Aquisição de mochilinhas personalizadas com os símbolos e frases relativas ao
Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem para acondicionar o
material (Kits) que serão enviados entregues aos alunos durante as atividades do
Programa Justiça e Cidadania temático sobre o Combate ao Trabalho Infantil e
Estímulo à Aprendizagem no exercício de 2022.

Observação:
✔

TRT da 4ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$22.627,50
Valor executado: R$ 22.627,47
Valor não executado e devolvido ao TST

R$0,03

7

Sobre as ações realizadas:
● Entrevista com Pedro Henrique da Silva Souza no perfil do Instagram
@combateaotrabalhoinantil
● Realização do Webinário: 2021: "Desafios à erradicação do trabalho infantil
em tempos de pandemia”
● Publicação do Artigo:

"Trabalho infantil: poucas exceções para muitos

sonharem", de autoria da juíza do TRT-RS Bárbara Fagundes no jornal
“Correio do Povo”
● Videoclipe "Lugar da Criança é na Infância". Projeto e produção de iniciativa
do TRT4 em parceria com o FEPETI-RS.
● Aquisição dos Uniformes - Projeto Pescar e Formatura das duas turmas da
Comunidade Jurídico-Trabalhista do Projeto Pescar
● Ação de conscientização e distribuição de kits com material escolar e
materiais informativos e cataventos para 450 crianças em situação de
vunerabilidade social.
● Seminário Agenda 2030 no TRT4: Nosso Compromisso com o Presente e o
Futuro
● Webinário "Desafios à Erradicação do Trabalho Infantil em Tempos de
Pandemias"

Observação:
✔

TRT da 5ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 15.095,00
Valor executado: R$ 15.095,00
Valor não executado e devolvido ao TST 0
8

Sobre as ações realizadas:
● Live: “Combate ao trabalho e exploração sexual de crianças e
adolescentes, um desafio para todos”
● Webinário: Diálogos sobre o Trabalho Infantil e Aprendizagem
● Matéria: Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil
● Live: Desafios de fiscalização e enfrentamento do trabalho infantil na
pandemia
● Entrega de 300 Kits de volta às aulas do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil
● Campanha: Imposto de Renda para Fundo da Criança e do Adolescente
(veiculação em Busdoor)
● Rodas de conversa com alunos de ensino técnico-profissionalizante e
de ensino médio do Colégio Goes Calmon para sensibilização e
esclarecimentos contra o trabalho infantil e estímulo à aprendizagem,
com alunos dos três turnos da escola (manhã, tarde e noite)

Observação:
✔

TRT da 6ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$15.095,00
Valor executado: R$ 15.090,05
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 4,95

Sobre as ações realizadas:
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● Webinário: o enfrentamento ao trabalho infantil
● Notícia

veiculada

na

imprensa

TRT6:

https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2021/04/12/live-fala-das-emocoes-decriancas-e-adolescentes-na-pandemia
● Artigo Maio Laranja de Andrea Keust, publicado na coluna Opinião do Jornal
Folha de Pernambuco em 21 de maio de 2021
● Roda de Conversa on line: Infância em Pauta “Violência Múltiplas e resgate da
cidadania”
● Remessa de vídeos gravados pelos gestores Paulo Alcantara e Andrea Keust
para campanha de combate ao trabalho infantil realizada no município de SaloáPE
● Evento “O trabalho infantil e a invisibilidade social” : noticia no link
https://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2021/06/16/trt6-e-tce-juntos-emcampanha-de-erradicacao-do-trabalho-infantil
● O coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil do Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), Desembargador Paulo Alcantara,
junto com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCEPE), conselheiro Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, e o procurador do Trabalho
Leonardo Mendonça debateu sobre a campanha nacional de erradicação do
trabalho infantil e a importância do engajamento das instituições nessa luta. O
objetivo foi buscar apoio do TCE-PE para a divulgação interna da campanha e,
principalmente, na sensibilização junto às prefeituras para que elas garantam
políticas públicas de combate ao trabalho infantil.
● Seminário “Arte e Educação aliados à erradicação do trabalho infantil”
● Live “Adolescência e pandemia”, com Andrea Keust e psicóloga Yara Helena.
● Lançamento do livro “Violências: dos antigos hábitos às novas formas”, incluso
o artigo: Violência gera violência - abordagem sobre trabalho infantil e
violências contra crianças e adolescentes, de Andrea Keust B Melo e Jailda
Eulídia da Silva Pinto.
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✔

TRT da 7ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 16.942,63
Valor executado: R$ 8.948,75
Valor não executado e devolvido ao TST

