RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2018

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA COMBATE AO TRABALHO
INFANTIL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBJETIVOS: estabelecer condições e parâmetros para a realização
conjunta de projetos e ações de mútuo interesse dos partícipes no
desenvolvimento de atividades educativas, de sensibilização da
sociedade civil organizada e de formação e capacitação de agentes
para atuarem na implementação de planos de trabalho e ações
determinadas à erradicação do trabalho infantil, bem como de todas
as formas de exploração do trabalho que firam a dignidade humana.
SIGNATÁRIOS: Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região,
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Superintendência do
Trabalho do Rio de Janeiro, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO,
Procuradoria da República no Rio de Janeiro, Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Magistrados da Justiça
do Trabalho da 1ª Região – AMATRA1, Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Rio de Janeiro, Defensoria Pública Geral do
Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Políticas para
Mulheres e Idosos.
ENTIDADES PARCEIRAS: Fórum Estadual de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador
Adolescente no Rio de Janeiro – FEPETI/RJ, Secretaria de Estado
de Educação, Comitê de Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes nos Megaeventos do Rio de Janeiro e Associação
dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro – ACTERJ.
COLABORADORES: Ana Christina Brito Lopes e Maria America
Ungaretti.
Nos termos do Regimento Interno do acordo, foram eleitas, em 29
de novembro de 2018, para a Coordenação: Gloria Mello –
AMATRA1 – Coordenadora, Ana Claudia Figueiredo – SMASDH –
Vice-Coordenadora e Patricia Ienaga – OAB/RJ – Secretária.

PROJETOS

Aprendizagem.
Objetivos: estabelecer fluxos de trabalho permanentes e estáveis
para regular contratação de adolescentes e jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, de acolhimento institucional ou que
cumprem medida socioeducativa, na condição de aprendizes, por
parte de empresas que têm pendência com o cumprimento da cota
de aprendizagem imposta pela Lei nº 10.097/2000.
Grupo coordenador: TRT1, TJRJ, MPRJ, MPT/PRT1, DPGERJ,
AMATRA1 e SRT/RJ – nos moldes do Acordo de Cooperação
Técnica Interinstitucional nº 003/662/2016.
Conforme a Resolução OE nº 08/2018, o serviço de administração
da Central de Aprendizagem da CIERJA – Comissão
Interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro para a Aprendizagem
– passou a integrar, como serviço permanente, o organograma da
Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro.
Em 14 de dezembro de 2018, estavam cadastrados, no Banco de
Dados da Central de Aprendizagem da CIERJA, 1.416
adolescentes/jovens, sendo 487 aptos (com documentação
completa), 219 indicados para contratação, 26 encaminhados para
cursos/capacitação com 15 concluintes e 64 contratados. O SENAI
ofereceu mais de 400 vagas para cursos gratuitos em diferentes
unidades; contudo, a gratuidade de transporte para estudantes não
contempla
locomoção
para
frequência
em
cursos
profissionalizantes. A questão está sendo discutida no âmbito da
CIERJA, objetivando-se projeto adequado à solução da questão.
Prosseguem os esforços para viabilizar a documentação dos
adolescentes/jovens cadastrados no Banco, novas adesões ao
acordo e a contratação dos adolescentes e jovens indicados para a
Central de Aprendizagem.
De Mãos Dadas contra o Trabalho Infantil (“De Mãos Dadas
pela Cidadania”) – Escolas.

