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Ofício Nº 2625 /2015 /Gabinete SETRA      Fortaleza, 13 de novembro de 2015. 

 

A Exma. Sra. 

Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno 

Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Ceará – 7ª Região 

 
Assunto: Encerramento do Edital de Chamamento Público nº 03/2015-SETRA, para difundir 
boas experiências relacionadas ao protagonismo infanto/juvenil no enfrentamento ao Trabalho 
Infantil no Município de Fortaleza de crianças e adolescentes inseridas e com frequências nas 
atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desenvolvidos nos 
Equipamentos de Execução Direta (CRAS e Unidades Sociais parceiras) e em Entidades 
Conveniadas. 

Exma. Senhora, 
 
 

Cumprimentando-a cordialmente Exma. Senhora, vimos por meio deste informar que o 
Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome – SETRA, lançou no mês de junho do corrente ano, o Edital de Chamamento 
Público nº 03/2015, que tem por objetivo Identificar, reconhecer e divulgar práticas exitosas de 
protagonismo infanto/ juvenil no enfrentamento ao Trabalho Infantil através da participação de 
crianças/adolescentes participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) desenvolvidas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), em unidades 
sociais conveniadas localizadas no território de abrangência desses equipamentos e em 
entidades da rede socioassistencial privada conveniadas e dar visibilidade às práticas de 
sucesso, contribuindo para uma mobilização municipal a favor do enfrentamento ao Trabalho 
Infantil. 

Desta forma, está previsto no referido Edital a Solenidade de premiação dos 05(cinco) 
trabalhos finalistas. Nesse sentido, para subsidiar o referido evento, solicitamos a liberação do 
Auditório da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, para o dia 18 de 
dezembro de 2015, de 8h às 12h, com a previsão de 200 (duzentos) participantes. 
Ressaltamos que, a solicitação se justifica pelo fato de no momento do lançamento do Edital em 
tela a Exma. Sra. Regina Glaucia ter demonstrado interesse que o encerramento do Edital 
ocorresse no auditório mencionado.  

Considerando que serão apresentados os trabalhos executados no Edital, será 
necessária a seguinte estrutura, a saber: 

 Auditório com equipamento de audiovisual (data show, som, microfone, notebook), 
além de profissional para manusear os equipamentos; 

 Mesa e cadeiras para composição de mesa de autoridades; 

 Local adequado para distribuição de alimentação. Cabe mencionar, que o coffee 
break será fornecido pela SETRA; 

 Informamos ainda, que a recepção dos convidados é de responsabilidade da 
Equipe da SETRA. 
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Além da parceria para cessão do espaço físico para realização do Evento, convidamos a 
Exma. Sra. Regina Glaucia Cavalcante Nepomuceno para compor a Mesa de abertura do 
evento  

Desde já, contamos com a presença de todos, em um momento importante para 
construção de uma Fortaleza sem trabalho infantil.  

 

Atenciosamente,  

 

 
Cláudio Ricardo Gomes de Lima 

Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
Secretário 

 
 
 
 