R$ 3.268,88

Sobre as ações realizadas:
● Apresentação do relatório de atividades e demonstrativo da execução de despesa
do ano de 2020
● Reunião no Gabinete da Primeira-Dama do Estado do Ceará e Presidente do
Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil,
Onélia Maria Moreira Leite de Santana. Assunto: Articulação com a Seduc
visando à divulgação da obra "Lauro e os Palhacinhos do Sinal"
● Ciclo de Formação Continuada para Profissionais da Educação Infantil,
promovido pela Coordenadoria de Educação e Promoção Social (Coeps), da
Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc/CE). Participação da juíza do
trabalho e gestora regional do PCTI, Karla Yacy, do Ciclo de Formação.
● I Encontro da Rede Intersetorial de Proteção Social do Grande Território Edson
Queiroz para doação de 30 kits contendo material institucional do Programa
(revistas, cartilhas, folders, canetas, máscaras de proteção facial).
● Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil: Campanha de alerta para
urgência em erradicar o trabalho infantil veiculada através de redes sociais.
● Webinário com a Seduc/Ce e gestores regionais do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem.
● Projeto "Literatura e artes visuais a serviço do combate ao trabalho infantil".
Objeto: Lançamento do vídeo legendado e podcast baseados no livro "Lauro e os
Palhacinhos do Sinal".
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● Ação realizada pelo Ecosétima: Doação de material institucional à Fundação
Terra.
● Ação social junto à entidade filantrópica Casa de Nazaré: doação de 33 kits
contendo material institucional do Programa (blusas e máscaras de proteção
facial)
● Ações do Ministério Público do Trabalho: doação de material institucional do
Programa (550 cartilhas e 150 livros)
● Lançamento de vídeo institucional: “Recado do Lauro contra o trabalho
infantil”, exibido em salas de cinema do Estado, além de outras plataformas de
divulgação, como redes sociais de instituições parceiras.
● XIII Encontro dos Técnicos em Segurança do Trabalho do Ceará: Doação de
200 kits contendo material institucional do Programa (revistas, cartilhas, folders,
canetas, bonés, camisas e pastas)
● Feira das Profissões: Doação ao Centro Universitário Unifametro de kits
contendo material institucional do Programa (revistas, cartilhas, folders, livros,
squeezes, máscaras de proteção facial, bonés, camisas, pastas e bolsas)
● Projeto Fada Madrinha: Doação de 17 kits contendo material institucional do
Programa (revistas, cartilhas, folders, livros, squeezes, canetas, bonés, camisas e
bolsas)
● Festas Natalinas da Associação de Catadores do Jangurussu e de
Terceirizados. O Programa disponibilizou material institucional (200 kits) ao
Ecosétima para ser distribuído em evento natalino junto à Associação de
Catadores do Jangurussu (Ascajan) e aos terceirizados.
● Aquisição e distribuição de brindes institucionais (máscaras de proteção facial,
ecobags e impressão de livro infantil)

Observação:
✔

TRT da 8ª Região
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Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 25.391,00
Valor executado: R$ 25.380,00
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 0

Sobre as ações realizadas:
● Parceria da Comissão de Combate ao Trabalho infantil com agência Super
Estágios – que é um grupo nacional do segmento de Recursos Humanos que tem
por foco criar oportunidades de estágios.
● "Campanha “Têm crianças precisando de nós”, com o objetivo de arrecadar
resmas de papel A-4 para garantir o envio de atividades escolares às casas dos
alunos do ensino fundamental que vivem em situação de vulnerabilidade social,
sem ter computador, celular e acesso à internet. Foram arrecadadas 5.200 resmas
de papel que beneficiaram 100.000 alunos de 150 escolas públicas de 25 bairros
de Belém, Ananindeua, regiões quilombolas e rurais. Contamos com a parceria
da Polícia Rodoviária Federal, MPT e Defesa Civil."
● "Projeto Comunicar para Educar”
● Palestra “Os mitos do trabalho infantil” feita pela Desembargadora do Trabalho
Maria Zuíla Lima Dutra, Coordenadora da Comissão de Combate ao Trabalho
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT8, aos integrantes do “Projeto
Comunicar para Educar” da Faculdade Estácio, de Belém.
● "Palestra “As piores formas de trabalho infantil na Amazônia” ministrada pela
Desembargadora do Trabalho Maria Zuíla Lima Dutra, Coordenadora da
Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do
TRT8, aos magistrados do TRT da 8ª Região, durante o I Seminário “Visão
Sistêmica do Trabalho Seguro e Decente na Amazônia”. Grupo de Estudos sobre
trabalho infantil.
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● Palestra “Trabalho infantil doméstico: uma chaga oculta no interior dos lares”
feita pela Desembargadora do Trabalho Maria Zuíla Lima
● Campanha “Mãe é alimento”, em alusão ao Dia das Mães, em que 552 mães de
bairros periféricos de Belém foram contempladas pelas doações de cestas
básicas. As beneficiadas são mães dos afilhados do Projeto PADRINHOCIDADÃO da CETI –TRT8.
● Os Tribunais Regionais do Trabalho da Região Norte (TRT8-PA/AP, TRT11AM/RR, TRT-14-RO/AC) realizaram uma ampla mobilização nas redes sociais
para a divulgação da campanha “Faça Bonito” de combate ao abuso e
exploração sexual contra crianças e adolescentes. A campanha, compartilhada
nas redes, incluiu mensagens chamando a atenção para a temática e para os
canais de denúncia, com a marca da campanha e a foto do aderente.
● Webinário “Sustentabilidade: Um caminho para a construção de um novo
futuro”.
● Seminário sobre trabalho infantil e discriminação: Palestra “Trabalho infantil:
um debate sobre gênero e raça” feita pela Desembargadora do Trabalho Maria
Zuíla Lima Dutra.
● Exposição das ações que a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem do TRT8 desenvolve perante as escolas públicas da
grande Belém aos professores e alunos da Universidade Federal do Ceará.
● Palestra “Os mitos do trabalho infantil” feita aos Conselheiros Tutelares da
cidade de Castanhal (PA) pela Desembargadora do Trabalho Maria Zuíla Lima
Dutra.
● Palestra “Aprendizagem: caminho seguro para o trabalho decente” feita pela
Desembargadora do Trabalho Maria Zuíla Lima Dutra, em evento promovido
pelo Ministério Público do Estado do Pará pelo aniversário do ECA.
● Oficina de violão "Acorde sem trabalho infantil", em cumprimento à meta 8.7 do
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS). O projeto foi desenvolvido
em duas turmas com 6 alunos cada (de 12 a 17 anos) com 2 aulas por semana.
No decorrer do curso, os alunos tiveram aula especial com a cantora Lia Sophia
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e o violonista Salomão Habib. Digno de registro foi a participação voluntária de
algumas pessoas da sociedade com doação de violões aos alunos, de modo a
permitir-lhes treinar em suas casas.
● 2º Workshop Amazônico de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes
realizado em Belém.
● Palestra “Trabalho infantil: panorama histórico, impactos na infância e caminhos
para efetivar as normas de proteção” feita pela Desembargadora do Trabalho
Maria Zuíla Lima Dutra.
● Palestra "O que fazer para combater o trabalho infantil?” feita pela
Desembargadora do Trabalho Maria Zuíla Lima Dutra aos integrantes do
Observatório Universitário de Trabalho Infantil do Centro Universitário do
Distrito Federal (UDF).
● Campanha do Círio Solidário do TRT8, pelo 7º ano consecutivo, em que se
arrecadou 6.461 cestas básicas que foram doadas às famílias em situação de
vulnerabilidade, especialmente as que possuem crianças e adolescentes.
● Show solidário com a cantora Lia Sophia e convidados, cujo objetivo do
espetáculo foi a doações de cestas básicas para a campanha do Círio Solidário.
No show, foram arrecadadas 300 cestas básicas
● Visita da cantora Lia Sophia durante a oficina de música do Projeto "Acorde
sem trabalho infantil" na sede do TRT 8ª Região.
● Seminário “Sociedade

