PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL (PCTI)
GESTÃO REGIONAL
2ª SEMANA CEARENSE DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
8 A 12 DE JUNHO DE 2015
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
1. APRESENTAÇÃO
A 2ª Semana Cearense de Combate ao Trabalho Infantil foi uma iniciativa do
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará em parceria com a Procuradoria
Regional do Trabalho da 7ª Região e diversas instituições públicas e privadas, no
sentido de promover ações em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil, comemorado em 12 de junho.
No período de 8 a 12 de junho de 2015, foram realizadas audiência pública,
distribuição de material educativo e campanhas publicitárias. No período
também foram postas em prática várias ações de Comunicação Social, como
inserções em programas de rádio e de TV, exibição de publicidade em outdoors,
veiculação de notícias e distribuição de brindes.
2. AÇÕES
2.1 Para abrir a Semana, a gestão regional do Programa de Combate ao Trabalho
Infantil (PCTI) da Justiça do Trabalho do Ceará promoveu, no sábado e no
domingo (6 e 7/6), campanhas educativas em dois jogos do Campeonato
Brasileiro, com o objetivo de chamar atenção da população para o Dia Mundial
de Combate ao Trabalho Infantil. Faixas com mensagens educativas circularam
pelos dois maiores estádios de futebol da capital cearense com a mensagem Não
ao Trabalho Infantil e Sim à Educação de Qualidade;
2.2 Participação da gestão Regional do PCTI no Seminário Trabalho Infantil e
Estratégias de Enfentamento: por uma Fortaleza sem Trabalho Infantil no dia 11
de junho. O evento foi realizado pela Coordenação Integrada da Assistência
Social da Prefeitura de Fortaleza.
2.3 Audiência Pública na Assembleia Legislativa, realizada no dia 12 de junho,
abordou o tema Combate ao Trabalho Infantil. O requerimento foi da deputada
Fernanda Pessoa e reuniu parlamentares, magistrados, procuradores e gestores
municipais;
2.4 Foi realizada distribuição de cartilhas educativas nos eventos realizados durante
a Semana. Duas delas produzidas pelo CSJT e pelo TST, outra pelo TRT da 7ª
Região e uma última pela ANAMATRA;

2.5 Exibição do Programa Justiça do Trabalho na TV Ceará e na TV Fortaleza. O
programa de TV do TRT/CE mostrou reportagem especial sobre trabalho
infantil e entrevista de estúdio com gestores regionais do PCTI no dia 10 de
junho.
2.6 Programa de Rádio Minuto do Trabalho na CBN com a gestão regional do
Programa. No período de 1º a 12 de junho foram exibidos diariamente
programetes de um minuto sobre o tema trabalho infantil;
2.7 Veiculação de notícias nos diversos meios de comunicação do Estado. Todos os
eventos relacionados à Semana Cearense de Combate ao Trabalho Infantil
tiveram cobertura especial da Divisão de Comunicação Social, que enviou
releases para os veículos de comunicação locais e para o TST, CSJT, CNJ e
assessorias de comunicação dos TRTs;
2.8 Distribuição de cartazes e folders para as diversas instituições parceiras do
PCTI, que procederam à distribuição do material em locais de interesse;
2.9 Exibição de OUTDOORS nas principais avenidas de Fortaleza. (arte em anexo);
2.10 Inserção de campanha publicitária do PCTI nas redes sociais mantidas pela
Divisão de Comunicação Social, durante a Semana Cearense de Combate ao
Trabalho Infantil;
2.11 Entrevistas com gestoras regionais do PCTI nos diversos veículos de
comunicação de Fortaleza;
2.12 Envio de ofício circular aos magistrados das Varas do Trabalho exortandoos a
registrar em Ata de Audiência comunicado abordando o Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil;
2.13 Atividades conjuntas com a Comissão de Gestão Ambiental do TRT/CE
(Ecosétima) voltadas para crianças e adolescentes;
2.14 Distribuição de brindes (camisas, bonés, canecas etc) nos eventos realizados
durante a Semana Cearense de Combate ao Trabalho Infantil (arte em anexo);
2.15 Parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza permitiu a participação da
gestão regional do PCTI no projeto Abraça Fortaleza, que leva mensalmente
serviços a milhares de pessoas aos bairros de Fortaleza. O evento aconteceu dia
13 de junho no bairro Vila União. Houve distribuição de material educativo e
crianças participaram de brincadeiras e atividades lúdicas;
Fortaleza/CE, 15 de junho de 2015.
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