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TRABALHO SEGURO 

Trabalho na arquitetura 

De uma civilização 

Efeitos e influências 

Toda a repercussão 

No corpo em nossa mente 

Discussão hoje presente 

É nossa reflexão 

TRABALHO INFANTIL  

A infância é o futuro 

É o esteio da nação 

Seu lugar é na escola 

Pra cuidar da formação 

Fora deste ato falho 

Não existe pro trabalho 

Seu lugar: na educação 

 

Recife, 23 de outubro de 2017. 

  

Aos Interessados. 

  

Assunto: Sobre o IV Congresso Pernambucano do Trabalho 

Seguro e o I Congresso Pernambucano de Combate ao Trabalho 

Infantil e de Estímulo à Aprendizagem que ocorrerá nos dias 22, 23 

e 24 de novembro do corrente ano, no teatro TABOCAS do Centro de 

Convenções. 

  

Prezados:  

CCuummpprriimmeennttaannddoo--ooss,,  tteemmooss  aa  ggrraattaa  ssaattiissffaaççããoo  ddee  aapprreesseennttaarr--llhheess  aa  

pprrooppoossttaa  ddoo  IV CONGRESSO PERNAMBUCANO DO TRABALHO SEGURO e do I 

CONGRESSO PERNAMBUCANO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE 

ESTÍMULO À APRENDIZAGEM  ppaarraa  aass  aaççõõeess  qquuee  eennvvoollvveemm  ddooiiss  pprrooggrraammaass  

ppeerrmmaanneenntteess  ddoo  CCoonnsseellhhoo  SSuuppeerriioorr  ddaa  JJuussttiiççaa  ddoo  TTrraabbaallhhoo  --  CCSSJJTT,,  oouu  sseejjaa,,  oo  

PRPAT - PROGRAMA REGIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO 

TRABALHO e o PRCTIEA - PROGRAMA REGIONAL DE COMBATE AO 

TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À APRENDIZAGEM.  
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Consideramos que o momento atual pede uma participação mais 

ousada da Justiça do Trabalho, através de seus representantes e entendemos que 

devemos procurar uma maior discussão desses temas, para uma melhor prestação 

jurisdicional em largo sentido. 

Estamos muito envolvidos com os preparativos para o IV 

CONGRESSO PERNAMBUCANO DO TRABALHO SEGURO e o I CONGRESSO 

PERNAMBUCANO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE ESTÍMULO À 

APRENDIZAGEM. 

Inicialmente queremos enfatizar que é a primeira vez que será 

realizado o Congresso sobre a Proteção ao Trabalho Infantil, tendo havido uma 

reunião dos mesmos. 

O tema do Congresso será: “O TRABALHO NA ARQUITETURA DA 

CIVILIZAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES FÍSICAS E MENTAIS” tendo o tema 

partido da seguinte análise: 

• O TRABALHO – a atividade de cada um, de um grupo, de uma empresa ou 

instituição; 

• ARQUITETURA – arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes para 

abrigar os diversos tipos de atividades humanas, visando tb. a determinada 

intenção plástica. 2. arq conjunto das obras arquitetônicas executadas em 

determinado contexto histórico, social ou geográfico; 

• CIVILIZAÇÃO – conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, 

moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma 

sociedade; 

• REPERCUSSÕES – as consequências, efeitos ou influências; 

• FÍSICAS – no sentido de corpo (tomaremos ao falar sobre desenvolvimento e 

acidentes); 

• MENTAIS – Os termos transtorno, distúrbio e doença combinam-se aos 

termos mental, psíquico e psiquiátrico para descrever qualquer anormalidade, 

sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental. 

O tema não poderia ser mais apropriado, segundo o nosso olhar e 

estamos muito empolgados e tentando contagiar aos outros, tanto quanto for 

possível. 
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Ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de novembro do corrente ano. O lugar 

é o teatro TABOCAS do Centro de Convenções, com capacidade para 800 pessoas. 

O tema está sendo trabalhado pelo Programa de Trabalho Seguro 

da Justiça do Trabalho desde 2016, devido à relevância de debater junto com a 

sociedade e instituições responsáveis medidas de detecção das causas e prevenção 

para esses tipos de enfermidades. 

Para que seja dada continuidade aos referidos programas, estaremos 

realizando, no mês de novembro os mencionados congressos conjuntamente, 

enfatizando o tema “transtornos mentais”. Conforme poderão ver a seguir a 

construção do Congresso visou dar um perfil multidisciplinar e científico, desde a sua 

Conferência inaugural até o último painel, prestigiando os debates e a interação 

entre os painelistas e os participantes. 

Considerando a importância das temáticas, foram convidados pessoas 

do Judiciário, Ministério Público, Executivo, Legislativo e da Sociedade Civil. Dentre 

os painelistas-especialistas teremos Médicos, Psicólogos, Juiz, Procurador, 

Desembargador, Auditor, Deputado Estadual, Vereador, Professor, enfim, vários 

segmentos de uma sociedade que percebe e sente a necessidade de unir esforços 

contra um mal comum.  

Esperamos que possam participar e  divulgar o evento, como nossos 

ilustres convidados. 

