RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Exercício 2019

Identificação do Regional:
1) Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região;
2) Nome das Gestoras Regionais: Desembargadora MARIA ZUÍLA LIMA DUTRA e Juíza VANILZA DE SOUZA MALCHER
3) Responsável pelo preenchimento deste documento:
Nome: Rosineide dos Santos Marques, Secretária da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem
Contato: (91)4008-7280 – combateaotrabalhoinfantil@trt8.jus.br

Recurso do Programa:
Valor total repassado: R$64.000,00
Valor total executado: R$64.000,00

O Regional solicitou aporte em outubro de 2019: (X) SIM ( ) NÃO
Caso afirmativo, favor informar o valor: R$5.000,00 (integralmente utilizado)
Favor listar a(s) ação(ões) executadas com o valor do aporte: Confecção de sacolas com a hasgteg #BrasilSemTrabalhoInfantil

Durante o ano de 2019, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo a Aprendizagem do TRT da 8ª Região,
intensificou as ações de luta contra o trabalho infantil em prosseguimento ao trabalho que realiza desde 2014.
Sua atuação está voltada à conscientização da sociedade acerca dos males do trabalho infantil, que afetam não apenas os pequenos
explorados, mas também a toda sociedade. Concomitantemente, a Comissão deu grande enfoque em ações visando despertar o direito de sonhar e
o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens de nossa região, na certeza de estar contribuindo para a redução dos índices regional e nacional
de trabalho infantil; e, ainda, para a obtenção de uma sociedade mais sustentável e menos violenta, por possuir crianças e adolescentes conscientes
dos seus direitos e mais desenvolvidos enquanto cidadãos e sujeitos de sua própria história.
Para atingir seus objetivos, a Comissão do TRT8, integrada pelas duas Gestoras Regionais e por uma servidora, contou com o
relevante apoio de 76 (setenta e seis) voluntários e padrinhos-cidadãos, todos presentes e incansáveis no êxito de cada ação realizada e,
especialmente, visando ao sucesso de cada aluno/afilhado beneficiado pelos projetos desenvolvidos durante o ano.
Entre tantas ações desenvolvidas durante o ano de 2019, dois projetos merecem destaque por sua grandiosidade: o Projeto
“Padrinho-Cidadão”, ao qual, por seu êxito, demos continuidade desde 2016; e a “Campanha do Círio de Nazaré”, que foi realizada pelo quinto
ano consecutivo, com alcance incalculável, que estimamos em 2,5 milhões de pessoas.
Merece relevo, outrossim, o fato de os voluntários/padrinhos-cidadãos, sob a orientação das gestoras do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil da Comissão do TRT8, já terem se apropriado do Projeto “Padrinho-Cidadão”, a ele dando andamento semanal em seus
respectivos bairros, sem necessidade da presença das gestoras, mas sempre mediante orientação e prestação de contas de tudo que corre a cada
encontro e trabalho realizado junto aos afilhados do Projeto, que, na realidade, é um dos maiores responsáveis pelo levado grau de credibilidade
alcançado pelo Programa da Justiça do Trabalho no âmbito da 8ª Região, e que registra, atualmente, a participação direta e indireta de mais de 6
mil alunos de escolas públicas estaduais e municipais.
A seguir, indicamos os projetos e ações desenvolvidos durante o ano de 2019:

AÇÕES REALIZADAS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Descrição: favor incluir Simpósios, Seminários, Conferências, palestras avulsas, reuniões, cursos, campanhas, parcerias e demais ações voltadas
para o público interno, conforme o seguinte formato:
Orçamento
utilizado
Nome do evento

Descrição sucinta do evento (tema, público-alvo e demais
considerações que entender necessárias)

