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SEMANA CEARENSE DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
A 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 do Ceará e diversas instituições públicas. No período de 2 a 8 de junho de
2014 foram realizadas audiência pública, palestras, distribuição de material educativo,
caminhadas e busca de crianças em situação de trabalho. A iniciativa integrou as ações
da Gestão Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do
Trabalho, que teve como público-alvo magistrados e servidores, dentre outros.
Durante a Semana Cearense de Combate ao Trabalho Infantil foram realizadas
várias ações de Comunicação Social, dentre elas, inserção de mensagem sobre a
campanha nas atas de audiências da Justiça do Trabalho, na forma do Ofício Circular
TRT7.GAB13 nº 01/2014.
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
A erradicação do trabalho infantil foi tema de uma audiência pública na
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no dia 2 de junho, com distribuição de
material educativo. A iniciativa deu início à Semana Cearense de Combate ao Trabalho
Infantil e reuniu magistrados, procuradores e representantes de diversas instituições. A
audiência atendeu à proposição da deputada estadual Rachel Marques.
Participaram da audiência a gestora regional do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil, desembargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno, o
superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, Francisco José Pontes
Ibiapina, o secretário do Desenvolvimento Social, Trabalho e Combate à Fome, Cláudio
Ricardo, a conselheira do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Mônica
Sillan, e a representante da Associação das Primeiras Damas do Estado do Ceará,
Marcela Pinheiro.
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO NA COPA DO MUNDO
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e o Ministério Público do Trabalho
do Ceará realizaram no dia 27 de junho uma ação de conscientização contra o trabalho
infantil no Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza. Magistrados e

Procuradores do Trabalho distribuíram cartões vermelhos contra o trabalho infantil para
turistas estrangeiros que chegavam à capital cearense para a Copa do Mundo.
Os cartões, com mensagens educativas em inglês, também foram distribuídos
nos bolsões de estacionamento (locais onde os torcedores aguardavam ônibus para o
estádio).
CARTILHAS EDUCATIVAS
Atendendo solicitação da Gestão Regional do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho (PCTI), a Divisão de Comunicação Social do
TRT/CE instruiu processo para impressão de 2.000 (duas mil) cartilhas “Trabalho
Infantil 50 Perguntas e Respostas” e da revista “Trabalho Infantil e Justiça do Trabalho:
Primeiro Olhar”. O material está sendo licitado e a previsão é que no corrente mês esteja
disponível.
ATRIBUIÇÕES DA OUVIDORIA DO TRT/CE
A Gestão Regional encaminhou ofício à Presidência do Tribunal Regional do
Ceará expondo motivos e propondo alteração no Ato TRT nº 174/2004, que instituiu e
regulamenta a Ouvidoria da 7ª Região, no sentido de munir a unidade de mecanismos
para receber e encaminhar, aos órgãos competentes, denúncias relativas a trabalho
infantil no Ceará.
CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE APOIO À GESTÃO REGIONAL DO PCTI
Portaria da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
constituiu e nomeou os membros da Comissão de Apoio à Gestão Regional do
Programa de Combate ao Trabalho Infantil (PCTI). A portaria nº 699/2014 foi
publicada no dia 2 de setembro no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
A Comissão de Apoio e as Gestoras Regionais reúnem-se periodicamente para
avaliarem as ações implementadas e traçarem novas metas de trabalho.

PORTAL REGIONAL DO PCTI NA INTERNET
A pedido das Gestoras Regionais do PCTI foi criado um portal na internet
(www.trt7.jus.br/trabalhoinfantil). O objetivo da página eletrônica é concentrar todas as
informações e ações desenvolvidas pela Gestão Regional do PCTI, de forma que
parceiros e o público em geral possam ter acesso aos programas e resultados alcançados.
Por meio do Portal, é possível acompanhar notícias, verificar a agenda regional,
consultar documentos e cartilhas, dentre outras informações.
PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA JUDICIAL PARA 2015 NO PCTI REGIONAL
Atendendo solicitação da Escola Judicial do TRT/CE, efetuada por meio do
ofício nº 109/2014, a Gestão Regional do PCTI enviou proposta em que solicita à
Escola inclusão de cursos, seminários e palestras, abordando a temática trabalho
infantil, na Semana Institucional do TRT/CE, bem como em sua programação para o
ano de 2015.
Foram apresentadas sugestões de temas de palestras com nomes dos respectivos
palestrantes, tendo como referência seminários, encontros e semanas institucionais já
realizadas em outros Regionais, além da colaboração de parceiros.
DIÁLOGO COM INSTITUIÇÕES E A SOCIEDADE
Com o intuito de firmar parcerias e interagir com os diversos setores da
sociedade civil organizada e instituições públicas ligadas ao Combate do Trabalho
Infantil, a Gestão Regional do PCTI participou dos seguintes encontros e reuniões:
a) Reunião com o Ministério Público do Trabalho do Ceará, realizado dia 26 de
maio, na qual se tratou do planejamento das atividades referentes ao dia 12 de Junho –
Dia do Enfrentamento ao Trabalho Infantil – e da Semana Cearense de Combate ao
Trabalho Infantil. Também participaram do encontro representantes da Secretaria de
Saúde do Estado do Ceará (SESA/NUAST), da Fundação da Criança e da Família
Cidadã

