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ODS Relacionado 
Unidade de 
Implantação 

Título Implantação Tema Objetivo Plano de Ação 

ODS11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 

TRT12  Estrutura física de incentivo ao 
uso de bicicletas (bicicletário, 
vestiário) 
 

2020 
 

Mobilidade urbana Estrutura física de incentivo ao uso 
de bicicletas (bicicletário, vestiário), 
o que repercute em uma melhor 
qualidade de vida do servidor e na 
melhora da mobilidade urbana. 

PROAD 7828/2020 

ODS11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 

------------------- Doação de materiais/bens 
irreversíveis/irrecuperáveis para 
Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP), Comitê para 
Democratização da Informática 
(CPDI) e demais instituições que 
reaproveitam e reciclam 
materiais/bens 

2020 Sustentabilidade Realizar a doação de materiais/bens 
irreversíveis/ irrecuperáveis para 
Autarquia de Melhoramentos da 
Capital (COMCAP), Comitê para 
Democratização da Informática 
(CPDI) e demais instituições que 
reaproveitam e reciclam materiais 
/bens, com o objetivo de auxiliar no 
cumprimento dos seguintes 
objetivos: ODS 11 para tornar as 
cidades e os assentamentos 

PROAD 7833/2020 

ODS11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 

------------------- Elaboração de uma Cartilha de 
Acessibilidade do TRT da 12ª 
Região, para o público-alvo 
adulto, tanto para quem não tem 
deficiência, como para quem é 
pessoa com deficiência, bem 
como para as pessoas que 
trabalham nos recursos humanos 
e a sociedade em geral, com o 
objetivo de apresentar conceitos, 
informações e orientações a 
serem observadas no 
relacionamento com pessoas 
com deficiência. 

2020 Acessibilidade Praticar a acessibilidade e a inclusão 
como meio de transformação social 
é acreditar num futuro com maior 
qualidade de vida. Assim, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região 
- Santa Catarina desenvolve ações 
de acessibilidade e inclusão junto as 
suas rotinas de atividades para o 
cumprimento desses objetivos. 

PROAD 10592/2020 

ODS11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis 

Foro 
Trabalhista 
de Brusque 

Criação do Espaço Cultural 
“JUSTIÇA À ARTE” 

2020 Sustentabilidade Criação do Espaço Cultural “JUSTIÇA 
À ARTE” destinado a exposições de 
artes plásticas, visuais e literárias de 
todos os gêneros, especialmente a 
pintura, desenho, litografia, 
fotografia, escultura, alegoria, 

PROAD 11463/2020 
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artesanato, poesia, história, crônica e 
redação, além de material 
audiovisual e eventos diversos. 

 