Objetivo: levar livros infanto-juvenis a 25 bairros de Belém e
Lançamento
do
Projeto Ananindeua para incentivar crianças, adolescentes e jovens a ler.
Armário-coruja no auditório da Para o projeto foram confeccionados 5 (cinco) “Armários-Corujas” que
abrigam os livros doados e que são levados para as escolas.
Escola Judicial do TRT8
Projeto: Criado com o objetivo de estimular o hábito da leitura, o projeto
"A Coruja vai aos bairros e quer foi inspirado na Coruja, símbolo do conhecimento, e no projeto "LivroLivre", existente no âmbito interno do TRT8. Cada escola fica com o
saber: qual é a moral?"
"Armário-coruja" por dois meses, sob a guarda e cuidado de um
voluntário ou padrinho-cidadão que terá o compromisso de desenvolver
(25 bairros)
o projeto e devolver o armário no prazo de 60 dias. Um formulário on
line foi criado para acompanhar o andamento das leituras pelas
gestoras do Programa do TRT8. Ao final do projeto os leitores mais
assíduos são premiados com o “troféu Coruja”.
Palestra sobre o Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e Realizada pela Escola Judicial do TRT da 8ª Região.
de Estímulo à Aprendizagem da Objetivo: Examinar as possibilidades de um meio ambiente
Justiça do Trabalho durante o X sustentável, inclusive no ambiente de trabalho, e sensibilizar o
Curso de Formação Inicial magistrado para uma agenda Sustentável, assim como para a
Regional – 12 novos juízes importância da efetivação horizontal dos direitos humanos.
substitutos do TRT8
TRT8 participa da 4ª Semana
A Comissão do TRT8 desenvolveu extensa programação na Semana
Nacional da Aprendizagem 2019 Nacional da Aprendizagem 2019, com palestras, minicursos e oficinas
de gastronomia e produção de fantoche, ofertadas a crianças,
adolescentes e jovens afilhados do Projeto Padrinho-Cidadão do TRT8,

Data da realização
(dia/mês/ano)

*Favor inserir N/A
para os casos
que não foi
utilizado
orçamento do
Programa.

26 de abril de 2019 a 2020

0

7 de junho de 2019

0

19 a 23 de agosto de 2019

0

com as seguintes ações:
19/08: Abertura Oficial da Semana da Aprendizagem no Espaço da
Comissão de Combate ao Trabalho infantil e de Estímulo à
Aprendizagem do TRT8
19 a 22/08: Curso: Noções Básicas sobre o Sistema PJe - Processo
Judicial Eletrônico, ministrada pelo servidor Garnier Franco Araújo para
17 afilhados do Projeto Padrinho-cidadão (8 horas aula)
21/08: Palestras na Escola Salesiana do Trabalho: “O profissional do
século XXI e o intraempreendedorismo”, feita por Isabelle Leite Mendes
Eleres (SEBRAE), para 1000 afilhados do Projeto Padrinho-cidadão
21/08: Palestras no Fórum Trabalhista de Ananindeua: "A importância
da educação nas escolas públicas" (Cândida de Jesus Ribeiro do
Nascimento, Subprocuradora Geral de Justiça) e “O papel da juventude
como precursora de transformação da sociedade”, ministrada por
Waldemir Lisboa e Silva Neto D’Ippolito (Ativista pelas Causas de
Justiça Social).
22/08: Curso de produção de Fantoches, ministrado por Antonieta
Vieira da Silva (Professora) e Andréa Liborio Martins, (Pedagoga), para
50 alunos da Casa da Criança de 4 a 9 anos.
Minicurso Gastronômico, com o tema "A Inclusão Social na
Gastronomia", ministrado para 20 afilhados por Raul Moreira - o
Gigante da Cozinha (chef e padrinho-cidadão) e seu auxiliar Victor
Almeida dos Reis (portador de síndrome de donw), na Escola Estadual
Jaderlândia
De 19 a 23/08: entrega de armários coruja em 5 escolas.
23/08 - Encerramento das Atividades da Semana, no Auditório Aloysio
Chaves. Abertura feita pela Des. Pte. Pastora Leal. Em seguida:
apresentação do músico e violonista Salomão Habib

- Palestra da ministra Kátia Magalhães Arruda, Coordenadora
Nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do
Trabalho. Tema: "A erradicação do trabalho infantil e a lei da
Aprendizagem". Público-alvo: Padrinhos-cidadãos, Juízes, Servidores
do TRT8, Técnicos da Área e Acadêmicos Universitários (220 pessoas)