Objetivos: conscientizar os estudantes dos direitos fundamentais
assegurados pela Constituição federal a crianças, adolescentes e
jovens; aos cidadãos, aos trabalhadores, assim como dos
respectivos deveres básicos, da ética e dos meios de acesso à
Justiça; construção e qualificação da cidadania.
Grupo coordenador: AMATRA1, MPT/PRT1, SEEDUC, SRT/RJ e
FUNDACENTRO.
No primeiro semestre de 2018, foram contempladas pelo projeto as
Regionais Baixadas Litorâneas – Niterói (CIEP 448 Ruy Frazão
Soares, CE Aurelino Leal, CE Guilherme Briggs, CE Joaquim
Távora, CE Almirante Tamandaré, CE José Bonifácio, CE Manuel
de Abreu e CE Zuleika Raposo Valladares), Metropolitana I – Nova
Iguaçu (CE Professora Venina Correa Torres, CIEP 358 Alberto
Pasqualini, CE Vicentina Goulart, CE Jardim Alvorada, CIEP 166
Abilio
Augusto
Távora
e
CIEP
113
Professor
Waldick Pereira), Metropolitana III – Rio de Janeiro (CE Chico
Anysio, CE Agripino Grieco, CIEP 205 Frei Agostinho Fincias, CE
Central do Brasil, CE República do Peru, CE Visconde de Cairu, CE
Antonio Houaiss e CE Delfim Moreira), Serrana I – Petrópolis (CE
Cardoso Fontes, CE de Araras, CE Dom Pedro II, CE Embaixador
José Bonifácio, CE Irma Cecília Jardim, CE Ruy Barbosa, CIEP 137
Cecília Meireles e CIEP 472 Candido Portinari) e Metropolitana V –
Duque de Caxias (CE Alexander Graham Bell, CE Barão de Mauá,
CE Doutor Alfredo Backer, CE Duque de Caxias, CE Fernando
Figueiredo, CIEP 131 Professora Armanda Alvaro Alberto, CIEP
434 Professora Maria José Machado e IE Governador Roberto
Silveira).
No segundo semestre, as Regionais Metropolitana II – Itaboraí (CE
Visconde de Itaboraí) e São Gonçalo (CE Vital Brazil, CE
Desembargador Ferreira Pinto, CIEP 041 Vital Brazil, CIEP 439 Luiz
Gonzaga Junior – Gonzaguinha, CIEP 248 Professor Tulio
Rodrigues Perlingeiro e CIEP 408 Sergio Cardoso), Metropolitana III
– Rio de Janeiro (CE Luiz Carlos da Vila, CE Francisco Campos,
CE Nilo Peçanha, CE Olavo Bilac, CE José Leite Lopes e CE
Afonso Pena), Metropolitana IV – Rio de Janeiro (CE Professora
Jeannette de Souza Mannarino, CE Professor Fernando Antonio
Raja Gabaglia, CIE Miécimo da Silva, CIEP 433 Togo Renan
Soares Kanela, CIEP 336 Octavio Malta, CE Doutor Albert Sabin,
CE Missionário Mário Way e CE Professora Alba Canizares do
Nascimento) e Serrana I – Teresópolis (CE Fany Niskier, CE

Campos Salles, CE Lions Club, CE Presidente Bernardes, CE
Edmundo Bittencourt, CE Higino da Silveira e CE José Francisco
Lippi).
Foram atendidos, respectivamente, 4.330 e 2.151 estudantes da
rede pública estadual do Rio de Janeiro.
A parceria com a SEEDUC prossegue em 2019, com novos grupos
de escolas já sendo definidos para o primeiro semestre do ano.
Esportes.
Grupo coordenador: TRT1, MPT-PRT1, SRT/RJ, MPRJ, AMATRA1
OAB/RJ e a colaboradora Ana Christina Brito Lopes.
Objetivos: atuar para fortalecer as práticas protetivas no campo do
Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes
(SGDA), a partir da união dos signatários do Acordo de Cooperação
para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro,
oportunizando a reflexão sobre os papéis institucionais de cada
integrante como forma de articular ações que coíbam excessos e
violações de direitos no campo esportivo, com destaque para os
que revelem natureza profissionalizante, sem prejuízo da
continuidade da formação especializada de crianças e adolescentes
com talentos esportivos, porém em harmonia com a proteção
integral.
Após a avaliação do primeiro seminário, decidiu-se manter o foco
inicial nos clubes de futebol da capital do nosso estado, com
expedição de ofícios (MPT e MPRJ) para coleta de dados. As
informações dos clubes foram analisadas, deliberando-se pela
realização de audiências, diligências e oficinas, cujos resultados
serão objeto de outro seminário marcado para o dia 15 de abril de
2019.
Comunidades e Cidadania em parceria com o GT Educação e
Saúde do FEPETI/RJ.
Objetivos: promover a cultura da paz e da solidariedade nas
comunidades e contribuir na formação de adolescentes e jovens
para o exercício da cidadania e o ingresso no mundo do trabalho.
Grupo coordenador: MPT-PRT1, MPRJ, SRT/RJ, AMATRA1,
SMASDH, SEEDUC, OAB/RJ e FUNDACENTRO.

