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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura 

TRT12 

Criação do Laboratório de 
Inovação, Inteligência e 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável do TRT 12 
(LIODS) 

2020 Agenda 2030 

O LIODS-TRT12 tem como um de seus intuitos 
principais o de apoiar a Administração da instituição na 
solução de problemas complexos, ele não se limita a 
um espaço físico dentro da sede do TRT-SC, 
envolvendo também ambientes virtuais, metodologias, 
pessoas e ações que impulsionem a inovação – tudo 
isso com fins de atendimento aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o planeta. 
Os ODS constam na chamada Agenda 2030, 
documento da ONU assinado por 193 países, incluindo 
o Brasil. 

--------------------------- 

ODS9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura 

TRT12 

Definição de nova identidade 
visual do Programa e do 
Laboratório de Inovação, 
Inteligência e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(LIODS). 

2020 Agenda 2030 

Realizar as modificações necessárias para a nova 
identidade visual do Programa e do Laboratório de 
Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (LIODS).  
A arte apresentada para o procedimento de plotagem, 
bem como o novo leiaute da sala que abrigará o LIODS 
foram aprovados (PROAD 7804/2020)  

--------------------------- 

ODS9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura 

TRT12 
Regras do certificado 2020 
para premiar ações que 
incorporem a Agenda 2030 

2020 Agenda 2030 

O objetivo do concurso instituído pela Presidência é 
reconhecer e divulgar as boas práticas já adotadas ou 
ideias existentes nas unidades judiciárias e 
administrativas, alinhadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU para a próxima 
década. 

-------------------------- 

ODS9 - Indústria, 
Inovação e Infraestrutura 

TRT12 

Instalação e substituição de 
plotagens nas instalações 
físicas da Sede deste Tribunal, 
Fóruns e das Varas 
Trabalhistas de Santa Catarina 
dos seguintes programas: 
Programa de Combate ao 
Trabalho Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem e 

2020 

Combate ao Trabalho 
Infantil e Estímulo à 
Aprendizagem e 
 
Programa Trabalho 
Seguro 

Dar conhecimento e obter engajamento da sociedade, 
por meio da comunicação visual que a Justiça do 
Trabalho está engajada nas lutas pela erradicação do 
trabalho infantil, por meio do Programa de Combate ao 
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, e pela 
condição digna e segura na execução do trabalho, por 
meio do Programa Trabalho Seguro. 

-------------------------- 
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Programa Trabalho Seguro no 
Estado de Santa Catarina. 

 