Globalizada, Mundo

do Trabalho,

Crianças

e

Adolescentes: Que Futuro Queremos?”, com a participação da Desembargadora
do Trabalho Maria Zuíla Lima Dutra, Coordenadora da Comissão de Combate
ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT8 e da Juíza do
Trabalho Vanilza de Souza Malcher, Gestora Regional do Programa.
● Doação de violões pelo músico paraense Salomão Habib aos alunos que se
destacaram na Oficina de Violão do Projeto "Acorde sem trabalho infantil".

Observação:
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✔

TRT da 9ª Região

O TRT não enviou o Relatório.
✔

TRT da 10ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$

15.095,00

Valor executado: R$15.093,78
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 0

Sobre as ações realizadas:
● 2º Webinário “Proteger quem educa é valorizar o futuro - um panorama sobre o
trabalho decente e a proteção integral de crianças e adolescentes” com o objetivo
de capacitar o público interno do TRT10 - servidores(as), magistrados(as),
estagiários(as),

terceirizados(as),

bem

como

estudantes,

professores,

funcionários e gestores escolares a reconhecer, avaliar e compreender a
importância dos temas segurança no trabalho e prevenção de acidentes, como
meios propulsores para que haja um meio ambiente de trabalho seguro,
adequado e livre de riscos, levando a contribuir para o desenvolvimento de uma
cultura de prevenção de acidentes de trabalho e alcançar o principal objetivo do
Programa Trabalho Seguro que é o de corroborar para a diminuição do número
de acidentes de trabalho no Brasil. Ademais, o Webinário tem como objetivo
promover reflexões, por diferentes perspectivas, sobre a desconstrução de mitos
relacionados à exploração de mão de obra de crianças e adolescentes, bem como
destacar o papel relevante do educador e da educadora como atores da rede de
proteção social.
● Aquisição de 2500 (dois mil e quinhentos) chaveiros para depósitos de álcool
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em gel, que terão a logomarca do Combate ao Trabalho Infantil, que serão
entregues a estudantes da rede pública de ensino do DF e do Tocantins, em
parceria com o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania da AMATRA 10, como
medida de proteção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus SARSCov-2. Considerando que a comunidade escolar pública no Brasil enfrenta
difíceis condições em seguir protocolos sanitários. Entrega no decorrer do
primeiro trimestre na reabertura de suas escolas e que urge o estímulo para
práticas preventivas de cuidado com a saúde diante da pandemia global, o grupo
gestor da Comissão de Erradicação ao Trabalho Infantil e Estímulo à
Aprendizagem optou por solicitar os referidos chaveiros, que, além de sua
praticidade e seu caráter lúdico, customizado a faixa etária de estudantes que se
encontram na rede pública de ensino, certamente promoverá maior autonomia
nas práticas de autocuidado e prevenção.

Observação:
✔

TRT da 11ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 : R$ 12.827,50
Valor executado: R$10.397,30
Valor não executado e devolvido ao TST : R$ 2.430,20

Sobre as ações realizadas:
● 1º Concurso Cultural do TRT da 11ª Região
● Modalidades de redação, desenho e vídeo

Observação:
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✔

TRT da 12ª Região

Orçamento executado:
Valor do repasse exercício de 2021: R$

21.348,53

Valor executado: R$ 15.030,50
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 0

Sobre as ações realizadas:
● Planejamento, elaboração e confecção de jogo de tabuleiro e quiz - #Brasil Sem
Trabalho Infantil. Produzidos com recursos próprios e impressos na gráfica do
TRT-SC, as primeiras unidades utilizando material destinada à confecção das
capas dos extintos processos físicos. Os materiais buscam conduzir, de forma
lúdica, crianças e adolescentes a refletir sobre o assunto. Além disso, buscam
servir de material de apoio pedagógico, para utilização em sala de aula como
atividades de fixação do conteúdo das cartilhas e guias do Programa. A
iniciativa está alinhada com a incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030, plano de ação da Organização das Nações
Unidas (ONU) para fortalecer a paz universal por meio da erradicação da
pobreza

e

promoção

de

vida

digna

para

todos:

https://portal.trt12.jus.br/sites/default/files/2021-06/cartilha-brasil-sem-trabalhoinfantil.
● Webinário “Desafios à erradicação do trabalho infantil em tempos de
pandemia”. Realizado de maneira conjunta pelos TRTs de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná. O encontro foi mediado pela juíza do TRT-SC Patrícia
Pereira de Sant'Anna, gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem.
● O webinário fez alusão a 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Transmitido pelo canal do TRT-SC no YouTube, teve o pico de audiência de
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400 pessoas acompanhando simultaneamente com 2,3 mil visualizações:
https://portal.trt12.jus.br/noticias/webinario-sobre-combate-ao-trabalho-infantilem-tempos-de-pandemia-atrai-cerca-de-400
● Primeiro minicurso voltado para os professores de terceiros e quartos anos da
rede municipal de Biguaçu. A desembargadora Teresa Regina Cotosky, gestora
regional, falou, por videoconferência, a professores da rede municipal de ensino
de Biguaçu. Como tema, fez uma abordagem sobre a Agenda 2030 da ONU,
sobre a legislação - nacional e internacional -, que trata do assunto, sobre os
mitos relacionados ao trabalho infantil e também sobre a aprendizagem. Durante
o evento, a servidora do TRT-SC Denise Zacchi apresentou planos de aula
simplificados aos docentes e o conteúdo do material de apoio composto por
cartilha, quiz e jogo de tabuleiro, os quais foram entregues à secretaria de
educação

do

município.

