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DESCRIÇÃO, OBJETIVO E COMPOSIÇÃO 

 

 

 

O Acordo de Cooperação tem como objetivo 
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. 

OBJETIVO 
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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 e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos. 

 

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, CAARJ - Caixa de Assistência da 

Advocacia do Estado do Rio de Janeiro, 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. 

 

COORDENAÇÃO EXERCÍCIO OUTUBRO 2019 A OUTUBRO 2020. Nos termos 

do Regimento Interno do acordo, foram eleitos, em 24 de outubro de 2019:  

 

• Maria Vitória Süssekind Rocha – PRT1 – Coordenadora.  

• Deildo Jacinto dos Santos – SMASDH/RJ – Vice-Coordenador. 

• Fátima Chammas – SRT/RJ – Secretária. 

 

Em 2019, o site da AMATRA1 foi reformulado e passou a hospedar o site do 

Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de 

Janeiro.  
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PROJETOS 

 

1. 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 ou por parte de empresas parceiras. 

 

Grupo coordenador: TRT1, TJRJ, MPRJ, MPT/PRT1, DPGERJ, AMATRA1 e 

SRT/RJ – nos moldes do Acordo de Cooperação Técnica Interinstitucional nº 

003/662/2016. 

 

Em março de 2019, foi indicada, pela Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, para representá-lo na CIERJA – Comissão 

Interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro para a Aprendizagem –, a 

desembargadora Renata Cotta; por outro lado a CIERJA, juntamente com a 

recém-criada Comissão de Articulação de Projetos Sociais (COAPS), passou a 

integrar a estrutura do Departamento de Ações Pró-Sustentabilidade (DEAPE) 

daquele tribunal.  

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos moldes do Termo nº 

003/525/2019, firmou, com a Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR, Convênio de 

Cooperação para a implementação do projeto "Transportando Para 

Aprendizagem", através do fornecimento de cartões eletrônicos, com crédito de 

passagens de ônibus convencional municipal e/ou intermunicipal, para jovens 

indicados pelos juízos competentes, objetivando viabilizar o acesso de aprendizes 

aos cursos de formação técnico-profissionais metódicos, de forma a assegurar o 

cumprimento e a efetividade da Lei 10.097/2000, conforme Plano de Trabalho 

integrante do termo. 
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Em 9 de dezembro, estavam cadastrados, no Banco de Dados da Central de 

Aprendizagem da CIERJA, 1.848 adolescentes/jovens, sendo 573 aptos (com 

documentação completa), 303 indicados para contratação e 92 contratados.   

Prosseguem os esforços para viabilizar a documentação, a contratação e o 

acompanhamento dos adolescentes/jovens cadastrados no Banco de Dados da 

Central de Aprendizagem, bem como novas adesões ao acordo. Aguarda-se 

reunião dos parceiros na Semana Nacional da Aprendizagem, para novos 

encaminhamentos.  

 

O Acordo de Cooperação, em parceria com UNICEF, Fundação Roberto Marinho, 

Associação Brasileira de Recursos Humanos, Conselho Regional de 

Contabilidade, Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro e entidades 

formadoras, organizou e promoveu a Semana Nacional da Aprendizagem, no 

período de 19 a 23 de agosto. 

 

2. DE MÃOS DADAS CONTRA O TRABALHO INFANTIL (“DE MÃOS DADAS 

PELA CIDADANIA”) – ESCOLAS. 

 

Objetivos: conscientizar os estudantes acerca dos direitos fundamentais 

assegurados pela Constituição federal a crianças, adolescentes e jovens, aos 

cidadãos e 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. 

 

Conforme reunião do GT realizada em 31 de janeiro, foram definidas como 

beneficiárias do projeto, no primeiro semestre de 2019, as Regiões Serrana II, 

Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba e Metropolitana I. Seguiu-se relação das 

escolas fornecida pela SEEDUC, com indicação de 9 escolas (Araruama, Maricá 

e Saquarema) na Região Baixadas Litorâneas, 11 escolas (Barra Mansa, Piraí e 

Volta Redonda) na Região Médio Paraíba, 9 escolas (Mesquita, Nilópolis e 
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Queimados) na Região Metropolitana I e 7 escolas (Bom Jardim, Duas Barras e 

Nova Friburgo) na Região Serrana II. 

 

O cronograma de capacitação, palestras, visitas às varas da Justiça do Trabalho 

e culminâncias foi integralmente cumprido. 