Para que seja dada continuidade aos referidos programas, 

estaremos realizando, no mês de novembro os mencionados congressos 

conjuntamente, inclusive, com o tema “transtornos mentais”. 

Maiores informações no site indicado no rodapé e ao final a 

programação do Congresso. 

As estrofes acima fazem parte de um Cordel feito especialmente 

para o Congresso e será entregue aos participantes. 

Juntem-se a nós, na discussão de temas tão importantes. 
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Reiteramos protestos de elevada consideração e apreço. 

   

 

PAULO ALCANTARA 

Desembargador do TRT da 6ª. Região 

Gestor Regional do PRPAT-PRCTIEA 

Coordenador Científico do Congresso 
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PROGRAMAÇÃO  

 

22/11/2017 – QUARTA-FEIRA 

18h – Abertura Solene (mesa oficial + Hino Nacional + Falas). 

Cordelista: Allan Salles. 

19h – Conferência Magna: Carlos Guilherme Figueiredo (Médico, 

Diretor e Psiquiatra da Gerência de Saúde Mental da Secretaria de                

Orçamento, Planejamento e Gestão do Governo do Distrito Federal). 

TEMA: “Trabalho e Saúde Mental”. 

20h – Apresentação Cultural: Orquestra Alto da Mina 

Coquetel 

 

23/11/2017 – QUINTA-FEIRA 

Pilar: Boas Práticas de Combate ao Trabalho Infantil 

Problematizador: Desembargador Fábio Farias 

Painelistas:  

09h- Lupércio Carlos do Nascimento (Prefeito de Olinda) 

09:30h- Jaílda  Pinto (Procuradora do Trabalho/MPT-PE) “Ministério 

Público do Trabalho e o Projeto Resgate à Infância”. 

10h – intervalo 
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10:15h -  Élio Braz   (Juiz de Vara de Infância e Juventude e Psicólogo) 

10:45h - Hemi Vilas Bôas. (FEPETIPE). “Fepetipe e suas ações no 

Estado de Pernambuco.” 

11:15h – Debate 

12h - Almoço 

 

23/11/2017 – QUINTA-FEIRA 

Pilar: Transtornos Mentais advindos do Trabalho 

Problematizadora: Desembargadora Eneida Melo 

Painelistas:  

14h- João Carlos Alchieri (Doutor em Psicologia e Professor da UFRN). “A 

Subjetividade na Arquitetura do Trabalho”. 

14:30h- Laura Pedrosa (Doutora em Psicologia clínica do trabalho e 

Docente do IDE/Faculdade Redentor).) “O Trabalho na Construção do 

Sujeito: falas de saúde e de doenças mentais laborais”. 

 15h – Intervalo 

 15:15h -  Paulo Alcantara (Desembargador do TRT6 e Mestre em 

Educação). “O Transtorno Mental e Comportamental na Atividade 

Judicial”. 

 15:45h – Karla Freire Baêta ( Coordenadora Geral de saúde do 

Trabalhador do Ministério da Saúde/DF) 

 16:15h – Debate 

 17h – Término das atividades 

 

24/11/2017 – SEXTA-FEIRA 

Pilar: Acidentes de Trabalho, Perícias e suas Repercussões 

Problematizadora: Desembargadora Virgínia Canavarro 

Painelistas:  

09h- Andréa Keust (Juíza do Trabalho TRT6) “As dificuldades 

enfrentadas nas perícias Judiciais”. 

09:30h- Gilliatt Falbo (Médico e Presidente do IMIP). “Burnout dos 

Profissionais de Saúde e Acidentes de Trabalho”. 
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10h – Intervalo 

10:15h -  Simone Holmes (MTE-PE). “Acidentes de Trabalho: impacto    

nas relações laborais”. 

10:45h -  Germana Veloso (Advogada OAB-PE) 

11:15h – Debate 

12h – Almoço 

 

24/11/2017 – SEXTA-FEIRA 

Pilar: Trabalho Infantil x Educação 

Problematizador: Desembargador Eduardo Pugliesi 

Painelistas:  

14h- Paulo Alcantara (Coordenador Editorial do jeet.blog.br e Mestre em 

Educação) “Aspectos da Aprendizagem na Formação do Menor”. 

14:30h- Isaltino Nascimento (Deputado Estadual e Líder do Governo em 

Pernambuco). “Os desafios para a inserção escolar e inclusão 

produtiva para os jovens em conflito com a lei”. 

15h – Intervalo 

15:15h -  André Régis (Vereador do Recife e Professor da UFPE) “Minha 

educação, minha vida, meu futuro”. 

15:45h – Grinaldo Gadelha (Advogado da CAAPE-OAB) “Trabalho 

Infantil sob a Ótica da Tecnologia e Inovação”. 

16:15h – Debate 

17h – Encerramento 

 

Presidente a prefeito 

As instâncias do poder 

Tribunal, empresa, escola 

Tudo mais que possa ser 

Os parceiros da empreitada 

Todos juntos na jornada 

Vamos nós empreender 

Fomentar todas conquistas 

Nossa reação civil 
Reunidos nesta hora 

Neste encontro tão gentil 
Direito nossa esperança 

Pelo jovem e a criança 

O futuro do Brasil 

 