Link:

https://portal.trt12.jus.br/noticias/desembargadora-do-trt-sc-fala-professores-darede-municipal-de-biguacu-sobre-combate-ao
● Lançamento

do

Quiz

e

Jogo

de

Tabuleiro

para

crianças

#BrasilSemTrabalhoInfantil. Os novos materiais desenvolvidos pelo Programa
de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da JT-SC e
produzido pela Secretaria de Comunicação do Tribunal, além de utilizar
linguagem simples, trazem conteúdo colorido e repleto de ilustrações, junto com
um passo a passo.

Link: https://portal.trt12.jus.br/noticias/programa-de-

combate-ao-trabalho-infantil-lanca-quiz-e-jogo-de-tabuleiro-para-criancas
● Workshop virtual sobre direitos e deveres do jovem aprendiz. A juíza da 1ª Vara
do Trabalho de Criciúma e gestora auxiliar do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, Janice Bastos, ministrou um
workshop virtual para adolescentes da Abadeus, instituição beneficente do
município. A magistrada falou sobre os direitos e deveres do jovem aprendiz e
esclareceu diversas dúvidas. A partir de perguntas feitas pelos próprios
adolescentes, Janice Bastos também contou sobre como é ser juíza, abordando
pontos como a rotina de trabalho e o ingresso na profissão. Link:
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https://portal.trt12.jus.br/noticias/juiza-de-criciuma-ministra-workshop-virtualsobre-direitos-e-deveres-do-jovem-aprendiz
● Reuniões síncromas, realizadas em três sessões, com a participação da gestora
auxiliar do Programa Juíza Ângela Konrath e os secretários municipais de
educação de 29 municípios abrangidos pela circunscrição de Rio do Sul para a
apresentação do Programa, alinhamento do minicurso/formação de professores
previsto para o exercício de 2022 e coleta de sugestões do participantes, a fim
de ajustar à realidade e capacidade das escolas e docentes.
● Entrega de quinze itens que compõem o kit de combate ao trabalho infantil para
a Secretaria Municipal de Biguaçu: complementação do minicurso ministrado,
com a doação dos materiais didáticos: cartilhas, cadernos, estojo com 12 lápis de
cor, camisetas, ecobag, quiz, jogo de tabuleiro.
● Aquisição de materiais personalizados: camisetas infantis, estojos com 12 lápis
de cores e ecobags.
● Aquisição de materiais impressos como jogo de tabuleiro, quiz e cata-vento.
● Segundo minicurso voltado para os professores de terceiros e quartos anos da
rede municipal de Criciúma e Içara e para assistentes sociais de Içara e
Araranguá e lançamento oficial do vídeo que apresenta o "Programa Jovem
Aprendiz". A desembargadora Teresa Regina Cotosky e a juíza Janice Bastos,
respectivamente gestoras regional e auxiliar, falaram, por videoconferência, ao
público presente (cerca de 80 profissionais). Como tema, abordaram o conteúdo
da Agenda 2030 da ONU, a legislação - nacional e internacional -, que trata do
assunto, os mitos relacionados ao trabalho infantil e também a aprendizagem.
Durante o evento, a servidora do TRT-SC Denise Zacchi apresentou planos de
aula simplificados aos docentes e o conteúdo do material de apoio composto por
cartilha, quiz e jogo de tabuleiro, os quais foram entregues às respectivas
secretarias de educação dos municípios. Nos planos de aula, há propostas de
atividades com os vídeos e as cartilhas Conversando sobre Cidadania, Trabalho
Infantil

não

é

Brinquedo

e

Guia

do

Jovem

Aprendiz.

Link:

https://portal.trt12.jus.br/noticias/desembargadora-e-juiza-do-trt-sc-falam20

professores-e-assistentes-sociais-do-sul-do-estado
● Celebração de convênio entre as Centrais Elétricas de Santa Catarina e o
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do
TRT da 12ª Região. A parceria tem como objetivo conjugar esforços para a
realização de projetos e ações de mútuo interesse dos partícipes no
desenvolvimento de atividades educativas, de sensibilização da sociedade civil
organizada e de formação e capacitação de agentes para atuarem no combate ao
trabalho infantil.
● Conversa com professores e alunos da escola estadual Paulo Zimermann de Rio
do Sul pela juíza e gestora auxiliar Angela Konrath. Alerta sobre os malefícios
do trabalho infantil e orientação aos profissionais sobre como abordar o assunto
em sala de aula. A primeira atividade foi a formação e apresentação do
Programa aos docentes das 3ª, 4ª e 5ª séries, com a utilização de apresentação
audiovisual e debates temáticos.
● Também foi efetuada a entrega dos materiais de apoio, com orientação da
utilização, bem como planos de aula. Link da matéria e da reportagem feita pela
televisão local (RBA TV): https://portal.trt12.jus.br/noticias/gestora-auxiliar-doprograma-de-combate-ao-trabalho-infantil-conversa-com-alunos-de-escola
http://rbatv.com.br/noticia/justica-do-trabalho-na-escola-33212
● Instituição do Programa de Aprendizagem para jovens e adolescentes com o
objetivo de proporcionar formação técnico-profissional metódica para o ingresso
de

adolescentes

e

jovens

no

mercado

de

trabalho.