 

Entrementes, por solicitação dos coordenadores regionais do Programa Trabalho, 

Justiça e Cidadania perante a diretoria da AMATRA1, em reuniões realizadas em 

4 de fevereiro e 22 de julho, ficou decidido: "Que a identidade TJC seja 

preservada, que haja parceria com o MPT na escola, mas que cada instituição 

utilize sua marca individualmente, quando as duas participarem da coordenação. 

A proposta em nada compromete a permanência da Amatra no acordo de 

cooperação". 

 

A decisão da diretoria da AMATRA1 foi informada aos signatários do Acordo 

presentes na reunião em 29 de agosto, seguindo-se um retrospecto para 

orientação da deliberação necessária, com supedâneo no relatório 2014 a 2016, 

in verbis: 

 

Visando à concretização de diversos projetos, os integrantes 

do Protocolo/Acordo de Cooperação para Combate ao 

Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem deliberaram, 

desde logo, prestigiar e fortalecer o Fórum Estadual de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção 

ao Trabalhador Adolescente – FEPETI-RJ e adotar os 

Programas Trabalho, Justiça e Cidadania da ANAMATRA e 

MPT na Escola da Coordinfância – Coordenadoria Nacional 

de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e 

Adolescente para atividades educativas e de sensibilização 

da sociedade civil. 

 

É importante esclarecer que o programa do Ministério 

Público do Trabalho é voltado, principalmente, para os 
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temas relativos aos direitos da criança e do adolescente, 

especialmente erradicação do trabalho infantil e proteção ao 

trabalhador adolescente; enquanto o TJC propõe 

conscientização dos direitos e deveres básicos do cidadão, 

integração do Judiciário com a sociedade e construção e 

qualificação da cidadania. Logo, os temas se integram, e a 

metodologia de aplicação de ambos os programas é a 

mesma. 

................................................................................................. 

 

2015 - Parceria na organização (juntamente com FEPETI/RJ 

e SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação) e 

participação no Projeto “Trabalho infantil: eu combato. 

Multiplique essa ideia”, com inserção de um segundo projeto 

– “De Mãos Dadas contra o Trabalho Infantil” – na temática 

da campanha, para atuação conjunta da AMATRA1 e da 

Coordinfância da PRT1 e aplicação integrada dos 

Programas Trabalho, Justiça e Cidadania da ANAMATRA e 

MPT na Escola. O projeto principal foi lançado, na sede da 

OAB/RJ, no dia 12 de junho, reunindo os professores das 

Regiões Metropolitanas IV e V da SEEDUC; em 11 de 

agosto, integramos a equipe que conversou com professores 

e alunos dos Colégios Estaduais Duque de Caxias (Metro V) 

e Stuart Angel Jones (Metro IV), sediados, respectivamente, 

em Duque de Caxias e Senador Camará. O projeto também 

foi apresentado perante o Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI, em reunião 

realizada, na sede da ANAMATRA, no dia 30 de setembro. 

................................................................................................. 

 

2016 - Os parceiros do Protocolo/Acordo de Cooperação 

para Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 

Aprendizagem sugeriram e validaram, para 2016, os 
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seguintes projetos: 1 – Aprendizagem. 2 – De Mãos Dadas 

contra o Trabalho Infantil (De Mãos Dadas pela Cidadania) – 

Escolas. 3 – Megaeventos. 4 – Esportes. 5 – Comunidades e 

Cidadania. 6 – Conselhos Tutelares. 7 – Políticas e Projetos 

em prol da Infância e Juventude. 

................................................................................................. 

 

• Projeto 2 – De Mãos Dadas contra o Trabalho Infantil 

(De Mãos Dadas pela Cidadania) – Escolas. 

 

Grupo coordenador: MPT-PRT1, MPRJ, AMATRA1, 

DPGERJ e SEEDUC. 

 

O FEPETI-RJ, entre 2012 e 2014, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC/RJ 

promoveu, com grande sucesso e repercussão, em escolas 

públicas do Estado do Rio de Janeiro, ações contra a 

exploração sexual de crianças e jovens, com o Projeto 

“Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: EU 

COMBATO! Multiplique essa ideia!”  

 

Na sequência, planejou levar para as escolas campanha 

contra o trabalho infantil, sem êxito, porém, na medida em 

que o tema provocou reações negativas, atestando o quanto 

estão enraizados na sociedade falsos dilemas em torno do 

trabalho precoce. 

