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ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala 
de sessões do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região, sob a 
presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Inácio da Silva, Presidente deste 
Tribunal, foi realizada, conforme edital de convocação publicado no DEJT do dia 11.05.2017, 
audiência pública para tratar do cumprimento da legislação sobre aprendizagem profissional, 
prevista no art. 428 e seguintes da CLT e Lei nº 10.097/2000, que asseguram o direito 
fundamental à profissionalização de adolescentes e jovens previsto no art. 227 da Constituição 
Federal e, especialmente, discutir o tema “LEI DE APRENDIZAGEM". O evento faz parte da 2ª 
Semana Nacional de Aprendizagem, promovida pelo Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em parceria com o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), e também com a participação 
da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Estado de Alagoas, Órgão do 
Tribunal de Justiça do Estado com atribuição de promover a articulação da Justiça, da Infância 
e da Juventude com outros órgãos governamentais e não-governamentais. A presente 
audiência pública foi aberta à participação de quaisquer interessados, em especial empresas 
privadas ou públicas, entidades do sistema S, entidades de formação profissionalizante, 
organizações governamentais e não-governamentais, entidades sindicais e demais órgãos 
integrantes da rede de proteção da criança e do adolescente, fóruns, comitês, comissões, 
órgãos colegiados que atuem no combate ao trabalho infantil e profissionalização de jovens e 
adolescentes. Esta audiência também foi divulgada no site deste Tribunal, desde o dia 
23.05.2017. Das empresas notificadas pessoalmente para comparecer à audiência, fizeram-se 
presentes: 1. AEC Centro de Contatos; 2. Asa Branca Ind. Com. e Importadora; 3. Atacadão; 4. 
Auto Posto Comendador; 5. Auto Posto Pioneiro; 6. Carajás Construções; 7. Cesta de 
Alimentos; 8. Cony Engenharia; 9. Copra Indústria Alimentícia; 10. Correios; 11. Dinâmica 
Distribuidor;  12. Dragão; 13. Eletrobrás Distribuição Alagoas; 14. Enengi; 15. Farmácia 
Permanente; 16. Fika Frio; 17. Gazeta de Alagoas; 18. Grand Oca Maragogi; 19. Grupo 
Coringa; 20. Hospital Arthur Ramos; 21. Hospital Unimed; 22. Hotel Jatiúca; 23. Hotel Salinas 
Maceió; 24. Hotel Salinas Maragogi; 25. Indústria Alimentícia Popular; 26. Krona Tubos e 
Conexões do Nordeste; 27. Lojas Le Biscuit; 28. Luna Avícola; 29. Mafrios Distribuidora e 
Importadora; 30. Objetiva Distribuidora; 31. Pindorama; 32. Ponto Certo; 33. Portobello; 34. 
Posto Farol; 35. Posto Jota Pinto Arapiraca; 36. Posto Quarto de Milha; 37. S. Pessoa 
Distribuidor; 38. Sanatório Hospital Geral; 39. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
SENAC; 40. Serviço Social da Industria - SESI; 41. SOCOCO; e 42. UniCompra 
Supermercados. 