Ciclo de palestras do Projeto
Realizado pelo CEJUSC/trt8 para os servidores e magistrados
CEJUSC Itinerante - conciliar
envolvidos no Projeto Conciliar do CEJUSC – Palestrante:
e educar - Mitos do trabalho
Desembargadora. Maria Zuíla Lima Dutra
infantil
*caso seja necessário, favor inserir linha.
**caso entenda ser necessário o envio de foto ou folder, favor anexar ao final do Relatório.
Houve necessidade de pagamento de palestrante com recurso do Programa: ( ) SIM ( X ) NÃO
Caso afirmativo, favor informar o valor total: R$ ____________________

Houve pagamento de diárias e passagens com recurso do Programa: ( ) SIM ( X ) NÃO
Caso afirmativo, favor informar o valor total: R$ ____________________
Espaço para observações, caso se aplique:

12 de setembro de 2019

0

AÇÕES VOLTADAS PARA O PÚBLICO EXTERNO
Descrição: nesse item, público externo é entendido como, por exemplo: trabalhadores de empresas, outros órgãos e da sociedade em geral.
Favor incluir Simpósios, Seminários, Conferências, palestras avulsas, reuniões, cursos, campanhas, parcerias e demais ações voltadas para o
público externo.
Descrição sucinta do evento (tema, público-alvo e demais considerações
que entender necessárias)
Data da realização
(dia/mês/ano)

Nome do evento

Projeto "Ninho da Coruja sem
Trabalho Infantil"
Culminância dia 23/02/2019, na
avenida - 3º lugar.

Orçamento
utilizado

Em 2019, a Escola de Samba da Matinha apresentou o trabalho infantil como
tema do desfile, escolhido por meio de uma parceria com o Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região (TRT8), com o enredo “No Ninho da Coruja, a Criança e o janeiro e fevereiro/2019
Adolescente têm o Direito de Sonhar”, a agremiação levou cerca de 1.500
brincantes para a avenida.

*Favor inserir
N/A para os
casos que não
foi utilizado
orçamento do
Programa.

0

O público-alvo foi a sociedade em geral.
Projeto PADRINHO-CIDADÃO Continuidade (desde 2016), com Andamento semanal em seus respectivos bairros, sem necessidade da presença
atuação em 25 bairros de Belém das gestoras, mas sempre mediante orientação e prestação de contas de tudo
e Região Metropolitana.
que corre a cada encontro e trabalho realizado junto aos afilhados do Projeto.
Atividades no Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil –
12 de junho de 2019

A Comissão do TRT8, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT),
promoveu uma grande Blitz de Conscientização contra do Trabalho Infantil, no
dia 12 de junho, em Belém e mais 10 municípios do estado, a exemplo de
Ananindeua, Barcarena e Paragominas.
Com o apoio da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a
desembargadora e a Juíza Vanilza Malcher, da Comissão do TRT8, subiram em
dezenas de ônibus para distribuir panfletos e alertar para os passageiros sobre
males da exploração da mão de obra infantil e a importância da escola e
brincadeira na vida de crianças e adolescentes.
A Blitz teve o apoio de diversas instituições como TJPA (3a VARA DA INFÂNCIA