 

Era necessário repensar as estratégias de enfrentamento do 

tema; adotar uma metodologia que não transmitisse a ideia 

de julgamento das situações em que envolvidos crianças, 

jovens e respectivas famílias em decorrência das suas 

condições socioeconômicas. 
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Em 2015, apoiado pelo Protocolo/Acordo de Cooperação 

para Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 

Aprendizagem e pelas instituições e entidades que o 

integram, inclusive SEEDUC/RJ, o FEPETI-RJ, com novo 

enfoque de sensibilização, lançou a campanha “Trabalho 

Infantil: EU COMBATO! Multiplique essa ideia”, em cuja 

temática foi inserido o Projeto “De Mãos Dadas contra o 

Trabalho Infantil”, para divulgação e aplicação, nas escolas 

estaduais, dos Programas Trabalho, Justiça e Cidadania da 

ANAMATRA e MPT na Escola.  

 

Os programas de fato foram divulgados; contudo, não se 

chegou à sua aplicação, porquanto o desenvolvimento da 

campanha, focada na realização de oficinas de fotografia e 

quadrinhos, com profissionais qualificados, exigiu 

cronograma que não assimilou o tempo necessário a outros 

encontros para a capacitação de coordenadores e 

professores para o Projeto “De Mãos Dadas contra o 

Trabalho Infantil”. 

 

É certo que, em 29 de março de 2016, foi promovida a 

sensibilização de profissionais da educação para o projeto; 

todavia, circunscrita aos municípios de Areal, Três Rios e 

Paraíba do Sul. 

 

Não obstante, bem sucedida a campanha, muitas escolas 

solicitaram a aplicação dos programas, e a SEEDUC/RJ 

mantinha o interesse na proposta, razão de se ter pensado 

um novo projeto, mais abrangente: “De Mãos Dadas pela 

Cidadania” – visando, especificamente, essa parceria. 

 

Os programas são aplicados observando-se uma única 

metodologia, em três fases.  
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A primeira fase consiste na constituição dos núcleos 

responsáveis pela execução dos trabalhos e reuniões com 

os representantes e professores das escolas que participam 

do projeto, quando são apresentados e discutidos os 

conteúdos a serem abordados e o material necessário 

(cartilhas, Constituição federal, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Consolidação das Leis do Trabalho, etc). Na 

segunda fase, os professores aplicam os conteúdos do 

projeto nos temas transversais previstos na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional que objetivam a reflexão 

sobre questões sociais e de construção de cidadania. Na 

terceira fase, de acordo com os temas abordados, os alunos 

apresentam os trabalhos feitos (poesias, músicas, jograis, 

desenhos, maquetes, instalações, dramatizações, etc) no 

que é chamado de “culminância” – reunião para exposição 

dos resultados apreendidos pelos alunos – último passo da 

aplicação do projeto – quando também comparecem os 

parceiros para responder a perguntas e prestar 

esclarecimentos, interagindo com alunos e professores. 

 

O período de aplicação do projeto em cada escola varia em 

função das condições de cada região, sendo recomendada a 

periodicidade média de 90 a 120 dias para conclusão das 

atividades e entrega do relatório básico a respeito das 

escolas e número de alunos envolvidos. 

 

- Em 29 de julho, foi realizada, no TRT1, a primeira reunião 

de sensibilização dos representantes das escolas das 

Regiões Metropolitanas e Niterói da SEEDUC, concluindo-

se, no semestre, com muito sucesso, porquanto foram 

beneficiados alunos de diversas regiões do Estado do Rio de 

Janeiro, todas as fases do projeto. Para que tais objetivos 



11 

 

fossem alcançados, o grupo coordenador realizou reuniões 

nos dias 23 de maio, 3, 7, 14 e 27 de junho, 4, 8, 18 e 26 de 

julho. 

 

- Em 13 de setembro, participação na reunião para avaliação 

do andamento do projeto. 

- Aguarda-se a remessa, pela SEEDUC, da listagem das 

escolas que dele participarão neste primeiro semestre de 

2017. 

................................................................................................ 

  

O histórico parcial evidencia que ambos os programas - MPT na Escola, do 

Ministério Público do Trabalho, e Trabalho, Justiça e Cidadania, da ANAMATRA - 

foram adotados no bojo de um dos projetos do Acordo de Cooperação, para 

atividades educativas e de sensibilização da sociedade civil, respeitando-se e 

divulgando-se as respectivas origens e identidades. A deliberação da diretoria da 

AMATRA1 deveras não inviabiliza a permanência da associação como parceira 

no Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de 

Janeiro; tampouco prejudica parceria do Programa TJC ou do Programa MPT na 

Escola com a SEEDUC para continuidade daquelas mesmas atividades já 

mencionadas ou de outras; todavia, inviabiliza a continuidade do projeto fundado 

necessariamente nas respectivas temáticas integradas, independentemente do 

protagonismo de uma ou outra marca.   