 
Iniciando a audiência o mestre de cerimônias destacou que a presente audiência pública faz 
parte da programação da 2ª Semana Nacional da Aprendizagem, na qual se debaterá a "Lei de 
Aprendizagem" e tem por objetivo conscientizar as empresas sobre a importância da 
contratação de jovens na forma da Lei nº 10.097/2000, orientar os empresários sobre o dever 
legal e social de propiciar a aprendizagem como forma de garantir emprego digno e prevenir 
futuras ações judiciais, informar sobre os projetos existentes em Alagoas para inserção de 
jovens no mercado de trabalho, estabelecer estratégias e mecanismos para o cumprimento da 
cota aprendizagem pelas empresas que desenvolvem atividade econômica na localidade, e 
abrir espaço para democratização e transparência das discussões sobre o tema, por meio de 
debates que agreguem informações, sugestões e críticas sobre o objeto da convocação, como 
forma de garantir a participação popular na gestão de tema de relevante interesse para a 
sociedade. Em seguida, foi solicitado a todos a gentileza de desligar ou pôr no modo silencioso 
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seus aparelhos celulares. Após, foram convidados a compor a mesa Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Pedro Inácio da Silva, Presidente do Tribunal, Antônio Adrualdo Alcoforado 
Catão, João Leite de Arruda Alencar e José Marcelo Vieira de Araújo, membros desta Corte, 
representando o Ministério do Trabalho e Previdência Social, Israel Lessa, Superintendente 
Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, Excelentíssimo Senhor Rafael Gazzanéo Júnior, 
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região, a Excelentíssima 
Senhora Procuradora do Trabalho Virgínia Gonçalves,  a Excelentíssima Senhora Juíza Maria 
Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá, Coordenadora da Infância e Juventude em Alagoas, 
Excelentíssimo Senhor Juiz Sérgio Roberto de Mello Queiroz, Presidente da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 19ª Região - AMATRA XIX, o Auditor Fiscal Leandro Andrade de 
Carvalho, Coordenador do Projeto de Inserção de Aprendizes e PCD no Mercado de Trabalho 
e Marben Loureiro, Diretor Regional do SENAI. A seguir, para abertura da audiência pública, 
foi passada a palavra ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Inácio da Silva, 
Presidente, que assim se pronunciou: "Boa tarde a todos. Quero inicialmente saudar os 
Desembargadores do nosso TRT: Desembargador Antônio Catão, Desembargador João Leite, 
Desembargador Marcelo Vieira. O Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de 
Alagoas, Doutor Rafael Gazzáneo, Dr. Israel Lessa, Superintendente da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego do Estado de Alagoas, Dra. Maria Lúcia de Fátima Pirauá, 
Juíza Vice-Coordenadora da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal 
de Justiça do Estado de Alagoas, a Desembargadora Vanda Lustosa, Vice-Presidente do TRT, 
Dr. Sérgio Queiroz, Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Alagoas, o 
Auditor Fiscal Leandro Andrade, coordenador do Projeto de Inserção de Aprendizes, aqui do 
Estado, o Diretor Regional do Senai, Dr. Marben Loureiro, que aqui representa o sistema S, 
Senhores Juízas e Juízes presentes, advogados, Senhoras e Senhores. Quero inicialmente 
agradecer a presença de todos que atenderam ao nosso chamado para esta importante 
audiência pública, que tem como finalidade discutir a aprendizagem profissional, conscientizar 
as empresas sobre a importância da contratação de jovens na forma da Lei 10.097/2000, 
informar sobre projetos exitosos no Estado de Alagoas que inserem jovens no mercado de 
trabalho, evento este que faz parte da 2ª Semana Nacional de Aprendizagem, promovida pelo 
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do CSJT, que é o 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e também do TST - Tribunal Superior do Trabalho, 
em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui 
em nosso Estado temos também a parceria com a Coordenadoria Estadual da Infância e da 
Juventude do Tribunal de Justiça do Estado e do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil - 
FETIPAT. Este assunto é um tema muito delicado. Outro dia estava a visitar uma exposição 
sobre trabalho infantil, aqui no nosso Tribunal, no átrio do Tribunal, exposição que exibia fotos 
de trabalho degradante de jovens, onde se viam crianças e adolescentes trabalhando em 
lixões, outros no canavial, alguns em umas carvoarias. De imediato vi ali os mesmos que 
encontramos nos semáforos, nas esquinas vendendo doces, exibindo vocações de 
malabaristas. Identifiquei nas fotos os deserdados de sempre, os sem direito à infância, sem 
escola, sem proteção, são aqueles que muitas vezes nós fingimos não ver. São como aqueles 
personagens do escritor inglês Charles Dickens, sofridos e hiper-explorados pelas fábricas da 
Inglaterra do século XIX, nos campos, nas minas de carvão, alguns imortalizados em filmes 
pungentes como Oliver Twist, David Cooperfield, Philip Pirrip, era como se aqueles 
personagens estivessem retratados naquela exposição do Tribunal, mas vivendo no Brasil, em 
pleno século XXI. Porém, senhoras e senhores, aquelas crianças da ficção inglesa foram 
resgatadas, fizeram a travessia para uma vida melhor através da educação e pelas políticas 
públicas do bem-estar social daquele país. Hoje, crianças e jovens ingleses, naquelas 
condições, só podem ser rastreadas em livros que se tornaram clássicas. Esta audiência 
pública, em grande medida, quer conversar sobre isto, sobre a travessia que deve ser feita 
pelos nossos jovens para uma vida melhor, o que só é possível com educação, políticas 
públicas eficazes e trabalho decente. Portanto, esta é uma ação que visa garantir o direito 
fundamental a educação e ao trabalho decente aos jovens brasileiros, como previsto no art. 
