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Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem

Data  (dia/mês/ano) Orçamento* Informar a quantidade de participantes** Demais resultados***

01 a 12/06/2020

08/06/20

09/06/20

09/06/20

10/06/20

10/06/20

15/07/20

23/07/20

28 a 31/07/20

01/08/20

07/08/20 7472,7

01/09/20 4600

02/09/20

07/10/20 38 visualizações

08/10/20

12/10/20 84 visualizações

21/10/20

22/10/20 76 visualizações

22/10/20 108 participantes

23/10/20

29/10/20 50 participantes

29/10/20

27/11/20

04/12/20

04/12/20 15 participantes

07/12/20

Valor total

R$ 12.072,70

*caso não tenha sido utilizado orçamento, favor deixar EM BRANCO.

**caso não haja mensuração, favor deixar EM BRANCO.

Ações REALIZADAS no 2º semestre do exercício de 2020

Ação (live, Webinário, curso, campanha, reunião, 

distribuição de material entre outros)

Divulgação, por meio das redes sociais do TRT-12,  de parte 
dos desenhos premiados no Concurso de Desenhos realizado 
pelo PCTI e TRT-12 no ano de 2019. Segue link da publicação: 

https://portal.trt12.jus.br/campanha-marca-luta-contra-trabalho-infantil

Palestra realizada pela gestora regional Exma. 
Desembargadora Teresa Regina Cotosky na live voltada ao 
debate sobre a realidade do trabalho infantil e os desafios 
para o futuro, considerados os efeitos da Pandemia, com a 
participação da Gestora Regional Dra. Patrícia Pereira 
Sant’Anna,  em parceria com a AMATRA-12. Segue link: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=257&v=nkbrNxQKIUw&feature=emb_logo 

Palestra realizada pela gestora regional Exma. 
Desembargadora Teresa Regina Cotosky  com o tema: 
“Exploração sexual de crianças e adolescentes na pandemia”  
na live organizada pelo FETI/SC, dentro das ações
da campanha nacional realizada pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Justiça do Trabalho, OIT e FNPETI, para 
marcar o dia 12 de junho - Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil.  Segue link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8O35LgfB9gM&feature=e

Aquisição, em parceria com o TRT12, de 2.000 máscaras 
infantis. Foram entregues nas Secretarias de Educação de 
Palhoça e São José, mil unidades cada, para serem distribuídas 
 a crianças de comunidades carentes, matriculadas na rede 
pública municipal de ensino das escolas, que já promoveram, 
com o Programa Regional, o Concurso de Desenhos. Proad 
4714/2020. Segue link: https://portal.trt12.jus.br/node/6813  
Reunião, por videoconferência, com a gestora nacional Exma. 
Desembargadora Maria de Lourdes Leiria,  gestora regional 
Exma. Desembargadora Teresa Regina Cotosky e secretárias 
de Educação de Palhoça e São José para alinhar a distribuição 
das máscaras às escolas. Segue link: 
https://portal.trt12.jus.br/node/6813  
Parceria do Programa com a FIESC na impressão de 5.000 
(cinco mil) cadernos. A a arte foi fornecida pelo Programa, 
feita por aluno no concurso de desenhos de 2019, e o recurso 
foi providenciado pela FIESC.

Participação da gestora nacional Exma. Desembargadora 
Maria de Lourdes Leiria na live com o tema “Situações e 
exploração e trabalho infantil à luz do ECA, representando o 
Programa e o TRT12.
Entrega, pela juíza e  gestora regional Patrícia Sant'Anna, de  
250  máscaras infantis à Secretaria de Educação de São 
Joaquim.  As máscaras foram confeccionadas com recursos da 
AMATRA12 em parceria com o Programa.

Campanha com uma série de 04 vídeos curtos,  gravados pelas 
gestoras regional e auxiliares Patrícia Sant’Anna, Lisiane Vieira 
Desirrè Dorneles de Ávila Bollmann,Janice Bastos com temas  
que envolvem o combate ao trabalho infantil e estímulo à 
aprendizagem, dando visibilidade à data que comemora os 30 
anos do ECA  Segue link: 
https://portal.trt12.jus.br/depoimentos-sobre-importancia-
do-eca%C2%A0

Nova plotagem adesiva do Programa no prédio-Sede e Fórum 
de Florianópolis. Arte criada pela SECOM com a inclusão do 
ODS8 da Agenda 2030. 
Aquisição de 2.166 máscaras de proteção, sendo 120 adultas 
e 2.046 infantis que serão utilizadas pelo Programa nas ações 
de proteção da criança e conscientização da sociedade. As 
máscaras foram personalizadas com a arte desenvolvida pela 
SECOM/TRT-SC. Proad 7167/2020. 
Aquisição de 10.000 cartilhas impressas “Você Sabia” – 
conversando sobre cidadania, idealizada pela gestora regional 
Exma. Desembargadora Teresa Regina Cotosky, que serão 
utilizadas  nas  ações e projetos em prol da erradicação do 
trabalho infantil. A arte da cartilha foi desenvolvida pela 
SECOM-TRT-SC. Proad 7319/2020.