 

Tudo considerado, ficou decidido encerrar o Projeto De Mãos Dadas contra o 

Trabalho Infantil - De Mãos Dadas pela Cidadania - Escolas, adotando-se nova 

linha de ação no Projeto Protagonismo Juvenil. 

 

3. ESPORTES. 

 

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 
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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.  

 

Grupo coordenador: TRT1, MPT-PRT1, SRT/RJ, MPRJ, AMATRA1, OAB/RJ, 

SMASDH/RJ e a colaboradora Ana Christina Brito Lopes. 

 

Em decorrência do trágico incêndio, em 8 de fevereiro de 2019, no Centro de 

Treinamento Ninho do Urubu do Clube de Regatas do Flamengo, foi divulgada a 

seguinte Nota Pública: 

 

O Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 

Trabalhador Adolescente – FEPETI/RJ e o Acordo de Cooperação para Combate 

ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro vêm a público manifestar 

profundo pesar e grave preocupação diante do incêndio que, na madrugada da 

última sexta-feira, destruiu o alojamento destinado à categoria de base no Centro 

de Treinamento Ninho do Urubu, na cidade do Rio de Janeiro, vitimando 

fatalmente dez adolescentes com idades entre quatorze e dezesseis anos e 

deixando três feridos. 

O profundo pesar significa solidarizarem-se todos com as vítimas e as suas 

famílias, das quais, diga-se, encontravam-se afastados esses adolescentes, já em 

situação de vulnerabilidade em contraste com os direitos e a garantia de proteção 

integral assegurados pelo artigo 227 da Constituição federal. 

A prática de esportes deve objetivar o desenvolvimento saudável de crianças e 

adolescentes, impondo-se, ainda em face do legítimo sonho de jovens atletas 

dedicados especialmente ao futebol, combater excessos e violações de direitos 

na esfera profissionalizante. 

A grave preocupação advém das circunstâncias de uma tragédia há muito 

anunciada, já objeto, desde 2015, da ação civil pública 0117405-

30.2015.8.19.0001, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
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sem que fossem adotadas, pelo Clube de Regatas do Flamengo, até a data da 

tragédia, as adequações requeridas e todas aquelas devidas conforme a Lei Pelé 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do 

Trabalho, pela Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, cujo âmbito de 

atuação é o nosso Estado do Rio de Janeiro, já estão agindo para acolher as 

famílias das vítimas e para investigar as causas e consequências do incêndio, e 

todas as entidades e sujeitos políticos, igual e historicamente compromissados 

com a proteção integral devida a crianças e adolescentes, com o valor social do 

trabalho e com a efetivação do meio ambiente do trabalho saudável e digno, 

aguardam a adoção de medidas de correção e responsabilização cabíveis. 

 

Após a realização do Seminário em 15 de abril de 2019, foram aprovados, no 

GT, os encaminhamentos que seguem: 

  

I)  Articulação com a CBF visando aumentar as exigências para a concessão do 

certificado de clube formador, condicionando-o à total observância dos direitos 

dos adolescentes integrantes de suas respectivas categorias de base. 

II) Articulação com a CBF e Federações locais de futebol, visando à adequação 

dos calendários das competições esportivas ao ano letivo escolar, coibindo-se 

torneios em dias e horários de aulas.  

III) Criação e ampla divulgação de um canal para denúncias, inclusive de forma 

anônima, de ilegais condições de trabalho e alojamento em centros de 

treinamento.  

IV) Alterações na Lei Pelé, com o fim de explicitar as condições mínimas de 

alojamento e trabalho dos atletas de base nos clubes, o caráter profissionalizante 

da formação dos jovens, com todos os direitos inerentes ao contrato de 

aprendizagem, e a natureza jurídica dos alojamentos e da responsabilidade pela 

guarda.  

V) Intensificação da ação articulada entre todos os atores sociais envolvidos. 

VI) Reuniões periódicas com as equipes técnicas da base, para atendimento das 

demandas surgidas. 

 Aguardam-se os desdobramentos. 
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Em 13 de novembro, representantes do Acordo de Cooperação para Combate ao 

Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro participaram de reunião promovida 

pelo CMDCA-Rio para avaliar pedido de cadastro do Clube de Regatas do 

Flamengo, tendo sido feitas recomendações gerais para o estabelecimento de 

critérios ou parâmetros para a participação de crianças nos esportes, em especial 

no futebol. 