O projeto de capacitação para equipes técnicas, educadores e
jovens da rede de acolhimento da SMASDH, voltado para o
exercício da cidadania e o ingresso oportuno e adequado no mundo
do trabalho, foi objeto de parceria com o Saber Instituto Brasileiro
de Aprendizagem – entidade formadora que acolheu a proposta do
grupo coordenador independentemente de qualquer contrapartida –,
optando-se por módulo que envolvesse a família e fosse de curta
duração, para viabilizar adesão, haja vista as condições adversas
frequentes na realidade dos adolescentes em situação de
vulnerabilidade social. A resultante “Oficina de Mediação para o
Mundo do Trabalho” será oferecida aos adolescentes e jovens – na
faixa dos 14 aos 17 anos – atendidos no território da 6ª CASDH,
abordando os seguintes conteúdos: 14.1.2019 – PALESTRA
EDUCAÇÃO PARA A PAZ, 15.1.2019 – PREPARAÇÃO PARA O
MUNDO DO TRABALHO, 16.1.2019 – CONHECIMENTOS GERAIS
E COMUNICAÇÃO, 17.1.2019 – LINGUAGEM E MATEMÁTICA e
18.1.2019 – DIREITOS E DEVERES, já tendo o Saber articulado
possibilidade de encaminhamento para aprendizagem profissional.
Posteriormente, avaliados o modelo e os resultados obtidos e feitas
as adequações porventura necessárias, será buscada a fórmula de
sustentabilidade do projeto para expansão e atendimento nos
demais territórios. Por outro lado, as propostas de convênios com
universidades, para tutoria relacionada à nova linha de ação –
Projeto de Vida – serão encaminhadas a partir de fevereiro de 2019.
Conselhos Tutelares – em parceria com o FEPETI/RJ.
Objetivos: fortalecer a atuação interinstitucional e a rede para a
proteção integral de crianças e adolescentes e auxiliar na formação
dos conselheiros tutelares e na estruturação dos conselhos.
Grupo coordenador: MPT-PRT1, MPRJ, DPGERJ, SRT/RJ,
SMASDH, SEEDUC, AMATRA1, ACTERJ e a colaboradora
America Ungaretti.
O documento resultante das visitas em 2017 aos Conselhos
Tutelares da capital – Revisitando a Atuação dos Conselhos
Tutelares, por Maria America Diniz Reis – está arquivado na pasta
do Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil no
Estado do Rio de Janeiro, destacando-se que, após a sua
divulgação, seria realizado um encontro, contando com a
participação dos conselhos visitados e de representantes do
Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Justiça, para

discussão e apresentação de estratégias operacionais mais efetivas
para o funcionamento de uma rede de articulação para o
atendimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho
infantil, inclusive de exploração sexual – uma de suas piores
formas. Em 2018, o relatório foi divulgado; contudo, não foi possível
a realização do encontro originariamente programado. O GT
deliberará sobre as ações a serem desenvolvidas. Foi sugerido o
agendamento de reunião com o novo presidente da ACTERJ – o
que será providenciado pela Coordenação.
Políticas e Projetos em prol da Infância e Juventude.
Objetivos: concorrer para a formulação e efetivação de políticas
públicas que assegurem a proteção integral a crianças e
adolescentes como prevista na Constituição de 1988.
Grupo coordenador: MPT-PRT1, DPGERJ, SMASDH, SEEDUC,
AMATRA1 e OAB/RJ.
No dia 18 de setembro, na ALERJ, foi realizada reunião com
a secretária geral do Fórum Permanente de Desenvolvimento do
Estado do Rio de Janeiro, Geiza Rocha, visando parceria nos
projetos do Acordo.
Aguardam-se a posse dos novos deputados estaduais e reunião do
GT Políticas e Projetos para definição das ações em 2019.