227, da Constituição Federal, e assegurar o cumprimento dos acordos firmados pelo Brasil com 
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a Organização Internacional do Trabalho em 2003. A aprendizagem é reconhecida como um 
mecanismo de promoção do trabalho decente e base de caminhadas, trajetórias mais 
promissoras aos jovens, à juventude. Ao se analisar a prioridade estabelecida pela Agenda 
Nacional do Trabalho Decente percebe-se a ambição desse projeto, que é, ou que são: I) mais 
e melhor educação; II) conciliação de estudos com trabalho e vida familiar; III) inserção ativa e 
digna no mundo do trabalho; e IV) diálogo social, que é o que deve permear as relações de 
trabalho, para que seja considerado decente, como proposto pela OIT. Contribuir para sua 
efetivação é o nosso desejo, é o desejo de todos nós que estamos aqui. Esta audiência visa 
ainda mais, que é mobilizar os entes públicos, os governantes, os empregadores, conselhos e 
órgãos de proteção e promoção à criança, entidades formadoras, sociedade civil para a 
importância desta aprendizagem profissional. Mas não estamos sós (sozinhos) aqui para 
cobrar das empresas o cumprimento da Lei de Aprendizagem, pois como o exemplo é uma 
ferramenta poderosa, o Tribunal está concedendo certificados para as empresas que têm 
cumprido a lei, cumprido com essa obrigação de cidadania, e que obscurece o discurso dos 
que não acham possível cumpri-la, pois a premiação contempla diversos ramos da atividade 
econômica em nosso Estado. Com isto, estamos publicizando esse esforço dessas empresas, 
que deve ser seguido por todas, na compreensão de que assim como é dever do estado e da 
família cuidar dos jovens e adolescentes, também o é da sociedade civil organizada e das 
empresas. Quero parabenizar as empresas que receberão os certificados hoje, mas também 
exortar as demais que aqui vieram para aderir a essa corrente que visa não só atender a lei, 
mas preparar mão de obra qualificada, que elas, as empresas, haverão de demandar e que 
serão útil no futuro, jovens preparados, motivados, qualificados, produtivos. A todos que aqui 
vieram, em nome do Tribunal e dos parceiros deste evento, muito obrigado!". Ato seguinte, 
passada a palavra Excelentíssimo Senhor Desembargador João Leite de Arruda Alencar 
assim expôs: “Doutor Pedro Inácio, Presidente dessa Corte, em nome de quem eu peço vênia 
para saudar todos os demais que compõem essa bancada, colegas da Magistratura, 
Magistratura de 1º grau, 2º grau, servidores, senhoras e senhores, é com muita alegria que a 
gente faz esse evento e no sentido de reconhecer o papel e o trabalho que algumas empresas 
têm feito em nome desse grande ideal da sociedade que é a aprendizagem. Na realidade, a 
aprendizagem não pode ser tida como um programa de governo, mas sim, como uma política 
de Estado. Ou seja, não importa qual o governo que venha a assumir, ele tem obrigação de dar 
continuidade, de implementar e efetivar essa política de Estado. Política de Estado que está 
prevista dentre outros dispositivos, como bem falou o Doutor Pedro Inácio, no artigo 227, da 
Constituição Federal, ao estabelecer que é dever da família, da sociedade e do estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, dentre outros direitos. Na 
mesma forma, isso também está retratado, repisado no artigo 4º do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Na realidade, trata-se de um direito fundamental, como também explanou o 
Doutor Pedro Inácio, direito fundamental que é aquele direito básico de uma significação social 
tremenda para a sociedade, em tal ponto que ele é estabelecido e gera uma chamada 
prestação positiva do Estado, ou seja, obrigação do Estado realizá-lo, implementar políticas, 
estratégias, mecanismos que venham a dar efetividade a esse direito fundamental. Mas a 