 

4. COMUNIDADES, CIDADANIA E EDUCAÇÃO - 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.  

 

As Oficinas de Mediação para o Mundo do Trabalho foram oferecidas aos 

adolescentes e jovens – na faixa dos 14 aos 17 anos – atendidos no território da 

6ª CASDH, nos períodos de 14 a 18 de janeiro e 13 a 17 de maio de 2019, 

respectivamente, no CRAS Acari e no CREAS Coelho Neto, abordando os 

seguintes conteúdos: PALESTRA EDUCAÇÃO PARA A PAZ, PREPARAÇÃO 

PARA O MUNDO DO TRABALHO, CONHECIMENTOS GERAIS E 

COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E MATEMÁTICA e DIREITOS E DEVERES, com 

certificação. 

 

Posteriormente, avaliados o modelo e os resultados obtidos e consultada a 

SMASDH, em reunião promovida em 1º de julho, a respeito do interesse na 

continuidade do projeto, foram convidadas outras entidades formadoras, que 

aderiram à proposta de expansão do curso para os demais territórios da 

assistência social municipal, e feitas as adequações necessárias, desenhando-se 

o novo formato do projeto, já apresentado à Secretaria. 
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Em decorrência da reestruturação da secretaria municipal após a posse da Sra. 

Jucelia Oliveira Freitas, aguardam-se as reuniões em cada CASDH. 

 

As propostas de parcerias com grêmios estudantis, UNICEF, Sistema S e 

universidades, para tutoria relacionada à nova linha de ação – Projeto de Vida – 

serão encaminhadas após a implementação dos cursos e o mapeamento dos 

territórios. 

 

5. 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/RJ, 

SEEDUC, AMATRA1, ACTERJ e a colaboradora America Ungaretti.  

 

O Grupo de Trabalho, reunido, no Conselho Tutelar da Zona Sul, em 21 de 

março, deliberou, diante do contexto das novas eleições, dar por concluído o 

projeto de visitas aos conselhos tutelares, cujo relatório já se encontrava 

arquivado desde 2018. 

 

Em 4 de abril e 14 de maio, integrantes do GT encontraram-se, para avaliações, 

com o presidente da ACTERJ Rodrigo Ramalho e o assessor Sergio Henrique 

Teixeira 

 

Considerando-se a demora na capacitação dos conselheiros eleitos, aguarda-se 

época oportuna para a sistematização ou revisão dos encaminhamentos 

sugeridos nos encontros com a ACTERJ.  
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6. 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/RJ, SEEDUC, AMATRA1 

e OAB/RJ. 

 

No dia 8 de agosto, na sede da AMATRA1, foi realizada reunião da coordenação 

do Acordo com representantes das Secretarias de Estado de Educação, de 

Ciência, Tecnologia e Inovação e de Esporte, Lazer e Juventude, visando parceria 

nos projetos em curso, em especial no Projeto Oficinas de Mediação para o 

Mundo do Trabalho. 

 

Em 15 de outubro, a coordenação do Acordo de Cooperação, em encontro, na 

sede da OAB/RJ, com o presidente Luciano Bandeira e os advogados Ricardo 

Menezes e Silvana do Monte Moreira, propôs parceria, envolvendo a CAARJ, 

para, considerando-se os direitos humanos de crianças e adolescentes e os 

espaços de possível atuação da OAB, tanto local quanto nacional,  difundir-se a 

necessidade premente da proteção integral e prioritária. Aventou-se o lançamento 

de uma campanha para enfatizar que a qualidade do desenvolvimento na primeira 
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infância influencia fortemente os resultados econômicos, sociais e na saúde para 

os indivíduos e para a sociedade como um todo, gerando grandes ganhos 

financeiros. Significa dizer que os investimentos seriam não apenas justos, mas 

extremamente eficientes para o desenvolvimento do país. Foi inclusive sugerido 

um slogan "As crianças são todas nossas crianças". 

  

Aguarda-se reunião do GT para deliberações a respeito da campanha e de outras 

ações para 2020. 

 

7. PARTICIPAÇÃO E PROTAGONISMO JUVENIL. 

 

Objetivos: estimular e contribuir para a formação de jovens participativos e 

comprometidos socialmente. 

 

Conforme as deliberações nas reuniões do Acordo de Cooperação realizadas em 

29 de agosto e 3 de dezembro foi adotada nova linha de ação para estimular o 

protagonismo juvenil no Projeto Participação e Protagonismo Juvenil. 

 

Atendendo à solicitação feita pela coordenação do Acordo de Cooperação ainda 

na reunião promovida em 3 de dezembro, America Ungaretti convidou o jovem 

Patrick Figueiredo Antunes Pereira para coordenar o GT - o que foi aceito por ele. 

Aguarda-se reunião do grupo de trabalho para definição das linhas de ação para 

2020.  