Desde 2016

0
23.993,80

12 de junho de 2019

E JUVENTUDE), SEDUC, SEMEC, FUNPAPA, SEMOB, SETRANSBEL,
Sindicato dos Rodoviários de Belém e de Ananindeua, UNAMA, SEMASBarcarena, Conselho Municipal da Criança de Ananindeua, Gurupá, Breves, Vara
do Trabalho de Paragominas e PROATIVA DO PARÁ. A ação foi desenvolvida
nos semáforos de Belém e região metropolitana.
A mobilização ocorreu durante todo o dia 12 de junho, em frente ao Edifício Sede
e Fórum Trabalhista de Belém, cuja fachada foi iluminada à noite com o
catavento de cinco pontas (símbolo mundial da luta contra o trabalho infantil) a
hastag #BrasilSemTrabalhoInfantil e mensagens de apoio e conscientização
sobre a luta contra o trabalho infantil.
Formação de voluntários e
- Apresentação do programa de ações para 2019 e Palestra "Como falar sobre
padrinhos.
Local: Espaço da Comissão do trabalho infantil", ministrada pela Desembargara Maria Zuíla Lima Dutra.
TRT8
Projeto CINE CLUBE TRT8/UFPA
4 comunidades (exibição de
Oficina sobre pequenos vídeos na escola Jaderlândia
filmes com debates, oficinas e
produção de curtas-metragens) Exibição de filme Lixo Extraordinário, durante a I Semana de Responsabilidade
Socioambiental, realizada no período de 02 a 07 de junho de 2019
50 alunos participantes
Em 2019, a súplica foi "Maria, Mãe da Igreja, pelo caminho da educação, guia as
crianças e os adolescentes afastando-os da violência e toda forma de
CAMPANHA DO CÍRIO 2019:
exploração!"
A identidade visual da campanha ganhou as ruas de Belém com 20 mil
camisetas e em diversas peças publicitárias (100 faixas, 30 outdoors, 50 mil
panfletos e 250 mil ventarolas, faixas e banners nas arquibancadas oficiais do
Círio.
Realizada há cinco anos, a Campanha do TRT8 no Círio envolveu o poder
público, a iniciativa privada e a sociedade, por meio de uma rede de parceiros,
voluntários e padrinhos-cidadãos. Por todo o trajeto, estudantes vestidos com a
camiseta da campanha e segurando livros nas mãos saudaram a passagem da
imagem peregrina.
Programação:
- Dia 11/10: traslado Belém-Ananindeua, desde a Basílica Santuário. Estivemos
nas ruas de Belém em parceria com mais de 100 escolas, paróquias e
comunidades.
-Dia 12/10: grande na Trasladação, todos vestindo a camisa e levando faixas da

13 de abril de 2019

0

4 de junho de 2019

0

40.006,20
De 11 a 20/10/2019

Campanha, além de livros para expressar o direito à educação (mais de 1.000
participantes).
- Dia 13/10: Distribuição de 250 mil ventarolas durante o Círio de Nazaré por
professores e alunos da Escola Salesiana do Trabalho
- Dia 19/10: participação da Comissão, padrinhos-cidadãos e voluntários na Ciclo
romaria.
- Dia 20/10: participação no "Círio das Crianças", quando também foram
distribuídas 15.000 ventarolas.

*caso seja necessário, favor inserir linha.
**caso entenda ser necessário o envio de foto ou folder, favor anexar ao final do Relatório.
Houve necessidade de pagamento de palestrante com recurso do Programa: ( ) SIM ( X ) NÃO
Caso afirmativo, favor informar o valor total: R$ ____________________

Houve pagamento de diárias e passagens com recurso do Programa: ( ) SIM ( X ) NÃO
Caso afirmativo, favor informar o valor total: R$ ____________________

Espaço para observações, caso se aplique:

DEMAIS AÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA
Descrição: favor incluir participações em eventos externos, publicações, exposições, promulgação de atos ou normas, realização de eventos
conjuntos etc.
Orçamento
utilizado
Nome

Rodas de Conversa na Escola
de Samba da Matinha, que
levou para o Desfile Oficial do
Carnaval de Belém o tema do
trabalho infantil

Seminário na Abertura do ano
letivo da Escola Salesiana do
Trabalho, que oferta cursos
profissionalizantes e atende
mais de 5 mil estudantes em
situação de vulnerabilidade
social.

Cerimônia oficial de
encerramento das atividades
do Projeto Ninho da Coruja,
que desenvolveu ações de

Descrição sucinta (tema, público-alvo e demais considerações que
entender necessárias)

Rodas de Conversa com a participação de representantes de instituições
públicas e privadas: a presidente da Fundação Papa João XXIII
(FUNPAPA), a reitora da Universidade da Amazônia (UNAMA) e do Juiz
de Direito Claudio Rendeiro.
Temas das conversas: "Na Educação, o sol deveria brilhar para todos",
“Enfrentamento do trabalho infantil nos semáforos de Belém” e “Razões
que as crianças têm para sorrir”.

