PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO – TRT 8ª
COMISSÃO DE COMBATE AO
AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM
RELATÓRIO DE AÇÕES 2016
No ano de 2016, as Gestoras Regionais do Programa, na 8ª Região,
dedicaram-se a duas grandes frentes:
1 – Aos trabalhos de tabulação e análise da pesquisa/levantamento que foi
realizada em 33 Municípios do Estado do Pará, junto a 216.518 alunos de
escolas públicas, com vistas a identificar o percentual e as condições do
trabalho infantil perante essa camada social que representa cerca de 82%
da população em idade escolar; e, a partir desse conhecimento da
realidade, melhor orientar suas ações, e oferecer maiores subsídios para
a implementação de políticas públicas voltadas ao tema da erradicação do
trabalho infantil, com benefícios para toda a sociedade;
2 – E, conforme comando nacional, ao tema da Aprendizagem, como uma das
formas de se estimular à permanência dos adolescentes nas escolas e de se
contribuir para a redução dos índices de trabalho infantil, de evasão
escolar, de violência e para a sustentabilidade econômica e social da
região.
O primeiro trabalho foi desenvolvido durante todo o ano de 2016,
com o valioso apoio de acadêmicos universitários da Faculdade Maurício de
Nassau e alguns da Universidade Federal do Pará, que fizeram a tabulação
dos dados coletados, sob a coordenação das Gestoras Regionais do Programa
e orientação técnica de profissionais da empresa Veiga Consultoria e
Pesquisa Ltda. - EPP, que também foi responsável pela compilação dos
dados em programa estatístico, e do DIEESE – Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará, que contribuiu com a
sistematização das tabelas.
Já a segunda missão foi cumprida por meio de diversas ações e de
um forte trabalho de conscientização da sociedade em geral, dos alunos e
dos empresários locais sobre o programa da aprendizagem e os benefícios
dele decorrentes. Ao longo do ano, a comissão regional implementou e
desenvolveu
projetos,
caminhadas,
campanhas,
seminários
e
atuou
diretamente em escolas e junto a empresas, conforme a seguir indicado:
Março/2016 – Lançamento do Projeto Acadêmico Padrinho Cidadão, que
recebeu Menção Honrosa no Concurso de Direitos Humanos da ANAMATRA, em
novembro/2016, e que ainda se encontra em pleno desenvolvimento até a
presente data, com a participação de mais de 100 (cem|) voluntários e
benefícios diretos e indiretos a mais de 5.000 alunos de escolas pública.
Maio/2016 – Realização da Semana da Aprendizagem (de 02 a 06/05), quando
mais de 2000 alunos foram diretamente beneficiados com informações sobre
a aprendizagem e com a esperança de que poderão ter um futuro
profissional decente. Esta ação foi desenvolvida tanto no auditório do
TRT8 como em mais seis escolas públicas, concomitantemente, em parceria
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com SRTE (emitiu 130 CTPS's), AMATRA8, FIEPA-SENAI/SESI, FECOMÉRCIOSESC/SENAC, UEPA, CIEE, PROATIVA, SERPRO, SEBRAE E CORPO DE BOMBEIROS. A
semana foi encerrada com a realização de audiência pública, em parceria
com o MPT e SRTE.
Durante a Semana da Aprendizagem foram inseridos 33 afilhados do Projeto
Acadêmico
Padrinho-Cidadão,
como
bolsistas
integrais,
na
Escola
Profissionalizante PROATIVA
Junho/2016
1 - Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho infantil, foi
realizado um seminário, na Escola Salesiana do Trabalho, para 600 alunos
de Escolas Públicas dos bairros Pedreira, Telégrafo e Sacramenta, sob o
tema “Aprendiz de A a Z, o jeito legal de começar a trabalhar.”
2 - Junho/2016 – participação de audiência pública no Município de
Abaetetuba, onde foi apresentado o projeto Acadêmico Padrinho-Cidadão e o
resultado preliminar da pesquisa feita junto a alunos de escolas públicas
daquele município.
3 – Participação de ação social promovida pela Coordenação da romaria das
Crianças do Círio de Nazaré, com a Barraca da Conscientização sobre os
temas do trabalho infantil e da aprendizagem.
4 – Participação em reunião do Clero da Igreja Católica de Belém, a
convite do Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Taveira, com vistas a
conscientizar os padres sobre o tema do trabalho infantil e da
aprendizagem e a estabelecer parcerias para o projeto Acadêmico PadrinhoCidadão.