 

GRUPOS DE TRABALHO DO FEPETI/RJ EM PARCERIA COM O ACORDO 

 

GT 12 DE JUNHO. 

 

A coordenação do Acordo participou das reuniões mensais do GT do Fórum e 

daquelas voltadas para a organização do lançamento das campanhas nacional e 

internacional relacionadas ao 12 de Junho - Dia Mundial de Combate ao Trabalho 

Infantil. Vale destacar que Vice-Coordenador do Acordo de Cooperação ocupa a 
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função de Coordenador do GT 12 de Junho responsável pela organização do 

Lançamento da Campanha no Estado do Rio de Janeiro através do FEPETI/RJ. 

 

    

 

GT 18 DE MAIO. 

 

A coordenação do Acordo participou das reuniões do GT voltadas para a 

organização dos eventos alusivos ao 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.  

Após a consolidação das recomendações surgidas nos mencionados eventos, o 

GT deliberou criar novo grupo de trabalho destinado, exclusivamente, à revisão 

do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 

Adolescentes - o GT Plano Municipal -, para o qual serão convidados apenas os 

integrantes do GT 18 de Maio que detenham expertise adequada, viabilizando 

maior agilidade. 

 

GT ARTICULAÇÃO INTERMUNICIPAL. 

 

O GT prossegue na articulação intermunicipal, logrando maior participação de 

representantes de outros municípios nas reuniões ordinárias do Fórum que são 

promovidas na cidade do Rio de Janeiro - o que resulta em maior probabilidade 

de reprodução de ações realizadas na capital em demais bases territoriais. Por 

ocasião da Campanha do dia 18 de maio foi possível lançamento virtual da 

publicação “Tecendo a Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes em Situação 
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de Violência Sexual” – cuja publicação pode ser consultada no site do CMDCA-

Rio. 

 

REALIZAÇÕES E EVENTOS 

 

Janeiro: 

- dia 14 - Oficina de Mediação para o Mundo do Trabalho, ação do Projeto 

Comunidades, Cidadania e Educação, em parceria com o Instituto Saber, 

realizada no CRAS Acari, englobando, pela manhã, reunião com os 

colaboradores da 6ª CASDH e, à tarde, palestra Educação para a Paz, proferida 

por Marcos Bragança, para os jovens inscritos na oficina e seus familiares.  

 

 

Abril: 

- dia 15 - Seminário "Entrando em Campo com as Categorias de Base do Futebol 

na Cidade do Rio de Janeiro", realização do GT Esportes do Acordo de 

Cooperação e do FEPETI/RJ, na sede do TRT1, com a programação que segue: 

Apresentação. 

- Desembargador José da Fonseca Martins Junior (Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho da 1ª Região). 

- Desembargadora Gloria Mello (Coordenadora do Acordo de Cooperação, 

representante da AMATRA1).  
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- Profa. Dra. Ana Christina Brito Lopes (Coordenadora do Seminário, Pós-Doutora em 

Direito (UFPR), Doutora em Sociologia (UFPR), Professora, Pesquisadora e Consultora 

em Direito da Criança e do Adolescente). 

Painel 1.  

Benefícios e riscos da formação precoce esportiva: os desafios para o exercício da 

prática ao direito fundamental ao esporte. 

- Prof. Fernando Barreto Barbosa (Professor de Educação Física e Técnico em 

Desporto Escolar). 

Painel 2.   

A mídia como aliada no enfrentamento às violações nas categorias de base do 

futebol. 

- Getulio Vargas (Ex-goleiro, apresentador e comentarista esportivo). 

- Breiller Pires (Jornalista - El País e ESPN Brasil). 

Painel 3. 

As invisibilidades das deliberações pelos Conselhos Estaduais de Direitos como 

“drible” nas lacunas legislativas:os casos do Rio de Janeiro e do Paraná. 

Profa. Dra. Ana Christina Brito Lopes – (Professora, Pesquisadora e Consultora em 

Direito da Criança e do Adolescente. Conselheira no CEDCA-RJ (2005/2006) pela OAB-

RJ e Consultora no CEDCA-PR (2007/2013), pela OAB-PR). 

Dr. Murillo José Digiácomo (Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Paraná. Representante do Ministério Público do Estado do Paraná no CEDCA-PR em 

2011). 

Intervalo para almoço.  

Painel 4. 

O enfrentamento contra as violações de direitos nas categorias de base do futebol 

diante de um caso concreto na cidade do Rio de Janeiro. 

Dra. Daniela Cramer (Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho - 

Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - Rio de Janeiro). 

Dra. Ana Cristina Huth Macedo (Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro). 