Encaminhamento de 2046 máscaras infantis e 100 adultas, 
sendo metade para o Fórum de Itajaí e outra para o Fórum de 
Chapecó. Posteriormente serão entregues nas Secretarias de 
Educação para serem distribuídas  a crianças de comunidades 
carentes, matriculadas na rede pública municipal de ensino 
das escolas, que já promoveram, com o Programa Regional, o 
Concurso de Desenhos e de Redação em 2019.
Repost nas redes sociais do TRT12 da arte: Proteger crianças e 
adolescentes é o primeiro passo para uma sociedade mais 
justa. 12 de outubro – dia das crianças. 

Elaboração do vídeo “Programa Jovem Aprendiz” idealizado 
pelo Programa e produzido pela SECOM do TRT12
Publicação na redes sociais da arte: Crianças devem: estudar, 
brincar com os amigos e receber amor e carinho da família. 
Não devem: trabalhar, pedir dinheiro no sinal e catar latinha. 
12 de outubro – dia das crianças. 
Visita institucional da deputada estadual Dirce Heiderscheidt 
às desembargadoras Maria de Lourdes Leiria e Teresa Regina 
Cotosky, que atuam como gestoras nacional  e regional, 
respectivamente. Durante a visita, a parlamentar assinou um 
projeto de lei de sua autoria que altera a data alusiva ao Dia 
Estadual de Combate ao Trabalho Infantil de 11 de outubro 
para 12 de junho.
Lançamento oficial do vídeo e da cartilha “Você sabia? 
Conversando sobre cidadania!” - Realizado pela 
desembargadora e gestora regional Teresa Regina Cotosky no  
Webinário que tratou dos impactos da pandemia nas crianças 
e adolescentes.
Webinário: Infância e Adolescência na Pandemia: Reflexos e 
Perspectivas. Participantes:  juíza do trabalho e gestora 
regional Patrícia Pereira de Sant'Anna,juíza da Vara da 
Infância e da Juventude de São José, Ana Cristina Borba Alves, 
e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de 
Santa Catarina, Marcelo Goss Neves.
Doação de 1.128  máscaras personalizadas do Programa à 
Secretaria de Educação de Itajaí que serão distribuídas, junto 
com o Guia do Jovem Aprendiz, aos alunos do nono ano da 
rede de ensino do município assim que as aulas presenciais 
retornarem.   
Capacitação de professores  por videoconferência:  trabalho 
infantil durante a pandemia; Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU); apresentação do vídeo “Você sabia? 
Conversando sobre cidadania!; destaque acerca d a 
importância de combater o trabalho infantil e  legislação 
acerca do tema.  Participantes: desembargadora e gestora 
regional Teresa Cotosky e a juíza e gestora auxiliar Vera Vieira 
Ramos.
Entrega, pela gestora auxiliar Vera Vieira Ramos, de 1350 
máscaras e cartilhas “Trabalho Infantil não é brinquedo!”, 
ação realizada em parceria com a Associação dos Magistrados 
do Trabalho da 12° Região (Amatra12), que doou 350 
máscaras, permitindo que todos os alunos e professores 
fossem contemplados.

Participação da juíza e gestora auxiliar Angela Konrath na 
audiência pública, representando o Programa: Qualificação de 
jovens em época de pandemia - evento realizado pelo MPT - 
FOCAP Fórum Catarinense de Aprendizagem Profissional. 

Entrega, pela juíza e gestora auxiliar  Andrea Haus Waldrigues, 
de 1090 Guias do Jovem Aprendiz à Secretaria de Educação de 
Itajaí /SC. 
Solenidade de oficialização da entrega de máscaras e cartilhas 
para os alunos do 5º ano da rede pública municipal de 
Chapecó/SC, ação realizada na Capacitação do dia 29/10.  
Participantes: juíza e gestora auxiliar Vera Vieira Ramos,  
prefeito  Luciano Buligon, secretária de educação Sandra 
Maria Galera, além de gestores, diretores e equipe 
pedagógica.

Participação da juíza e gestora auxiliar Vera Vieira Ramos na 
entrevista/debate da Rádio Condá (9809 FM) acerca do tema: 
volta às aulas presenciais – COVID-19 e trabalho infantil
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