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PANORÂMICA DA EXPOSIÇÃO ITINERANTE UM MUNDO SEM TRABALHO INFANTIL 
 

Local: Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto - Juazeiro do Norte - Ceará 
 
Data do Evento: 17 e 18 de agosto de 2017 

 
Objeto: Participação da Exposição Itinerante Um mundo sem Trabalho Infantil do           
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do              
Trabalho e da vitrine bibliográfica Diga NÃO ao Trabalho Infantil no Seminário de Direito              
Material e Processual do Trabalho do Cariri. 
 
Sobre o Evento: Trata-se de seminário realizado no Fórum Trabalhista da Região do Cariri,              
com cerca de 200 inscritos, promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do             
Trabalho do Ceará. O certame reuniu especialistas de todo o Brasil, com público formado              
por acadêmicos, advogados, procuradores, magistrados e servidores, objetivando        
esclarecer os pontos da reforma trabalhista e sua repercussão na sociedade. 
 
Exposição e Vitrine: Apresentadas pelo Setor de Memória no Seminário de Direito Material             
e Processual do Trabalho do Cariri, sob a responsabilidade dos servidores José Osvaldo             
Severiano dos Santos e Claudia Giovana Lopes Silva. A exposição itinerante: um mundo             
sem trabalho infantil reuniu 12 painéis, tendo por objetivo a conscientização da sociedade             
sobre o tema. A vitrine bibliográfica diga não ao trabalho infantil contemplou um acervo de               
livros, revistas, gibis, panfletos, dentre outros materiais de divulgação, utilizados no           
programa visando a conscientização e reflexão da valorização do direito à infância. 

 
 

Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno 
Desembargadora   do  Trabalho,   Gestora  Regional   do  Programa   de 

Combate  ao Trabalho  Infantil e de Estímulo à Aprendizagem 
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SEMINÁRIO DE DIREITO MATERIAL
E PROCESSUAL DO TRABALHO

DO CARIRI
17 E 18 DE AGOSTO - FÓRUM

TRABALHISTA DO CARIRI

INFORMAÇÕES 

(85) 3388.9339
IWWW.TRT7.JUS.BR  ESCOLAJUDICIAL

IWWW.TRT7.JUS.BR  ESCOLAJUDICIAL



Agenda Cultural: Exposição
‘‘Um Mundo Sem Trabalho Infantil’’





EXPOSIÇÃO INTINERANTE
UM MUNDO SEM TRABALHO INFANTIL

Kailash Satyarthi - Ativista indiano 
Vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014

O Programa de Combate ao Trabalho Infantil 
da Justiça do Trabalho vem, desde 2012, 
lutando para mudar a realidade de milhares de 
crianças submetidas a esse tipo de atividade. 
O projeto vem promovendo estudos técnicos, 
debates, seminários e publicações acerca da 
problemática do trabalho infantil.

AA presente exposição visa sensibilizar as 
pessoas para o tema, mostrando as piores 
formas de trabalho infantil e clamando a 
sociedade a exigir o cumprimento dos direitos 
das crianças e adolescentes, sem os quais não 
será possível edificar um mundo melhor.

AA exposição é composta de painéis, folders, 
cartilhas, site e pesquisas, além de material de 
divulgação por meio de cartazes e de redes 
sociais na internet.

AoAo final, o que se pretende é demonstrar que o 
mundo com o qual sonhamos não terá trabalho 
infantil e garantirá um futuro digno e 
equilibrado para todos.

FORMAS DE DENUNCIAR 
O TRABALHO INFANTIL
1) Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho: 
0800 644 3444 ou www.tst.jus.br/ouvidoria

2) Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará: 0800 280 1771 ou www.trt7.jus.br/ouvidoria

3) Direitos Humanos: Dique 100 ou 
disquedenuncia@sdh.gov.br

4) Superintendência Regional do4) Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Ceará: (85) 3255-3989

5) Secretaria Municipal do Trabalho, 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome:
(85) 3105-3445 ou www.fortaleza.ce.gov.br/setra

6) Ministério Público do Trabalho no Ceará: 
(85) 3462-3400 ou (85) 3462-3400 ou 
www.prt7.mpt.gov.br/servicos/denuncias

7) Secretaria Estadual do Trabalho e 
Desenvolvimento Social - Programa Mais Infância 
Ceará: (85) 3101-4557 ou www.stds.ce.gov.br

Para mais informações:

- Gestão Regional do Programa de Combate ao - Gestão Regional do Programa de Combate ao 
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem: 
www.trt7.jus.br/trabalhoinfantil

- Fórum Nacional e Fóruns Estaduais de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

- Organização Internacional do Trabalho (OIT)
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Um Mundo Sem Trabalho Infantil

Vitrine Diga Não Ao Trabalho Infantil

Item Material Qtd.