Painel 5. 

O Acordo de Cooperação e as instituições parceiras fechando a rede para articular 

e proteger. 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Procuradoria Regional do Trabalho da 

1ª Região, Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Magistrados da Justiça do 
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Trabalho da 1ª Região, 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 de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 

Secretaria de Estado de Educação, Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente, Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 

  

 

Maio: 

- dia 13 -  Oficina de Mediação para o Mundo do Trabalho, ação do Projeto 

Comunidades, Cidadania e Educação, em parceria com o Instituto Saber, 

realizada no CREAS Coelho Neto, englobando, pela manhã, reunião com os 

profissionais do centro de referência da SMASDH e, à tarde, palestra Educação 

para a Paz, proferida por Marcos Bragança, para os jovens inscritos na oficina e 

seus familiares. 

•  No quadro do dia 18 de Maio, em parceria do Acordo de Cooperação 

com OAB/RJ, CMDCA-Rio, FEPETI/RJ, SMASDH/RJ e CEPIA: 

- dia 17 - oficina Articulando a Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes 

em Situação de Violência Sexual, na sede da OAB/RJ. 

- dia 21 - oficinas de sensibilização para adolescentes dos CRAS integrantes do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Prefeitura do Rio de 

Janeiro com relação aos temas do 18 de Maio, conduzidas, pela manhã, pela 

equipe da SUBDH da SMASDH; à tarde, pelo RAP da Saúde, ambas na sede da 

AMATRA1. 
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- dia 22 - oficina de sensibilização para representantes de grêmios estudantis com 

relação aos temas do 18 de Maio conduzida pelo Canal Futura, na sede da 

AMATRA1. 

- dia 28 - encontro de monitoramento do Plano Estadual de Enfrentamento à 

Violência Sexual coordenado pelo CEDECA-Rio. 

- dia 30 - Seminário "Tecendo a Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes em 

Situação de Violência Sexual" - fechamento dos eventos programados para 

marcar a memória do 18 de Maio, na sede da OAB/RJ. 

 

 

Junho: 

- dia 12 - Lançamento das campanhas nacional e mundial contra o Trabalho 

Infantil: Criança não deve trabalhar - infância é para sonhar, realizado, no 
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Museu do Amanhã, em parceria FEPETI/RJ, FNPETI e Acordo de Cooperação 

para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro, englobando a 

contextualização da data, a apresentação de dados sobre o trabalho infantil e 

diversas atividades culturais e de sensibilização de jovens e da sociedade civil 

para a relevância da questão. A cidade do Rio de Janeiro foi palco da mobilização 

que fez parte da celebração dos 25 anos do Fórum Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil, dos 100 anos da Organização Internacional do 

Trabalho e dos 20 anos da Convenção 182 da OIT sobre Proibição das Piores 

Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação. O Cristo 

Redentor, com o apoio da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi 

iluminado com a cor azul.  
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Julho:  

- dia 18 - Cerimônia de certificação dos jovens que concluíram o curso em ambos 

os pilotos do 1º semestre do Projeto Oficinas de Mediação para o Mundo do 

Trabalho, na Escola Municipal Ana de Barros Câmara, em Coelho Neto. 

 
 

Agosto: 

- 19 e 21 - Semana Nacional da Aprendizagem, no TRT1, englobando dois 

eventos: no dia 19, com representantes de empresas e do Sistema S, foram 

esclarecidas dúvidas a respeito da aprendizagem profissional e debatida a sua 

importância para a sociedade e economia;  

 

O dia 21 foi dedicado a 120 jovens cadastrados pelas entidades formadoras 

parceiras, para troca de experiências entre jovens aprendizes e postulantes, 

rodas de conversa e oficinas (comportamental, fotografia, jogos profissionais e 

elaboração de currículo). Parceria Acordo de Cooperação, UNICEF, Fundação 

Roberto Marinho, Associação Brasileira de Recursos Humanos, Conselho 
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Regional de Contabilidade, Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro e 

entidades formadoras. 

       

 

Outubro: 

- dia 8 - participação da coordenação do Acordo de Cooperação na abertura do 

Curso de Capacitação "Ações Estratégicas no Combate às Violações contra 

Crianças e Adolescentes: com foco principal no trabalho infantil e suas piores 

formas", promovido pela SMASDH/RJ nos dias 8 e 9. 
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Novembro: 

- dia 18 - Trabalho Infantil: Educar para Erradicar, realização do Programa de 

Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, na sede do TRT1, com 

a programação que segue: 

• Trabalho Infantil: marca da desigualdade na 1ª infância. Gloria Regina Ferreira Mello - 

desembargadora do TRT, coordenadora do Acordo de Cooperação e representante da AMATRA1. 