vinculação ao direito fundamental não é só vertical, ou seja, do Estado para conceder, mas 
também ela é horizontal porque alcança todos nós, não só o Estado, mas também a sociedade 
civil como um todo, tem também a obrigação de buscar a implementação, a concretização 
desse direito fundamental. Daí eu acho interessante nessa questão do trabalho infantil e 
também da aprendizagem, Doutor Pedro Inácio e Colegas, é a atuação dos órgãos que lidam 
com o trabalho num sentido amplo, eu sempre tenho dito aos Colegas e aos de outras 
repartições e órgãos estatais, que no dia que nós começarmos a trabalhar de forma ordenada, 
coordenada, e dialogando principalmente, teremos muito mais avanço. Eu sinto um certo 
isolacionismo dos órgãos que lidam com a questão trabalhista também, o Ministério Público do 
Trabalho, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Nacional que é 
quem faz a cobrança das multas administrativas, porque, infelizmente não há esse diálogo, 
faltam ações mais coordenadas por parte de todos nós! Ah! Eu faço uma figuração de que 
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considero todos no mesmo barco! Estamos no mesmo barco, mas cada um com seu remo, 
remando da sua maneira. Ou seja, o barco fica rodando e a gente não sai do lugar! Eu sinto 
sempre, eu sempre senti essa angústia e é importante para eu comunicá-la aqui e divulgá-la 
para vocês e espero que esse evento, possa servir quem sabe de um início para que esse 
diálogo entre nós possa prevalecer e possa realmente ter continuidade entre a sociedade civil, 
como eu falei, o Conselho Nacional, Conselho Estadual, Municipal que lida também com a 
aprendizagem. Eu vejo a aprendizagem sob três contextos basicamente, bem importantes, 
podem existir outros, com certeza, mas eu vejo três contextos importantes na aprendizagem. 
Primeiro contexto educativo profissional, que pelo tempo que me foi reservado, eu não vou 
nem entrar no assunto porque tem outras pessoas com mais capacidade que eu, que lidam 
mais diretamente com esse contexto e podem falar melhor do que eu. Mas eu queria tratar 
primeiro do contexto econômico, que gera também aprendizagem no que diz respeito à renda 
que vai gerar, não só para o aprendiz, mas também para a sua família, porque ele vai também 
gerar um aumento da renda familiar e isso gera, claro, uma redução da pobreza e da própria 
exclusão social. É importante lembrar, que como houve a crise de 29, nos Estados Unidos, 
uma das estratégias utilizadas pelo New Deal do Roosevelt, foi justamente o fortalecimento das 
entidades sindicais. Através desse fortalecimento das entidades sindicais, poderiam se buscar 
negociações coletivas mais favoráveis aos trabalhadores e, consequentemente, melhor 
remuneração, que poderia gerar maior consumo e isso vai gerar também para o Estado, um 
ganho a partir da tributação incidente sobre o consumo e, consequentemente, para toda a 
sociedade. Mas também tem um lado econômico que eu vejo que é em relação às empresas. A 
empresa também é beneficiada com a aprendizagem a partir do momento em que ela passa a 
ter uma força de trabalho, treinada, criada dentro do seio da empresa, ou seja, com a, vamos 
dizer assim, própria filosofia de gestão da empresa, isso vai até mesmo dispensar que a 
empresa lá na frente tenha que ter cursos relacionados à seleção de trabalhadores, aos 
treinamentos porque ela já tem essa mão de obra ali pronta, disponível, além dos talentos que 
vão surgindo, com essa aprendizagem. Claro que a aprendizagem ela não é prestação de 
serviço, ela é basicamente na sua essência formação profissional, mas também ela vai gerar 
para empresa essa possibilidade de ela ter uma mão de obra futura que ela poderá utilizar 
perfeitamente. E o aspecto social, no contexto social, da responsabilidade social das empresas 
e que essas empresas que estão aqui hoje estão demonstrando que têm consciência disso. 