https://portal.trt12.jus.br/noticias/trt-sc-institui-programa-de-aprendizagem-parajovens-e-adolescentes
● Terceiro minicurso para professores de terceiros e quartos anos da rede
municipal de Capinzal. A desembargadora Teresa Regina Cotosky e a juíza
Lisiane Vieira, respectivamente gestoras regional e auxiliar, ao público presente.
Como tema, abordaram o conteúdo da Agenda 2030 da ONU, a legislação nacional e internacional -, que trata do assunto, os mitos relacionados ao
trabalho infantil e também a aprendizagem. Durante o evento, a servidora do
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TRT-SC Denise Zacchi apresentou planos de aula simplificados aos docentes e o
conteúdo do material de apoio composto por cartilha, quiz e jogo de tabuleiro, os
quais foram entregues às respectivas secretarias de educação dos municípios.
Nos planos de aula, há propostas de atividades com os vídeos e as cartilhas
Conversando sobre Cidadania, Trabalho Infantil não é Brinquedo e Guia do
Jovem Aprendiz. Link: https://portal.trt12.jus.br/noticias/magistradas-falamprofissionais-de-educacao-de-capinzal-sobre-combate-ao-trabalho-infantil
● Gestora auxiliar Ângela Konrath entregou os materiais didáticos do Programa
(cartilhas, jogos, estojos, ecobags) para os professores que lecionam na Escola
de Educação Básica Paulo Zimmermann e Escola de Educação Infantil Luis
Ledra, ambas de Rio do Sul, conforme conversa alinhada anteriormente com os
coordenadores.
● Lançamento do Programa de Aprendizagem com a contratação de dez
aprendizes. As desembargadoras e gestoras do Programa Maria de Lourdes
Leiria, Teresa Regina Cotosky e Patrícia Pereira de Sant'Anna recepcionaram e
deram boas-vindas aos aprendizes, que receberam um kit com itens educativos e
higiênicos. Os aprendizes que vão atuar na instituição têm entre 14 e 20 anos de
idade, e além de terem anotação na CTPS, estão matriculados no ensino regular
e em curso de aprendizagem de rotinas administrativas fornecido pela
RENAPSI. A Rede foi quem selecionou os participantes do programa, dando
prioridade a jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social, conforme
solicitado pelo Tribunal. Link: https://portal.trt12.jus.br/noticias/trt-sc-lancaprograma-de-aprendizagem-com-contratacao-de-dez-aprendizes"
● Aquisição de materiais personalizados com o recebimento de recurso
complementar: estojos com 12 lápis de cores e ecobags

Observação:
✔

TRT da 13ª Região
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Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021:

R$12.827,50

Valor executado: 0
Valor não executado e devolvido ao TST : R$12.827,50

Sobre as ações realizadas:
● Podcasts - Brincar de Contos É Legal! Gravação de histórias infantis em áudio
para a produção de podcasts e disponibilização para escolas municipais da
Paraíba, instituições públicas e organizações não governamentais que tratam do
combate ao trabalho infantil, envio para os TRTs, CSJT, CNJ e TST, além de
postagens nas principais plataformas de podcasts. Projeto custeado com recursos
do próprio TRT.

Observação:
✔

TRT da 14ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 18.938,89
Valor executado: R$ 18.908,00
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 0

Sobre as ações realizadas:
● Doação de kits de material escolar (264 unidades) para família com crianças em
situação de vulnerabilidade social
● Campanha “Faça bonito”
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● Campanha “não ao trabalho infantil”
● Apoio a destinação parcial ao IRPF a fundos de direitos de crianças e
adolescentes

Observação:
✔

TRT da 15ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021

R$ 22.627,50

Valor executado: R$ 22.500,00
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 127,50

Sobre as ações realizadas:
● Confecção de 3.600 máscaras e 1.200 chaveiros álcool gel para distribuição nos
eventos
● Encaminhamento de adolescentes em busca de autorização para o trabalho, antes
da idade mínima.
● Auxílio transporte para adolescentes em curso junto ao PIPA – “Programa de
Iniciação e Preparação para a Aprendizagem"
● Destinação de valores de ACPs ao PIPA para ampliação.
● I Concurso Multicultural sobre Trabalho Infantil no município de Franca.
● II Concurso Contador Amigo da Criança e do Adolescente.
● JEIA Sorocaba - Diligência conjunta do Conselho Tutelar, Ministério do
Trabalho e Emprego e da Guarda Civil Municipal que constatou casos de
exploração de trabalho infantil em duas distribuidoras de gás em Sorocaba,
conforme