• O papel do Poder Judiciário Trabalhista no combate ao trabalho infantil. Mauro Roberto Vaz 

Curvo - juiz titular e colaborador da CETI (Comissão de Erradicação ao Trabalho Infantil) do TRT 

23ª Região. 

• Estratégias intersetoriais para prevenção e erradicação do trabalho infantil. André Viana 

Custódio - vice-presidente da Rede Ibero-americana para Docência e Pesquisa em 

Direitos da Infância (REDidi). 

- dia 18 - participação da coordenação do Acordo de Cooperação na formatura 

2019 do Programa ViraVida, na sede da FIRJAN. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Os melhores resultados foram alcançados no âmbito dos projetos Esportes, 

Comunidades, Cidadania e Educação e Políticas e Projetos em prol da Infância e 

Juventude. 

 

O Seminário "Entrando em Campo com as Categorias de Base do Futebol na 

Cidade do Rio de Janeiro", em resumo, deu maior visibilidade às violações de 

direitos de crianças e adolescentes nas categorias de base do futebol na cidade 

do Rio de Janeiro, usualmente encobertas pelo glamour dos exemplos de 

sucesso no esporte; ademais gerando encaminhamentos tendentes a mais 

intensa e eficiente articulação entre as instituições signatárias do Acordo e as 

equipes técnicas responsáveis pela formação dos jovens atletas, para 

aprimoramento das práticas conforme a proteção devida. 

 

Nos pilotos das Oficinas de Mediação para o Mundo do Trabalho, confirmaram-se 

a necessidade e a efetividade de a  oferta de formação ser levada para os 

territórios onde se encontram crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade, porquanto não há garantia de locomoção via transporte público 
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para a profissionalização independentemente da aprendizagem formal. Por outro 

lado, o projeto prevê o mapeamento do território, para a criação de uma rede de 

apoio, nas próprias comunidades, que assegure o desenvolvimento de outras 

competências e saberes; bem como o acompanhamento individualizado no 

sentido da construção do projeto de vida. Entende-se, portanto, que o projeto 

enfim desembocou na linha de ação adequada aos seus 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. 

 

Quanto ao Projeto Políticas e Projetos em prol da Infância e Juventude, após 

diversas tentativas, sem êxito, de acesso a parlamentares, e diante da falta de 

políticas públicas abrangentes, a ideia de uma campanha permanente, tendente a 

colocar na ordem do dia a proteção prioritária devida a todas as nossas crianças, 

adveio da constatação de que o discurso, no âmbito do Acordo de Cooperação, 

deveria ser modificado. Considerando-se que o trabalho infantil é decorrente de 

outras diversas e graves violações aos direitos de crianças e adolescentes e, não 

obstante, quando se trata de pobres e vulneráveis, está ainda introjetado na 

mentalidade da nossa sociedade como sucedâneo do ingresso na marginalidade, 

optou-se por focar, não apenas nos irreversíveis danos à formação física, 

psíquica e emocional dos jovens, mas, igualmente, nos ganhos social, na saúde e 

financeiros dos investimentos de qualidade no desenvolvimento na primeira 

infância, para os indivíduos e também para a sociedade como um todo. 

Investimentos que seriam não apenas justos, mas extremamente eficientes para o 

desenvolvimento do país. Entende-se, assim, que o projeto também desembocou 

em linha de ação adequada aos seus objetivos. 

 

Bom resultado foi alcançado ainda no que concerne ao GT Articulação 

Intermunicipal, visto como outros municípios do Estado do Rio de Janeiro estão 

aderindo à participação no FEPETI/RJ, contribuindo para o diálogo 

interinstitucional e a divulgação e interação de boas práticas. 
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DESAFIOS 

 

Constituem desafios para 2020: 

 

• Aperfeiçoar, sedimentar e divulgar incansavelmente o novo discurso à 

sensibilização da sociedade para a importância da primeira infância e do direito 

inalienável de todas as crianças e adolescentes a afeto e cuidados verdadeiros e 

adequados desde os primeiros anos de vida até pleno desenvolvimento. 

 

• Buscar ampliar, diuturnamente, a articulação interinstitucional e as parcerias, 

assim como a participação dos jovens e de mais integrantes das instituições 

signatárias do Acordo de Cooperação nas ações desenvolvidas.  

 

• Incrementar a divulgação dos projetos e ações.  

 

• Combater, sempre mais eficazmente, o trabalho infantil e demais violações aos 

direitos de crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

 

 

 

 