Essa realização social da empresa, Doutor Pedro Inácio e colegas, deriva basicamente de dois 
princípios que eu acho muito importantes: o princípio da função social da propriedade, no que 
diz respeito à utilização da propriedade em benefício da sociedade e o princípio do valor social 
da livre iniciativa, um princípio muito caro para nós, porque na realidade ele tem uma 
importância que é o valor social do trabalho. Veja que o artigo Primeiro da Constituição 
Federal, quando trata dos princípios que vão servir de base para a Federação, entre eles, o 
princípio do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Ora, valor social é o quê? É aquela 
atividade, seja iniciativa seja o trabalho prestado por qualquer pessoa, seja, tenha um valor 
para a sociedade, um benefício  para a sociedade, daí porque, quando se empreende, quando 
se tem a liberdade de se empreender, isso também gera um outro lado que é de também gerar 
um benefício para a sociedade. Então, nada mais é do que a aplicação da aprendizagem, uma 
forma também do empreendedor, reconhecer a importância dessa responsabilidade social da 
sua empresa. E por fim, a questão social também é ligada à redução da violência social e da 
criminalidade, quando você consegue retirar jovens que poderiam ter um potencial criminoso. E 
aqui eu chamo a atenção, excelências, para o atlas da violência que foi editado pelo IPEA em 
2017, onde mostra o crescimento notório da violência entre jovens, principalmente no Nordeste 
aqui do Brasil. Enquanto em São Paulo houve uma redução de 49,4% entre 2005 e 2015, no 
Rio Grande do Norte houve aumento da taxa de homicídios de jovens de 292,3% e desses 
jovens, 92% são de uma população jovem masculina. E um dado interessante é de que em 
2005, havia 60.9 jovens/homicídios para cada grupo de 100.000 jovens; e em 2015, essa 
marca chegou a 113.6. E chama atenção o Estado de Alagoas e Sergipe, que atingiram 
respectivamente 233 homicídios para cada 100.000 jovens. Então nós temos uma situação 
realmente, em que pese o Brasil, seja considerado um país que tenha um arcabouço jurídico-
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legislativo extremamente avançado, diga-se de passagem o ECA, leis e que tratam dessa 
questão, mas infelizmente o arcabouço jurídico não está sendo suficiente para que possamos 
eliminar ou pelo menos reduzir essencialmente essa questão da violência entre jovens no 
Brasil. Então daí que eu quero destacar a importância desse evento e a importância de se 
reconhecer o trabalho e atuação dessas empresas, no que diz respeito à implementação do 
aprendizado. Vou terminar apenas com uma frase que eu achei muito interessante do Paulo 
Freire, que é o nosso ícone em educação, onde ele diz que: "se a educação sozinha não 
transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda". Muito obrigado!” Continuando, 
foi convidado a se pronunciar o Senhor Leandro Andrade de Carvalho, Auditor Fiscal e 
Coordenador do Projeto Inserção de Aprendizes da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego em Alagoas, que assim se manifestou: "Olhe já tirei o relógio para não 
falar demais porque eu sei que o tempo está bem apertado e a gente faz questão de deixar o 
tempo bem apertado porque há experiência, há relatos de aprendizes hoje que vão subir aqui e 
vão falar como é bom ser aprendiz e como isso mudou a vida deles e respectivamente das 
famílias. Mas vou me permitir falar sobre cinema. Dizem que sempre o segundo filme não é tão 
bom quanto o primeiro. Há divergências. Dizem que também o Poderoso Chefão é um dos 
melhores filmes já feitos. Eu gosto muito do Poderoso Chefão! E eu acho que o Poderoso 
Chefão 2 é muito melhor que o Poderoso Chefão 1, eu sei que a nem todo mundo convém. Por 
exemplo, Toy Story, eu tenho dois filhos eu vejo todos filmes de criança possíveis. O Toy Story 
3 é muito melhor que o Toy Story 1, é inacreditável, a profundidade que esses filmes pseudo-
infantis têm. Mas por que o Leandro está falando sobre continuações de cinema? Porque hoje 
vivemos um filme, vivemos uma, uma a vida imita a arte e ao contrário, hoje vivemos a 
continuação de um filme, que o ano passado estávamos aqui todos para fazer a primeira 
audiência pública! Hoje, nós estamos na segunda audiência pública! Que bom que venha a 
terceira, que venha a quarta! Para que a gente reflita sobre essas questões tão importantes, 
que são a aprendizagem, inclusão e qualificação profissional; temas que são muito bem 
chegados à necessidade, à demanda do nosso Estado. Eu gostaria de chamar a atenção de 
uma coisa! Bom, para você dizer que o filme é bom, ou que é ruim, você tem que fazer a 
comparação, e aí você vai colocar a sua sensibilidade do que você gostou ou não gostou. 