1 Revistinha da Turma da Mônica - Trabalho infantil nem de brincadeira 120

2 Folder Cartão Vermelho 200

3 Cartilha Primeiro Olhar 300

4 Folder da Exposição 50

5 Bonés 16

6 Canetas 3

7 Estatudo da Criança e do Adolescente (versão ilustrada) 50

8 MPT revista - Brincar, Estudar, Viver ... Trabalhar só quando Crescer 50

9 Pastas 2

10 Estatudo da Criança e do Adolescente 1

11 Marca texto – vamos virar essa página 100

12 Material de divulgação da APDM-CE (livros/cordeis/revistas) 11

13 MPT revista em quadrinhos 30

14 Cartilha 50 Perguntas e Respostas 300

15 Camisas 7

16 CD jogo - Infância Livre 1

17 Material de divulgação CIEE - Aprendiz Legal 3

18 Material de divulgação CIEE - Educação à Distância 3

19 Mouse Pad 1

20 Brinquedos: skate/bola/boneca/bichinho de pelúcia/peão/pipa/urso/mochila etc
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Exposição Um mundo sem trabalho infantil - 17 e 18 de agosto de 2017 - Cariri





Depois de passar pelos prédios da Justiça do Trabalho 
em Fortaleza, a exposição itinerante Um Munto Sem 
Trabalho Infantil estará no Fórum Trabalhista Desem-
bargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte, 
nos dia 17 e 18 de agosto. A mostra é promovida pelo 
Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
e de Estímulo à Aprendizagem.
Com painéis que retratam as piores formas de trabalho 
infantil, a exposição pretende chamar a atenção da so-
ciedade para a exploração da mão de obra de crianças 
e de adolescentes. “É mais uma iniciativa da Justiça do 
Trabalho para que o tema seja abordado e a sociedade 
brasileira seja chamada a repensar o problema”, escla-
rece uma das gestoras regionais do Programa, desem-
bargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno.
A mostra foi montada pela primeira vez em 12 de junho 
de 2016, em Brasília, no Tribunal Superior do Traba-
lho, por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Traba-
lho Infantil e já percorreu vários estados. No Ceará, ela 
já foi visitada por milhares de pessoas que transitam 
pelos prédios da Justiça do Trabalho da Capital.
A Exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil será 
inaugurada em Juazeiro, no dia 17 de agosto, como 

parte das atividades do Seminário de Direito Mate-
rial e Processual do Trabalho que acontece na cidade. 
Esse evento, que segue até o dia 18, vai reunir juristas 
de projeção nacional para debater a reforma trabalhis-
ta e outros temas atuais de Direito do Trabalho.
Nomes como o do ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho Douglas Alencar Rodrigues e dos desem-
bargadores do TRT/CE Emmanuel Teófilo Furtado, 
José Antonio Parente, Francisco José Gomes da Silva 
e Regina Cavalcante Nepomuceno estão entre os pa-
lestrantes e debatedores.
O combate ao trabalho infantil será abordado no pai-
nel “Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil”, que será ministrado pelo procura-
dor do trabalho Antônio de Oliveira Lima. O membro 
do Ministério Público coordena o Programa de Edu-
cação contra a Exploração do Trabalho da Criança e 
do Adolescente (Peteca).
Serviço:
Exposição um Mundo Sem Trabalho Infantil
Local: Fórum Desembargador Paulo da Silva Porto
Rua Rafael Malzoni, 761, São José, Juazeiro do Norte, CE
Data: 17 e 18 agosto

Exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil vai a Juazeiro do Norte