Palestras sobre “O enfrentamento ao trabalho de crianças e
adolescentes”, com o objetivo de mostrar os direitos trabalhistas previstos
em lei e a regulamentação do programa Jovem Aprendiz.

Data da realização
(dia/mês/ano)

*Favor inserir
N/A para os
casos que não
foi utilizado
orçamento do
Programa.

7, 8 e 9 de janeiro de 2019

0

14, 15 e 16 de janeiro de
2019

0

31 de janeiro de 2019

0

8 de fevereiro de 2019

0

A plateia foi formada por 1.000 adolescentes e jovens.

O evento foi aberto pela presidente do TRT8, desembargadora Pastora
Leal, para o público formado por magistrados e servidores do Tribunal,
voluntários, parceiros e padrinhos cidadãos do projeto.
As gestoras do programa apresentaram os resultados do projeto Ninho da

conscientização e cidadania
sobre o trabalho infantil no
barracão da Escola de Samba
da Matinha, no bairro de
Fátima, em Belém.

Coruja, que iniciou em março de 2018 e incluiu diversas oficinas e cursos
no Barracão da Matinha, promovendo cidadania para a comunidade do
bairro de Fátima.

Durante o processo de Correição no TRT8, o ministro Lélio Bentes Corrêa
recebeu a Desembargadora Zuíla Dutra e a Juíza do Trabalho Vanilza
Malcher. Após a conversa sobre as ações desenvolvidas pela Comissão
do TRT8, as magistradas o levaram para conhecer o espaço da Comissão
Visita do Ministro Corregedor
onde se desenvolvem ações para oportunizar alternativas capazes de
às instalações da Comissão de contribuir com o pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e
Combate ao Trabalho Infantil jovens de 25 bairros da região metropolitana de Belém, que são
e de Estímulo à Aprendizagem acompanhados pelo Projeto Padrinho-Cidadão e a mobilização de uma
do TRT8
rede de 76 padrinhos e voluntários, que somam forças na luta contra o
trabalho infantil.

3 de julho de 2019

0

O encontro contou com as presenças de padrinhos cidadãos, voluntários,
aprendizes e colaboradores.
Comissão de Combate ao
Trabalho Infantil apresenta
Campanha Círio 2019 do TRT8
ao Arcebispo de Belém

TRT8 participa da 4ª Semana
Nacional da Aprendizagem
2019

As gestoras do Programa apresentaram a Campanha Círio 2019 do TRT8
ao Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, na Cúria da
Arquidiocese de Belém com a presença do Padre Luiz Carlos Nunes
Gonçalves, reitor da Basílica Santuário e presidente da Diretoria da Festa,
e de Flávio Américo, diretor secretário da Diretoria.
A Comissão do TRT8 desenvolveu extensa programação na Semana
Nacional da Aprendizagem 2019, com palestras, minicursos e oficinas de
gastronomia e produção de fantoche, ofertadas a crianças, adolescentes e
jovens afilhados do Projeto Padrinho-Cidadão do TRT8, com as seguintes
ações:
19/08: Abertura Oficial da Semana da Aprendizagem no Espaço da
Comissão de Combate ao Trabalho infantil e de Estímulo à Aprendizagem