EVENTOS

Janeiro:
- dia 23 - Workshop para jornalistas – tema: Trabalho e Direitos
Humanos, na sede da AMATRA1.
Maio:
- dia 18 - Panorama da Criança e do Adolescente em Situação de
Violência Sexual no Rio de Janeiro, realizado, na sede da OAB/RJ,
em parceria: Ministério do Trabalho, Governo Federal, MPT no Rio
de Janeiro, Rio Prefeitura - Assistência Social e Direitos Humanos,
AMATRA1, FEPETI/RJ, Comitê de Proteção Integral a Crianças e
Adolescentes nos Megaeventos do Rio de Janeiro, Acordo de
Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de
Janeiro, OAB/RJ, ECPAT Brasil, CEPIA e Futura, para marcar o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra
Crianças e Adolescentes.
Junho:
- dia 4 - Como parte das atividades alusivas ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, celebrado em 18 de maio, Oficina sobre as
Estratégias de Atendimento com Crianças e Adolescentes Vítimas
de Violência Sexual. Palestrante convidada: Professora Silvia Ignez.
Público alvo: equipe técnica e educadores da rede de acolhimento
de crianças e adolescentes da SMASDH. Carga horária: 6 horas, na
sede da AMATRA1. Objetivos: sensibilizar, mobilizar e orientar as
equipes, que atuam na rede de acolhimento institucional pública,
sobre as estratégias de atendimento a crianças e adolescentes com
relatos de vivência de violência sexual ocorridos dentro e fora do
contexto familiar.
Programação:
I – Aspectos conceituais da violência sexual e impacto da violência
sexual sobre profissionais e familiares não ofensores.
II – Como identificar sinais de violência sexual e como intervir.

III – Apresentação do fluxo de encaminhamento.
IV – O papel do CREAS no atendimento a crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual.
- dia 12 - Lançamento das campanhas nacional e mundial contra o
Trabalho Infantil: Não Proteger a Infância É Condenar o Futuro,
realizado, no Museu do Amanhã, em parceria: FEPETI/RJ, Comitê
de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes nos Megaeventos
do Rio de Janeiro e Acordo de Cooperação para Combate ao
Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro, com a coordenação
da SMASDH e do GT 12 de junho do FEPETI/RJ.
- dias 25, 26, 28 e 29 - Oficina Versos da Liberdade – atividade
proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS em
parceria com a Organização Internacional do Trabalho, com o
intuito de sensibilizar profissionais da rede intersetorial dos serviços
socioassistenciais e os adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, sobre o contexto da
vulnerabilidade social em que esses adolescentes vivem, sobre
cultura, identidade e acesso a oportunidades, como perspectivas
contrárias ao envolvimento com o tráfico de drogas.
O projeto Versos da Liberdade é uma atividade lúdica desenvolvida
pela Casa Poema, coordenada por Elisa Lucinda, Geovana Pires e
Marcelo Demarchi. A poesia é utilizada como ferramenta de
expressão, sensibilização e transformação da realidade dos
indivíduos, a partir do exercício da organização do raciocínio, da
fala, dos gestos e do afeto presentes no processo de construção do
poema.
Quando há envolvimento de crianças e adolescentes no tráfico de
drogas, temos uma situação na qual, além de violação às garantias
e direitos dos jovens, é também colocada em risco a liberdade do
indivíduo e, em última instância, a sua própria vida, dada a condição
de risco e vulnerabilidade associada a essa prática.
Assim, é primordial pensar alternativas para esses adolescentes,
bem como estratégias de prevenção de envolvimento de novos
adolescentes nessa atividade ilícita.

As oficinas têm, como objetivo principal, sensibilizar e trabalhar a
linguagem da comunicação, no sentido de formar pessoas,
sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade, exercitando o
diálogo, aprimorando o idioma e construindo o discurso pessoal de
apresentação, mormente para entrevistas de trabalho e o mundo
laboral em geral.
A metodologia aplicada para a execução das oficinas apresenta
duas vertentes: a primeira refere aos conteúdos abordados; a
segunda, às atividades permanentes realizadas entre adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, por
envolvimento com o tráfico de drogas, e os sócio educadores. Com
relação aos conteúdos, utilizam-se oficinas dinâmicas, nas quais o
tema dos direitos é tratado com a participação ativa de educadores,
orientadores e adolescentes, para que a discussão possa ter um
cunho prático que realmente influencie positivamente no trabalho e
no dia a dia das unidades.
Ao final, há um recital, quando os participantes declamam as
poesias escolhidas durante a oficina.
Oficinas com os técnicos: 25, 26, 28 e 29 de junho – 9h30m a
12h30m – sede da AMATRA1.
Oficinas com os adolescentes: 25, 26, 28 e 29 de junho – 13h30m a
17h – sede da AMATRA1.
Atividade do recital: no espaço do Museu de Arte Moderna – MAM,
com a presença dos representantes do MDS, OIT, SMASDH, da
AMATRA1 e do Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho
Infantil no Estado do Rio de Janeiro.
Agosto:
- dia 7 - Reunião preparatória, na sede da AMATRA1, da 5ª edição
do
Cultura&Bate-Papo&Música&Gastronomia,
parceria
da
Universidade Celso Lisboa com o GT 12 de junho do FEPETI/RJ
e o Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil no
Estado do Rio de Janeiro.
Setembro:

- dia 1º - Seminário “Minha voz, meus direitos”, na FIOCRUZ, com
185 jovens protagonistas, iniciativa do Comitê de Proteção Integral
a Crianças e Adolescentes nos Megaeventos do Rio de Janeiro em
parceria com SMASDH, FEPETI/RJ, Acordo de Cooperação para
Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro e outras
entidades. Foram promovidas, desde fevereiro até agosto, 8 (oito)
reuniões preparatórias.
Outubro:
- dia 9 - 5ª edição do Cultura&Bate-Papo&Música&Gastronomia, na
Escola de Negócios Celso Lisboa e no CCJF, com o tema A
Importância do ECA no Atendimento à Criança e ao
Adolescente, parceria da universidade com o GT 12 de junho do
FEPETI/RJ e o Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho
Infantil no Estado do Rio de Janeiro.
Novembro:
- dia 14 - Assinatura, no gabinete do Secretário Átila Alexandre
Nunes, da adesão da SEDHMI ao Acordo de Cooperação para
Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro.
- dia 29 - Reunião, na sede da PRT1, do Acordo de Cooperação
para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro,
durante a qual foi eleita e empossada a nova coordenação:
Coordenadora - Gloria Mello - AMATRA1, Vice-Coordenadora - Ana
Claudia Figueiredo - SMASDH, Secretária - Patricia Ienaga OAB/RJ, inclusive para fins de representação em eventos e
reuniões do FEPETI/RJ, do FEAPrj, da CIERJA e do Comitê de
Proteção Integral a Crianças e Adolescentes nos Megaeventos do
Rio de Janeiro.
Dezembro:
- dia 3 - Reunião, na sede do TRT1, com o Presidente eleito para o
biênio 2019/2020, desembargador José da Fonseca Martins Junior,
para apresentação dos projetos do Acordo de Cooperação para
Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro e da agenda 2019.
- dia 7 - Realização, na sede da AMATRA1, do Ciclo de Palestras
do II Festival Rio + Humano da SMASDH, em parceria com a
Secretaria.

- dia 10 - Reunião, na sede da PRT1, do CEAPETI; no Palácio
Itamaraty, representação do Acordo de Cooperação na cerimônia
de encerramento do II Festival Rio + Humano da SMASDH.
- dia 18 - Reunião, na sede do TRT1, no gabinete do
desembargador José Luis Campos Xavier, gestor regional do
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à
Aprendizagem da Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro, para
apresentação dos projetos do Acordo de Cooperação para Combate
ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro e da agenda 2019.

RESULTADOS ALCANÇADOS

O andamento dos projetos foi bastante satisfatório – o que ressalta
da comparação com o Relatório 2017. Conseguiu-se, inclusive, a
adesão ao Acordo de Cooperação de mais uma importante
secretaria de estado.
Apenas por iniciativa da AMATRA1, as matérias sobre direitos
humanos, aprendizagem e trabalho infantil veiculadas pela
imprensa no primeiro semestre de 2018 foram 23 de um total de
101 inserções – destacando-se, portanto, a relevância dos temas.

DESAFIOS

Constituem desafios para 2019: ampliar a articulação
interinstitucional e as parcerias, assim como a participação de mais
integrantes das instituições signatárias do Acordo de Cooperação
nas ações desenvolvidas; incentivar a participação de jovens nas
deliberações e ações do Acordo de Cooperação; incrementar a
divulgação dos projetos e ações; combater, sempre mais
eficazmente, o trabalho infantil e demais violações aos direitos de
crianças, adolescentes e jovens.
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