(FUNCI) e da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos

Humanos do Ceará (COPDH);
b) A cogestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça
do Trabalho, desembargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno, reuniu-se, dia 4
de setembro, com o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. Durante o encontro,

foram apresentadas ações desenvolvidas pelo Programa no Ceará e formalizado pedido
de inclusão de sua publicidade no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego, com a
veiculação de banner próprio de redirecionamento ao portal do PCTI Nacional;
c) Ofícios enviados pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho do Ceará, Antonio de Oliveira Lima, convidaram a gestão regional do PCTI
para participar do 5º e 6º Seminários da Agenda Cearense de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil (Acepeti). Os eventos aconteceram nos dias 15 e 16 de setembro e
18 de novembro, no Hotel Oásis, em Fortaleza.
Além dos representantes regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil
da Justiça do Trabalho também estiveram presentes ao encontro profissionais da
assistência social, da educação, da saúde, dos conselhos tutelares e demais integrantes
do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente.
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Desenvolvimento dos Municípios Cearenses, a iniciativa tem o objetivo de capacitar
agentes municipais para atuarem na prevenção e na erradicação do trabalho infantil em
todo o Estado;
d) Em visita institucional ao Lar Amigos de Jesus, realizada dia 20 de setembro,
representantes do PCTI procederam à distribuição de material educativo sobre o
Programa e emprestaram solidariedade à instituição. Por ocasião da visita a instituição
filantrópica ocorria a ação assistencial denominada Operação Sorriso. O Lar Amigos de
Jesus é responsável pelo acolhimento, apoio e assistência a crianças com câncer no
Ceará;
e) A Gestão Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça
do Trabalho se fez presente à reunião preparatória do Seminário Estadual sobre Ações
Estratégicas do Programa de Erradicação

do Trabalho Infantil (PETI/CE),

ocorrida em 3/11/2014, bem como ao Encontro Intersetorial sobre Ações Estratégicas
do PETI no Ceará, realizado nos dias 8 e 9/12/2014.
PARCERIAS
A Gestão Regional do PCTI, com vistas à erradicação do trabalho infantil e à
adequação profissional do trabalho do adolescente, tem agendado encontros com
diversas instituições públicas e privadas, a exemplo da SRTE/CE e PRT7, tendo já com

elas estabelecido formalmente tratativas no sentido de subscrição de Protocolo de
Cooperação Técnica.
PROGRAMAÇÃO PARA O MÊS DAS CRIANÇAS
Ao longo do mês de outubro foram desenvolvidas, em função das
comemorações do dia das crianças, as seguintes ações:
a) Impressão de 200 cartazes com mensagem publicitária sobre Combate ao
Trabalho Infantil;
b) Veiculação de notícias sobre a temática nos diversos meios de comunicação
do Estado;
c) Adesivação de mensagens publicitárias do PCTI nos elevadores do TRT/CE;
d) Divulgação de mensagem publicitária sobre Combate ao Trabalho Infantil
com o uso de outdoors em diversos pontos de Fortaleza;
e) Divulgação de vídeo educativo de Combate ao Trabalho Infantil pelo sistema
de Pauta Digital, nas Varas do Trabalho de Fortaleza;
f) Inserção de campanha publicitária do PCTI nas redes sociais do TRT/CE
(youtube, facebook, twitter);
g) Reprise do programa Minuto do Trabalho na rádio O Povo/CBN, no período
de 6 a 17 de outubro;
h) Entrevista com a juíza do trabalho Kelly Porto no dia 9 de outubro, na Rádio
O Povo/CBN, dentro do programa Revista O Povo/CBN;
i) Envio de material de divulgação do PCTI para as Varas do Trabalho do
interior e da Região Metropolitana;
j) Envio de mala direta para os advogados cadastrados no Portal de Serviço da
Justiça do Trabalho (em torno de 7.000) incentivando que, ao ajuizarem
ações trabalhistas, marquem em ferramenta do PJe/JT o assunto: “direito do
trabalho/trabalho com proteção especial/menor”. Com esta medida, objetivase viabilizar a coleta de dados estatísticos sobre ações que versem sobre
trabalho infantil. A Justiça do Trabalho do Ceará, até outubro de 2014,
recebeu 22 (vinte duas) ações trabalhistas atinentes à matéria.

SEMINÁRIO TRABALHO SEGURO NO AMBIENTE RURAL: PROMOÇÃO
DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE ACIDENTES E COMBATE AO TRABALHO
INFANTIL.
O Combate ao Trabalho Infantil no campo foi um dos temas debatidos no
Seminário Trabalho Seguro no Ambiente Rural, realizado nos dias 4 e 5 de dezembro,
no auditório da Escola Judicial do TRT/CE, que teve como um dos apoiadores a Gestão
Regional do PCTI. Durante o evento que teve como público-alvo magistrados e
servidores, dentre outros, foi distribuído material informativo/educativo sobre a
temática em foco.
AÇÕES NATALINAS
Filhos e netos de integrantes da Associação dos Catadores do Jangurussu
(Ascajan), uma das três associações selecionadas, por meio de edital, para recolherem
os materiais produzidos no edifício-sede do Tribunal e no Fórum Autran Nunes,
participaram de ação educativa relacionada à conscientização sobre os riscos do
trabalho infantil. Durante a entrega de bonecas, bolas e jogos, as crianças coloriram
cartazes produzidos pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do
Trabalho. Esta ação teve continuidade quando da confraternização natalina dos
prestadores de serviços deste Regional.
Fortaleza/CE, janeiro de 2015.
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