19 de julho de 2019

0

19 a 23 de agosto de 2019

0

do TRT8
19 a 22/08: Curso: Noções Básicas sobre o Sistema PJe - Processo
Judicial Eletrônico, ministrada pelo servidor Garnier Franco Araújo para 17
afilhados do Projeto Padrinho-cidadão (8 horas aula)
21/08: Palestras na Escola Salesiana do Trabalho: “O profissional do
século XXI e o intraempreendedorismo”, feita por Isabelle Leite Mendes
Eleres (SEBRAE), para 1000 afilhados do Projeto Padrinho-cidadão
21/08: Palestras no Fórum Trabalhista de Ananindeua: "A importância da
educação nas escolas públicas" (Cândida de Jesus Ribeiro do
Nascimento, Subprocuradora Geral de Justiça) e “O papel da juventude
como precursora de transformação da sociedade”, ministrada por
Waldemir Lisboa e Silva Neto D’Ippolito (Ativista pelas Causas de Justiça
Social).
22/08: Curso de produção de Fantoches, ministrado por Antonieta Vieira
da Silva (Professora) e Andréa Liborio Martins, (Pedagoga), para 50
alunos da Casa da Criança de 4 a 9 anos.
Minicurso Gastronômico, com o tema "A Inclusão Social na Gastronomia",
ministrado para 20 afilhados por Raul Moreira - o Gigante da Cozinha
(chef e padrinho-cidadão) e seu auxiliar Victor Almeida dos Reis (portador
de síndrome de donw), na Escola Estadual Jaderlândia
De 19 a 23/08: entrega de armários coruja em 5 escolas.
23/08 - Encerramento das Atividades da Semana, no Auditório Aloysio
Chaves. Abertura feita pela Des. Pte. Pastora Leal. Em seguida:
apresentação do músico e violonista Salomão Habib
- Palestra da ministra Kátia Magalhães Arruda, Coordenadora Nacional
do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho.
Tema: "A erradicação do trabalho infantil e a lei da Aprendizagem".
Público-alvo: Padrinhos-cidadãos, Juízes, Servidores do TRT8, Técnicos

da Área e Acadêmicos Universitários (220 pessoas)

Imagem Peregrina de Nossa
Senhora de Nazaré visita o
TRT8

Campanha de Combate ao
Trabalho Infantil do TRT8
chega ao Vaticano

Ministro do Tribunal Superior
do Trabalho participa da
Campanha Círio 2019 do TRT8

A visita marcou o lançamento oficial da campanha “Círio 2019” contra o
trabalho infantil do TRT8 e incluiu a arrecadação de alimentos que foram
doados à Casa de Plácido (referência no atendimento médico e
acolhimento dos romeiros.

Entregue ao Papa Francisco, no Vaticano, um Kit da Campanha Círio
2019 do TRT8, por intermédio da Irmã Marie Henriqueta (CNBB região
norte).

O ministro Breno Medeiros, vice coordenador da Comissão Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do
Trabalho, esteve em Belém para acompanhar as ações da Comissão do
TRT8 nas romarias do Círio de Nazaré, que objetivam conscientizar a
sociedade sobre os prejuízos causados pelo trabalho precoce.
Lançado pelas Comissões de Combate ao Trabalho Infantil e do Trabalho
Seguro, do TRT8, com as presenças de representantes de instituições
parceiras (SEDUC, USE 8 e RH da PROATIVA Pará).

Idealizado por um casal de padrinhos-cidadãos (Leide e Fábio), o projeto
surgem em um momento em que professores enfrentam a violência e o
Projeto “SUPER-PROFESSOR”
desrespeito, inclusive por parte de alunos.
O concurso foi efetivado no auditório da EJUD8, sendo os desenhos
produzidos entregues a um corpo de cinco jurados.

30 de setembro de 2019

0

7 de outubro de 2019

0

10 a 13 de outubro de
2019

0

12 de outubro de 2019 –
lançamento
22 de outubro de 2019 concurso
4 de dezembro de 2019 premiação

0

Divulgação do resultado do concurso; 04/12/2019. Os três primeiros
colocados foram premiados nas duas categorias: criança e adolescente.
35 crianças e adolescentes de sete escolas públicas da região
metropolitana participaram do concurso.

Filme sobre ativista que
libertou crianças do trabalho
infantil foi exibido no TRT8

A Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem do TRT8 promoveu uma sessão de cinema para exibir o
Documentário "THE PRICE OF FREE", que retrata a atuação do ativista
indiano Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz, na sua luta contra o
trabalho infantil.

30 de outubro de 2019

0

A projeção ocorreu no auditório Aloysio Chaves, do TRT8, e contou com a
participação de 220 padrinhos cidadãos, voluntários, afilhados do projeto,
professores, parceiros e colaboradores da Comissão do TRT8.
Oficina ensina noções de
informática para adolescentes

Treze adolescentes participaram do curso técnico de informática
ministrado pelo padrinho-cidadão Wenderson Oliveira (de 17 anos), que é
aprendiz no Banco do Brasil e padrinho cidadão do TRT8.