Depois de passar pelos prédios da Justiça do Trabalho 
em Fortaleza, a exposição itinerante Um Mundo Sem 
Trabalho Infantil está no Fórum Trabalhista Desembar-
gador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte, des-
de o dia 17 de agosto. A mostra, que é promovida pelo 
Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
e de Estímulo à Aprendizagem, foi inaugurada como 
parte das atividades do Seminário de Direito Material e 
Processual do Trabalho, que ocorre na cidade.
Des. Regina Gláucia (centro) é gestora regional do 
Programa de Combate ao Trabalho Infantil
Des. Regina Gláucia (centro) é gestora regional do 
Programa de Combate ao Trabalho Infantil
Com painéis que retratam as piores formas de traba-
lho infantil, a exposição pretende chamar a atenção 
da sociedade para a exploração da mão de obra de 
crianças e de adolescentes. “É mais uma iniciativa da 
Justiça do Trabalho para que o tema seja abordado e 
a sociedade brasileira seja chamada a repensar o pro-
blema”, esclarece uma das gestoras regionais do Pro-
grama, desembargadora Regina Gláucia Cavalcante 
Nepomuceno.

A mostra foi montada pela primeira vez em 12 de 
junho de 2016, em Brasília, no Tribunal Superior do 
Trabalho, por ocasião do Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil, e já percorreu vários estados. No 
Ceará, ela já foi visitada por milhares de pessoas que 
transitam pelos prédios da Justiça do Trabalho da ca-
pital.
Segundo dados recentes do IBGE, mais de três mi-
lhões de crianças e adolescentes são vítimas do traba-
lho infantil no Brasil. Nos últimos cinco anos, 12 mil 
crianças sofreram acidentes de trabalho e 110 morre-
ram. Pesquisas confirmam que 90% das crianças que 
trabalham abandonam a escola ou apresentam defasa-
gem escolar.
O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Es-
tímulo à aprendizagem atua desde 2012 para mudar 
essa realidade. Além de promover estudos técnicos, 
seminários, debates e publicações, o programa já con-
tou com a parceria de personalidades e instituições, 
como o Instituto Neymar Jr., a Maurício de Souza 
Produções e as empresas de aviação TAM e AZUL, 
com ações de marketing de grande repercussão social.

Exposição “Um Mundo Sem Trabalho Infantil” está em Juazeiro do Norte



Depois de passar pelos prédios da Justiça do Trabalho 
em Fortaleza, a exposição itinerante Um Munto Sem 
Trabalho Infantil estará no Fórum Trabalhista Desem-
bargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte, 
nos dia 17 e 18 de agosto. A mostra é promovida pelo 
Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
e de Estímulo à Aprendizagem.
Com painéis que retratam as piores formas de trabalho 
infantil, a exposição pretende chamar a atenção da so-
ciedade para a exploração da mão de obra de crianças 
e de adolescentes. “É mais uma iniciativa da Justiça do 
Trabalho para que o tema seja abordado e a sociedade 
brasileira seja chamada a repensar o problema”, escla-
rece uma das gestoras regionais do Programa, desem-
bargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno.
A mostra foi montada pela primeira vez em 12 de junho 
de 2016, em Brasília, no Tribunal Superior do Traba-
lho, por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Traba-
lho Infantil e já percorreu vários estados. No Ceará, ela 
já foi visitada por milhares de pessoas que transitam 
pelos prédios da Justiça do Trabalho da Capital.
A Exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil será 
inaugurada em Juazeiro, no dia 17 de agosto, como 

parte das atividades do Seminário de Direito Mate-
rial e Processual do Trabalho que acontece na cidade. 
Esse evento, que segue até o dia 18, vai reunir juristas 
de projeção nacional para debater a reforma trabalhis-
ta e outros temas atuais de Direito do Trabalho.
Nomes como o do ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho Douglas Alencar Rodrigues e dos desem-
bargadores do TRT/CE Emmanuel Teófilo Furtado, 
José Antonio Parente, Francisco José Gomes da Silva 
e Regina Cavalcante Nepomuceno estão entre os pa-
lestrantes e debatedores.
O combate ao trabalho infantil será abordado no pai-
nel “Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil”, que será ministrado pelo procura-
dor do trabalho Antônio de Oliveira Lima. O membro 
do Ministério Público coordena o Programa de Edu-
cação contra a Exploração do Trabalho da Criança e 
do Adolescente (Peteca).
Serviço:
Exposição um Mundo Sem Trabalho Infantil
Local: Fórum Desembargador Paulo da Silva Porto
Rua Rafael Malzoni, 761, São José, Juazeiro do Norte, CE
Data: 17 e 18 agosto

Exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil vai a Juazeiro do Norte
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