Julho/2016
1 – Foi feita visita técnica na empresa ALUBAR, município de Barcarena,
pelas Gestoras e 22 voluntários do programa, com vistas a estabelecer
parceria para o projeto Acadêmico Padrinho-Cidadão, o que resultou
positivo, pois foram contratados 5 (cinco) afilhados do projeto, na
condição de aprendizes.
2 – Lançamento do panfleto “Diga NÃO ao Trabalho Infantil e SIM
Aprendizagem”, contendo as “DEZ RAZÕES PARA SE CONTRATAR UM APRENDIZ”.

à

3- Ação no Estádio Mangueirão – Jogo Clássico Remo x Paysandu. Gestoras,
alunos e um grupo de voluntários ingressaram em campo portando faixa e
Adolescentes conscientizando o grande público presente sobre o tema da
aprendizagem, e afilhados do projeto Acadêmico Padrinho- Cidadão entraram
em campo com os jogadores, vestindo a camisa da campanha.
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Agosto/2016
1 - Foram inseridos 20 afilhados do Projeto Acadêmico Padrinho-Cidadão,
como bolsistas integrais, na Escola Profissionalizante PROATIVA.
2 - Foi feita visita técnica na empresa Santa Izabel Alimentos Ltda.,
Município de Santa Izabel do Pará, pelas Gestoras Regionais e 22
voluntários do programa, com vistas a estabelecer parceria para o
projeto Acadêmico Padrinho-Cidadão, o que resultou positivo, pois já
foram contratados por essa empresa (sessenta e seis) afilhados do
projeto, na condição de aprendizes.
3 – Trabalho de conscientização sobre o trabalho infantil e a
aprendizagem na “Feijoada do Papai”, evento oficial da Diretoria do Círio
de Nazaré.
4 – Participação no GRITO DA AMAZÔNIA em ato coordenado por Dom Claudio
Hummes, por ocasião do XVII Congresso Eucarístico Nacional, quando
falamos sobre os males do trabalho infantil na Amazônia.
5 – Barraca da Conscientização sobre a aprendizagem e os males do
trabalho infantil, no Dia Nacional da Construção Social (27/agosto),
evento promovido, no SESI, pelo Sindicato da Indústria da Construção do
Estado do Pará.
Setembro/2016 outubro/2016 – Meses dedicados à Campanha do Círio, quando
conclamamos a sociedade paraense, os romeiros e turistas, que em grande
quantidade visitam a cidade nesse período, a pedirem pelos adolescentes,
em forma de oração: “Virgem de Nazaré, intercede pelos adolescentes para
que encontrem mãos estendidas à aprendizagem!”
A campanha foi desenvolvida em 8 (nove) das 13 (treze) Romarias oficiais
que compõem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, além do Círio Musical,
evento promovido pela Coordenação da Romaria da Juventude durante 15
(quinze) dias após o Círio.
Outubro/2016 – Como resultado positivo da Campanha do Círio/2016, foi
implementado o projeto “Elo da Solidariedade Empresarial e Acadêmica em
prol da Adolescência”, por meio do qual empresas e instituições de ensino
superior abrem suas portas aos afilhados do projeto Acadêmico PadrinhoCidadão, visando despertá-los e estimulá-los às diversas possibilidades
no mundo do trabalho, em especial informá-los sobre as diversas formas de
empreendedorismo, possibilitando, ainda, a descoberta de novos talentos
profissionais e a percepção de que o empreendedorismo empresarial também
pode ser uma oportunidade de seu desenvolvimento digno, além do trabalho
na condição de aprendiz, estagiário ou empregado.
Desde então, todos os meses vêm ocorrendo um evento mensal em face do
projeto Elo da Solidariedade, que agregou mais um item ao lema da
Comissão Regional: “NÃO ao Trabalho Infantil, SIM à Aprendizagem e ao
Direito de Sonhar!”
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Novembro/2016 e Dezembro/2016
1 – Desenvolvimento dos projetos Acadêmico Padrinho-Cidadão e Elo da
Solidariedade Empresarial e Acadêmica em prol da Adolescência, em
parceria com a Pizzaria Hut e Faculdade de Enfermagem da UFPA.
2 – Apresentação do Programação de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho e do Projeto Acadêmico
Padrinho Cidadão a vereadores e sociedade civil na Câmara Municipal de
Ananindeua
Belém, 13 de abril de 2017
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