12 a 14/11/2019

O curso de três dias incluiu noções em três softwares (Word, Excel e
Power Point).

Cineclube Catavento (sessão
de cinema)

Voluntários e padrinhos cidadãos da Comissão de Combate ao Trabalho
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT8 assistiram dois filmes,
dentro da programação do projeto CINECLUBE CATAVENTO TRT8 x
UFPA.
28 de novembro de 2019
O encerramento das atividades do ano de 2019 teve a exibição dos
filmes: "Promessa em azul e branco" e "Ervas e Saberes da Floresta",
produzidos e dirigidos pela cineasta paraense Zienhe Castro, que se fez
presente ao evento para conversar com os adolescentes e jovens.

Projeto #inclusiveeu que
possibilitou a atuação de
adolescentes e jovens com
deficiência nas atividades do

0

Em comemoração ao Dia Mundial das Pessoas com Deficiência e o Dia da
Acessibilidade, o CEJUSC e a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil
e de Estímulo à Aprendizagem do TRT8, em parceria com o Núcleo
Amazônico de Acessibilidade e Inclusão em Tecnologia da Universidade

0

0
2 de dezembro de 2019

CEJUSC Belém

Federal Rural da Amazônia (ACESSAR / UFRA), deram mais um passo
importante na consolidação de ações de acessibilidade e inclusão.

*caso seja necessário, favor inserir linha.
**caso entenda ser necessário o envio de foto ou folder, favor anexar ao final do Relatório.
Espaço para observações, caso se aplique:

Espaço para as demais ações não listadas nos campos acima:

2 - PROJETO “CINE CLUBE TRT8/UFPA”
Beneficiários: Alunos de escolas públicas, afilhados do Projeto Acadêmico Padrinho-Cidadão.
FILMES EXIBIDOS PARA DEBATE

DATA DO EVENTO

QTDE AFILHADOS

1

Exibição de filme “Lixo Extraordinário”, durante a I Semana de Responsabilidade Socioambiental
do TRT8

4 de junho de 2019

50

2

Filme sobre ativista que libertou crianças do trabalho infantil foi exibido no TRT8 - "THE PRICE OF
FREE"

3

O encerramento das atividades do ano de 2019 teve a exibição dos filmes: "Promessa em azul e
branco" e "Ervas e Saberes da Floresta", produzidos e dirigidos pela cineasta paraense Zienhe
Castro,

TOTAL ALUNOS

50
30 de outibro de 2019

2 de dezembro de 2019

150

50

4 – CAMPANHA CÍRIO DE NAZARÉ 2019
Beneficiários: As crianças e os adolescentes da região e, por conseguinte, toda a sociedade.

EVENTO

DATA

QTDE PESSOAS
ENVOLVIDAS
DIRETAMENTE

1

PROCISSÃO DO TRASLADO

11 de outubro de 2019

5.000

2

TRASLDAÇÃO

12 de outubro de 2019

5.000

3

CIRIOD E NAZARÉ

13 de outubro de 2019

20.000

4

CICLORROMARIA

19 de outubro de 2019

2.000

5

ROMARIA DA JUVENTUDE

19 de outubro de 2019

10.000

6

ROMARIA DS CRIANÇAS

20 de outubro de 2019

10.000

TOTAL ENVOLVIDOS DIRETAMENTE
TOTAL ALCANCE

52.000
2.500.000

Durante a Campanha do Círio foram distribuídas 22 mil camisas, 100 mil cartilhas 50 perguntas e respostas, 20 mil panfletos e 200 mil ventarolas
contendo as 10 razões pelas quais se investir no desenvolvimento pleno e no direito de sonhar das crianças e dos adolescentes, e 2 mil adesivos.
Também foram afixadas 100 faixas e 29 outdoors. Houve ampla divulgação da Campanha nas redes sociais e pelos meios de comunicação
regionais (TV, rádio e jornal impresso). Na Campanha contamos com o apoio e participação de 50 parceiros e 100 Escolas Públicas, PARÓQUIAS E
INSTITUIÇÕES.

