PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
(PCTI)

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO
PRESENTES: Desembargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno
(Gestora Regional), José Williams Mota da Silva e Comissão de

Apoio (José Osvaldo Severiano dos Santos, Cristiano Siqueira
de Araújo Chaves e Francisco Odenes Uchoa Pinto). Ausente
justificadamente Daniela de Oliveira Drumond.
1. DATA: 01.09.2014 às 10h. LUGAR: Gabinete da Desa. Regina Gláucia

2. CONVOCAÇÃO: Gestão Regional do PCTI.
3. OBJETO: Ações atinentes ao Programa, notadamente às que
dizem respeito à proposta de cronograma a ser implementado no
biênio 2014-2015 (Ofício Circular TST.CETE nº 9).
4. EXPEDIENTE:
4.1 Abertura feita pela Desembargadora Regina Gláucia Cavalcante
Nepomuceno que, após dar boas vindas aos membros da Comissão de
Apoio, noticiou que, em 4 de setembro próximo, se reunirá com o
Ministro do Trabalho e Emprego, Sr. Miguel Dias, ocasião em que
solicitará que sejam insertos nos sítios do MTE e das SRTEs material
alusivo ao PCTI.

4.2 Exposição por Osvaldo acerca dos itens pautados para a
reunião como "informes".
4.3 Intervenções dos presentes:
Odenes
afirmou
que,
quanto
à
impressão
de
material
informativo/educativo (cartilhas), está concluindo o Termo de
Referência respectivo, tendo já obtido o arquivo gráfico do
material junto ao TST, apontando a entrega dos impressos para
final de outubro.
A comissão apresentou à Gestora o portal do PCTI (em vias de
finalização).
No que tange ao recebimento de denúncias de casos de trabalho
infantil pela Ouvidoria, a Desembargadora pontuou que se deve
aguardar a Administração do TRT7 e o Ouvidor-Geral para, uma
vez regulamentado este procedimento, adotem-se mecanismos que
viabilizem o desejado.

5.DELIBERAÇÕES:
5.1 Incumbiram-se Osvaldo e Odenes de elaborar Relatório de
todas as ações da Gestão Regional até 15 de setembro. Referido
documento há que ser enviado à Gestão Nacional antes da
reunião marcada para 9 de outubro em Brasília, em data entre
esta e aquela.
5.2 O Gabinete da
Amatra (TJC), com
interinstitucional
pelas instituições

Desembargadora contatará a PRT7, a SRTE/CE e a
vistas a agendar-se uma reunião para um diálogo
acerca do Programa, bem como adesão ao mesmo
convidadas.

5.3 Quanto à programação de atividades do PCTI para outubro, em
função do dia das Crianças, foram concertadas as seguintes ações:
5.3.1 Adesivação de mensagens publicitárias do PCTI nos elevadores
do TRT7 e instalação de outdoors;
5.3.2 Envio de material de divulgação do PCTI para as varas do
interior e da região metropolitana;
5.3.3 Divulgação de vídeos educativos pelo sistema de pauta digital;
5.3.4 Inserção do PCTI nas redes sociais (youtube, facebook etc);
5.3.5 Reprise do Programa Minuto do Trabalho - O Povo/CBN;
5.3.6 Entrevista com magistrada (Dra. Kelly) no dia 9 de outubro,
15:30h - O Povo/CBN;
5.3.7 Parceria com município(s) da região metropolitana por ocasião
da celebração do dia das crianças (São Gonçalo do Amarante,
Horizonte)

6.ENCERRAMENTO.
Fortaleza, data supra.
José Osvaldo Severiano dos Santos
Analista Judiciário do TRT7
(Gab. Vice Presidência)
josvaldoss@trt7.jus.br
(85)3388.9321
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