se

pode

constatar

no

seguinte

endereço:<https://g1.globo.com/sp/sorocaba24

jundiai/noticia/2021/07/22/distribuidoras-de-gas-que-empregavam-adolescentesa-r-600-por-mes-sao-autuadas-em-sorocaba.ghtml>
● JEIA São José dos Campos - Manutenção do Fórum Regional da Aprendizagem,
com reuniões periódicas com os parceiros para definir projetos e estratégias
conjuntas de atuação em prol da aprendizagem nos municípios do Vale do
Paraíba;
● JEIA São José dos Campos - “2º Encontro de Aprendizes do Vale do Paraíba”.
Evento realizado em 25 de maio de 2021 por meio telepresencial, com palestra e
interação entre aprendizes das diferentes instituições atuantes na região.
Transmissão pela TV UNITAU;
● JEIA São José dos Campos - Palestra “Ano Internacional para Eliminação do
Trabalho Infantil – Juntos Podemos Fazer a Diferença. Seja Consciente. Diga
Não ao Trabalho Infantil”. Evento realizado em 11 de junho de 2021 por meio
telepresencial, sob organização do PETI em São José dos Campos;
● JEIA São José dos Campos - "A Intersetorialidade na Proteção dos Direitos da
Criança e do Adolescente”. Evento realizado em 13 de outubro de 2021 por
meio telepresencial, com palestras e debates sobre a importância do trabalho
multidisciplinar para a proteção efetiva das crianças e dos adolescentes.
Transmissão pela TV UNITAU;
● JEIA São José dos Campos - Palestra “A Importância do Programa de
Aprendizagem na Vida de Um Jovem”. Evento realizado em 02 de dezembro de
2021 por meio telepresencial, sob organização do SENAC em São José dos
Campos;
● JEIA São José dos Campos - Desenvolvimento, em parceria com o Município de
São José dos Campos, FUNDHAS, CIEE, CMDCA, Senai e Senac, da cartilha
“Jovem Aprendiz”, a ser distribuída a jovens com potencial para participarem de
programas de aprendizagem e disponibilizada a demais municípios interessados.
● "JEIA São José dos Campos - Gestões institucionais com a Gerência Regional
do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho para levantamento de empresas
com vagas de aprendizagem a preencher e futura designação de audiências
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individuais conciliatórias;
● JEIA São José dos Campos – Participação, em análise pela administração do
Tribunal Regional do Trabalho, no termo de cooperação interinstitucional em
construção conjunta entre Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério
Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Município de São José dos
Campos, objetivando a concessão de experiência prática a jovens em
vulnerabilidade, especialmente egressos de unidades de internação e do trabalho
infantil, mediante cumprimento de cota alternativa.
● JEIA São José dos Campos - Gestões com a Fundação CASA para o
desenvolvimento de projetos dirigidos a jovens em cumprimento de medida
socioeducativa, inspirados no projeto “Aprendiz Cidadão” levado a efeito
perante o JEIA Araçatuba.
● Criação de um Fórum Municipal de Combate à Exploração Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem com outros entes públicos e privados;
● Projeto inclusão digital;
● Publicação de edital para projetos de reforço escolar em todas as escolas
públicas ou ao menos naquelas que não tiveram aulas telepresenciais (os
estudantes apenas iam buscar o material pedagógico).
● Atuação junto ao CMDCA para proposição das políticas públicas em prol das
crianças e adolescentes, inclusive utilizando verba da destinação de Imposto de
Renda.
● Parceria do JEIA com o MPT15 que garante bolsa auxílio de R$ 300,00 aos
adolescentes, com previsão de 100 vagas ao longo de 2021.
● Estabelecimento de fluxo para encaminhamento de adolescentes ao JEIA para
cadastro e envio ao SENAC – fluxo permite transparência quanto ao pagamento
das bolsas, de valores constantes em ACPs.
● ações em parceria com SENAC (que esteve presente pelos gestores de Franca e
SJRPreto).
● participação do Juiz da Infância e Juventude e da área de assistência social do
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Fórum Estadual de SJRPreto.
● Projeto de Pesquisa EJUD15 e UNESP – atuação dos JEIAs nas ações coletivas.
● WEBINAR com o lançamento do Fórum Municipal de Prevenção e Combate à
Exploração Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

Profissionalizante de

Adolescentes e Jovens do Município de Bauru e da Campanha de Destinação de
Imposto de Renda aos Fundos Sociais do Município.
● Cota de Aprendizagem em Franca: 1607 cotas e 799 contratados.
● MTE iniciará notificação das empresas com indícios de descumprimento,
convidando-as para o Dia A da Aprendizagem.
● Proposta de ação de cooperação entre todos os entes, em todo o Estado de São
Paulo.
● Proposta de ação para 2021, visando engajar as escolas públicas municipais e
estaduais na temática de Combate ao Trabalho Infantil: realização de Concurso
Multicultural proposto pelo JEIA com apoio dos demais entes do FMPETIPA.
● JEIA Campinas - Curso de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes do Ministério Público da União.
● JEIA Bauru - gravação de entrevista à TV TEM, afiliada da GLOBO, sobre o
projeto inclusão digital, que foi veiculado no jornal do meio-dia do sábado, 19
de junho: https://globoplay.globo.com/v/9618629/
● JEIA Araçatuba: Participação e divulgação para as escolas locais da palestra
“Prevenção ao Abuso Sexual na Perspectiva da Autoproteção”.
● JEIA Campinas - Palestra “A Atuação dos sistemas de garantia de direitos na
proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração infantil”.
● JEIA Campinas - Palestra “Prevenção ao Abuso Sexual na perspectiva da
autoproteção”, Julieta Jacob.
● JEIA Presidente Prudente: Entrega de máscaras e frascos de álcool gel, com logo
do FPETI-PPR e Prefeitura de PP, com a flor que simboliza o dia contra o abuso
e a exploração sexual, junto com as cestas básicas doadas às famílias atendidas
pela assistência social.
● Evento alusivo ao 18 de maio - Programa Escola ao Vivo: Palestra Prevenção ao
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abuso sexual na perspectiva da autoproteção.
● Webnário “O combate ao trabalho infantil”, com o JEIA Campinas realizando a
abertura e a mediação do evento.
● JEIA Presidente Prudente - Seminário: “Não proteger a Infância é Condenar o
Futuro. Todos Contra o Trabalho Infantil”.
● JEIA Araçatuba: Participação no 2º Seminário de Proteção à Infância do TRT 15
ª Região.
● JEIA Araçatuba: Participação no programa regional de rádio para esclarecer a
população sobre os malefícios do trabalho infantil.
● JEIA FERNANDÓPOLIS - Campanha contra o trabalho infantil
● JEIA Bauru: Palestra e debate no Fórum: prevenção e a erradicação do trabalho
infantil com os alunos do Centro Universitário de Bauru e Botucatu, da
Instituição Toledo de Ensino.
● Evento celebra o Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil.
● Palestra na live de abertura da Campanha “12 de Junho – Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil”, com o tema “A Intersetorialidade no Combate ao
Trabalho Infantil”
● Entrevista virtual com o Consultor do Prêmio Innovare, Dr. Thiago Zorati,
sobre o Projeto Inclusão Digital, juntamente com o Promotor da Infância e
Adolescência, Dr. Lucas Pimentel e o Delegado da Receita Federal de Bauru,
Luiz Aparecido Anézio.
● Entrevista Brasil: 14 milhões de desempregados x 3 milhões de crianças e
adolescentes em Trabalho Infantil
● Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes
● Programação Seminário de 10/12/2021 – Direitos Humanos e Proteção Integral
e Prioritária de Crianças e Adolescentes
● Preparação evento Internacional em 2022 - Santuário de Aparecida
● Participação em Audiência Coletiva no Município de Santos
● Apresentação das boas práticas do JEIA de Franca e o papel da Justiça do
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Trabalho no Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem.
✔