5 - PALESTRAS MINISTRADAS SOBRE O TRABALHO INFANTIL

1

2

3

EVENTO

DATA

QTDE PESSOAS

. Palestrante no Seminário Promovido pela Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem do TRT8, na Escola Salesiana do Trabalho, em 31/01/2019, com
o tema “O protagonismo de adolescentes e jovens no combate ao trabalho infantil”.
Palestrante: Desembargadora Maria Zuíla Lima Dutra.

31/01/2019

1.000

Palestrante na XIX SEMANA DE EMPREENDEDORISMO da Faculdade de Estudos
Avançados do Pará, em 15/04/2019, com o tema “O trabalho infantil é responsabilidade de
quem? ”. Palestrante: Desembargadora Maria Zuíla Lima Dutra.

5/04/2019

Palestras e conferências:
. Palestrante no Ciclo de palestras do Projeto CEJUSC Itinerante – conciliar e educar,
realizado pela Escola Judicial do TRT da 8ª Região, em 12/09/2019, com o tema “Mitos do
trabalho infantil”. Palestrante: Desembargadora Maria Zuíla Lima Dutra.

12/09/2019

TOTAL PESSOAS

6 - OUTROS EVENTOS:

300

50
1.350

EVENTO

DATA /PERÍODO

QTDE PESSOAS

Acompanhamento semanal dos afilhados do projeto Acadêmico Padrinho-Cidadão pelos
respectivos padrinhos, em seus próprios bairros ou em ambientes cedidos por instituições
parceiras.

Durante todo ano

2

Entrevistas diversas a variados meios de comunicação regionais (rádio, TV e jornal impresso)

Durante todo ano

Não calculável

3

Participação em gravação de vídeos sobre o trabalho infantil – AMATRA8, com lançamento na
TV Cultura do Pará,

Durante todo ano

Não calculável

4

Encaminhamento de afilhados do projeto acadêmico padrinho-cidadão para seleção em
aprendizagem

Durante todo ano

300 afilhados

1

6.000 alunos

PROJETO OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE CAPA DE LIVROS A CRIANÇAS E JOVENS
COM DEFICIÊNCIA:

5

a) Local de implantação: Espaço da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do TRT8 em
parceria com o Núcleo ACESSAR da Universidade Federal Rural do Pará (UFRA)
b) Descrição e finalidade: customizar capas de livros com os temas da Campanha Círio de
Nazaré para levantar na arquibancada principal durante a passagem da berlinda na
Trasladação e no Círio.
c) Resultados obtidos: Inclusão social e grande visibilidade da campanha durante as
romarias, com o envolvimento de 83 deficientes, respectivas famílias e voluntários.

09/10/2019

83

MUNICIPALIZAÇÃO DO PROGRAMA:
6

a) Local de Implantação: Dia 20/09/2019, visitamos o Município de Paragominas (300km de
Belém).
b) Descrição e finalidade: Realizamos palestra em uma escola pública municipal, envolvendo
400 alunos do ensino fundamental, com debates e distribuição de cartilhas 50 perguntas e
respostas sobre trabalho infantil; demos entrevista à TV local e, à noite, houve um Stand Up,
em parceira com famoso artista humorístico regional Epaminondas Gustavo, que contou com
um público de 450 pessoas. A finalidade da ação foi conhecer a realidade do município,
esclarecer sobre os males do trabalho infantil, identificar possíveis casos de crianças e
adolescentes exploradas no trabalho irregular e tomar as medidas possíveis visando a
contribuir para a eliminação do problema.

20/09/2019
400

c) Resultados obtidos: foram identificadas diversas situações de trabalho infantil e a
tolerância do poder público municipal no que tange ao problema que envolve exploração sexual
e atividade de passagem do produto químico denominado “pretinho”, em pneus de caminhões.
A comissão do TRT8 solicitou medidas aos órgãos competentes de proteção e fiscalização,
tendo conseguido apoio da Secretaria Municipal de Educação, do CREAS local e da escola
profissionalizante e de formação de aprendizes, PROATIVA DO PARÁ.
TOTAL

Incalculável