TRT da 16ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 12.827,50
Valor executado: R$ 11.687,71
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 1.139,79

Sobre as ações realizadas:
● Live „O TRABALHO INFANTIL DOMÉSTICO EM TEMPOS DE
PANDEMIA‟, sob Coordenação TRT/MA E FEPETIMA, no YouTube canal do
TRT16 MA, com as presenças da SRTb/MA, MPT/MA, Secretaria De
Desenvolvimento Social do Maranhão – SEDES, Secretaria de Direitos
Humanos e Participação Popular – SEDHIPOP, Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente MA - CEDCA/MA, visando dar visibilidade a essa
grave violação de direitos, com palestras e depoimentos de MARIA ISABEL
CASTRO, que foi trabalhadora infantil e atualmente é forte liderança da
Federação Nacional e Sindicato dos Trabalhadores Domésticos/MA, a nível
nacional e estadual, da ativista dos direitos das crianças, especialmente meninas;
VIVIANE SANTIAGO, colunista no Portal Lunetas e na Revista AzMInas e a
Professora da Universidade Federal do Maranhão, Carla Serrão, docente e
mestra em políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão.
Aproveitando o dia nacional de promoção dos trabalhadores domésticos, a Rede
de Proteção da Criança e do Adolescente/MA visou conscientizar a sociedade e
órgãos e entidades públicos sobre as graves consequências do trabalho infantil
domésticos, uma das piores formas, conforme Lista TIP.
● Live de Lançamento da Campanha 12 DE JUNHO – Ano Internacional de
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Combate ao Trabalho Infantil, em parceria com as entidades que compõem o
FEPETIMA – Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
no Maranhão, a Superintendência Regional do Trabalho/SRTb/MA, o Ministério
Publico do Trabalho/MPT/MA e o Ministério Público Estadual.
● Lançamento do Projeto Música pela Infância – II, nas redes sociais e no canal do
youtube do TRT da 16ª Região, com apresentação de músicas de compositores
maranhenses que lembrem a beleza lúdica da infância.
● Webinário para capacitação dos Conselheiros Tutelares da Capital e Municípios
do Estado do Maranhão, sobre a legislação específica de proteção de direitos de
crianças e adolescentes e para construção do Fluxo de Identificação, Ações e
Acolhimento na Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil.
● 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 Luís, para a
Rede de Proteção da Criança e do Adolescentes, Órgãos e Entidades envolvidos
nessa luta, estudantes e a sociedade em geral.
● Webinário de formação para educadores e profissionais da saúde da rede pública
estadual e municipal do maranhão sobre “O que é o trabalho infantil, suas piores
formas, causas e consequências, a importância da identificação no ambiente
escolar e as orientações do CEREST Regional de São Luís para preenchimento
da ficha de identificação SINAN pelas escolas”.
● Realização do Webinário “Arte e Educação aliadas à erradicação do trabalho
infantil”, em parceria com os TRTs da Região Nordeste, com apresentação de
diversos trabalhos artísticos com essa temática.
● Participação na Campanha de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil em
Feiras e Mercados em parceria com a Superintendência Regional do
Trabalho/SRTb/MA, o Ministério Publico do Trabalho/MPT/MA, o Ministério
Público Estadual e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado
do Maranhão– SEDES através de reuniões virtuais, afixação de faixas, cartazes,
30

selos, folders entre os Feirantes.
● Tratativas de Inserção nos Regulamentos do Município e do Sindicato
Profissional dos Feirantes, de Capítulo tratando do Combate ao Trabalho
Infantil, prevendo: 1. Campanha de Conscientização contínua entre as famílias
de feirantes; 2. Diagnóstico do trabalho infantil em Feiras e Mercados; 3.
Suspensão da concessão pelo Município do funcionamento da banca de feirante
usuário de mão de obra infantil.
● Participação no grupo de Trabalho para elaboração do Projeto de Lei de
Implantação da Aprendizagem Profissional na Administração Pública Estadual
Direta, em parceria com o Ministério Publico do Trabalho/MPT/MA,
Superintendência Regional do Trabalho/SRTb/MA, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social – SEDES, Secretaria de Direitos Humanos e
Participação Popular – SEDHIPOP, FEPETIMA, e Serviço Nacional da
Aprendizagem Profissional na Indústria (reuniões periódicas).
● Live ministradas pelo Excelentíssimo Senhor André Emmanuel Batista Barreto
Campello, Procurador da Fazenda Nacional, com o tema “Cotidianos da
opressão: a lei do ventre livre e o trabalho infantil”, por meio de plataforma
online.
● Produção de Vídeo de conscientização sobre os malefícios do trabalho infantil e
importância de se combater essa prática para ser veiculado em redes sociais e
escolas e campanhas.

Observação:
✔

TRT da 17ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021: R$ 2.609,50 (previsto 12.827,50, sendo
10.218,00 inscritos em restos a pagar)
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Valor executado: R$ 2.609,50
Valor não executado e devolvido ao TST

Sobre as ações realizadas:
● Campanha de Destinação do Imposto de Renda da Pessoa Física ao FIA
● Seminário “Abuso e Exploração Sexual Infantil”
● Campanha “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes”
● Participação na ação do Projeto “Feira Livre do Trabalho Infantil”
● Entrevista da Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina ao programa
RETRABALHO da rádio CBN VITÓRIA com o tema: “Polêmicas sobre o
Trabalho Infantil”.
● Live “Boas Práticas no Combate ao Trabalho Infantil” realizada em conjunto
com a Escolas Judiciais dos TRTs da 3ª, 1ª, 2ª,15ª e 17ª Regiões. O TRT-ES foi
representando pela Juíza Titular da 4ª Vara do Trabalho de Vitória, Denise
Marsico do Couto.
● Reunião presencial com os fiscais de feiras livres
● Visita à EMEF Leonel de Moura Brizola, no bairro Santa Rita em Vila VelhaES. Ação promovida em conjunto entre o TRT-ES, MPT e SRT em que foram
desenvolvidos os temas de combate ao trabalho infantil, a saúde e a segurança
nas escolas. Foram distribuídos squeezes, canecas, máscaras de proteção faciais
e materiais escolares.
● Última Ação Social na Feira de Jardim da Penha, para fins do encerramento do
cadastramento dos feirantes

Observação:
✔

TRT da 18ª Região
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Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021: R$ 15.095,00
Valor executado: R$15.095,00
Valor não executado e devolvido ao TST R$ 0

Sobre as ações realizadas:
● Produção de animação, em parceria com os programas dos demais tribunais do
centro-oeste, realçando a importância do estudo e do tempo dedicado a viver a
infância,

para

exibição

em

escolas

públicas

e

instituições

afins:

https://www.youtube.com/watch?v=h4dSfTiIsYA
● Projeção de cenas de vídeos educativos, na fachada do Tribunal, em alusão ao
Dia mundial de combate ao trabalho infantil - 12 de Junho.
● Aquisição de materiais para serem utilizados nas campanhas de 2022 com
crianças e adolescentes de comunidades em situação de extrema vulnerabilidade
da Grande Goiânia.

Observação:
✔

TRT da 19ª Região

Orçamento executado:
Valor do repasse exercício de 2021: R$ 12.827,50
Valor executado: 0
Valor não executado e devolvido ao TST: R$ 12.827,50

Sobre as ações realizadas:
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● Debate sobre benefícios da Lei n.º 8.269/20 que estabelece que só serão
concedidos benefícios fiscais, dentro do Programa de Desenvolvimento
Integrado do Estado (Prodesin), para empresas que cumpram a Cota de
Aprendizagem estabelecida em legislação federal.
● Debate realizado pelo Senac com a participação de magistrados do TRT/AL
● Posse dos novos gestores do Programa de Combate ao Trabalho Infantil
● Reunião para discutir ações de combate ao trabalho infantil no Centro Estadual
de Abastecimento
● Divulgação da Campanha Estadual de Combate ao Trabalho Infantil em Alagoas
● Twitaço contra a exploração do trabalho infantil

Observação:
✔

TRT da 20ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 : R$ 12.827,50
Valor executado: 12.397,50
Valor não executado e devolvido ao TST : R$ 430,00

Sobre as ações realizadas:
● Reunião dos Gestores e membros do MPT, OAB, TJ/SE, MP/SE e Ministério da
Economia
● Webinar "Aprendizagem no enfrentamento ao trabalho infantil - relatos de
aprendizes, instituições concedentes e formadoras"
● Aquisição de bolsas ecobags (personalizadas com mensagem/símbolo do
programa para ação pedagógica)
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Observação:
✔

TRT da 21ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021: R$ 12.827,50
Valor executado: R$ 0
Valor não executado e devolvido ao TST: R$ 3.194,50

Sobre as ações realizadas:
● Aquisição de sacolas personalizadas (ecobags) com a logomarca do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil.
● Aquisição de camisas com a logomarca do Programa de Combate ao Trabalho
Infantil.
● Webinar enfrentamento das piores formas de trabalho infantil: exploração sexual
infanto-juvenil.
● Webinar vulnerabilidades do trabalho infantil durante a pandemia
● Seminário de Combate ao Trabalho Infantil: o desporto de rendimento e a
exploração do trabalho infantil.

Observação:
✔

TRT da 22ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 12.827,50
Valor executado: R$ 9.127,50
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Valor não executado e devolvido ao TST R$ 0

Sobre as ações realizadas:
● Criação da Página do Programa no Instagram
● Criação de um canal do Programa no youtube
● Entrevistas em rádio e televisão sobre a temática do Gestor Regional do
Programa realizadas de julho a novembro de 2021
● Elaboração, ilustração, edição e distribuição de cartilhas com a temática
● Distribuição de cartilhas sobre combate ao trabalho infantil e entrega presentes
para a campanha Papai Noel

Observação:
✔

TRT da 23ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 : R$ 12.021,05 (previsto 12.827,50, sendo
806,45 inscritos em restos a pagar)
Valor executado: R$ 10.636,00
Valor não executado e devolvido ao TST : R$ 1.385,05

Sobre as ações realizadas:
● Divulgação nas redes sociais do TRT/MG do vídeo clipe da música „Sementes‟,
interpretada por Negra Li, Rael e Daniela Mercury.
● Divulgação da campanha do “Twitaço#NaoaoTrabalhoInfantil
● Criação e lançamento da personagem MariJus em uma série de vídeos
abordando a temática da campanha de combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à
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Aprendizagem.
● Semana de Erradicação do Trabalho Infantil do TRT/MG
● Divulgação nas redes sociais do TRT/MG, da Campanha do Ano Internacional
para a Eliminação do Trabalho Infantil.
● Evento Outubro da Criança no TRT/MG – Edição2021- Programa Justiça e
Cidadania Temático, promovido em parceria como Centro de Memória da
Escola Judicial
● Acompanhamento do Programa Descubra
● Aquisição de mochilas personalizadas com símbolo do PCTI

Observação:
✔

TRT da 24ª Região

Orçamento executado:

Valor do repasse exercício de 2021 R$ 12.827,50
Valor executado: R$ 12.800,00
Valor não executado e devolvido ao TST

R$ 27,50

Sobre as ações realizadas:

Campanha visual com 32 outdoors na macro região de Dourados/MS

Observação:
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