Então eu vou me permitir também colocar a minha sensibilidade para comparar a primeira 
audiência pública com a segunda audiência pública. E por que eu acho que a segunda 
audiência pública é melhor que a primeira? Me permitam, quem discorda, mas eu vejo outros 
agentes inseridos nessa questão da aprendizagem que não estavam aqui, que não estavam 
presentes. Vejo também mais empresas, vejo esse auditório aqui mais cheio e eu gostaria de 
destacar, essa construção da sociedade. Tenho maior orgulho em dizer que sou auditor fiscal 
do trabalho há dez anos, mas a inclusão não é responsabilidade da fiscalização do trabalho, é 
uma responsabilidade da sociedade, em conjunto. Não posso me furtar também nessa 
avaliação de que o segundo é bem melhor do que o primeiro nas palavras do Desembargador 
João, que ele coloca muito bem! Vou roubar a sua metáfora, dessa falta de articulação 
interinstitucional, dessa falta de organização, de diálogos dessas instituições e isso também é 
um sentimento que eu tenho de que estamos melhores. Estamos melhores! Estamos 
discutindo mais aprendizagem entre as instituições, principalmente da questão da fiscalização 
do trabalho. Estamos trazendo outros agentes aqui, poderia citar individualmente, porque como 
Alagoas é pequena, a gente tem essa sensibilidade. Conheço muitos colegas aqui da inserção 
pelo nome e todos são parceiros de inserção, independentemente do qual papel que a gente 
desempenha: se é auditor fiscal do trabalho; se é magistrado do trabalho; se procurador do 
trabalho; se empresário, se representante preposto da empresa; se articulador de políticas 
sociais; se educador. Esse é um grande valor que a gente está acrescentando nessa 
discussão. A segunda melhor que a primeira por quê? Porque a gente tem dialogado mais, a 
gente consegue superar essas barreiras traumáticas de você ter dificuldade de orçamento, 
dificuldade de pessoal, às vezes limitações estruturais gravíssimas, como quem é notificado 
para ir na Superintendência do Trabalho! Vocês sabem como é que é a nossa situação, mas 
não é por isso que a gente está desempenhando um trabalho que na minha visão é melhor! 
Melhor sim! Melhor na questão subjetiva e na quantitativa! E eu gostaria de dizer os números, 
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pois tenho muito orgulho de dizer que faço parte de um grupo que conseguiu de 2011 até 2016, 
quase dobrar o número de aprendizes no Estado de Alagoas, e esse grupo não é só da 
Fiscalização do Trabalho, da Magistratura do Trabalho, da Procuradoria do Trabalho, mas 
também do grupo composto pelos representantes das empresas que hoje serão agraciados 
aqui com certificados, uma excelente iniciativa do TRT. Então, nós, com todas as dificuldades, 
conseguimos mais! Conseguimos pular de dois, de um mil e novecentos contratados 
anualmente para quase quatro mil, três mil e oitocentos. Isso é fantástico! Isso é fantástico!  
Por quê? Leandro, o Brasil passa por uma crise sem precedentes, sem precedentes que vai é 
desaguar até numa reforma previdenciária e trabalhista. Então quando você para pra pensar 
nisso, nossa! Mesmo com uma crise, uma das piores crises que o Brasil enfrenta Alagoas, e 
digo o Brasil também, mas me sinto como vivo aqui em Alagoas, pela forma como fui bem 
acolhido, de falar dos números de Alagoas a gente conseguiu superar essas adversidades e 
incluir mais! E incluir mais! Que legal! Que legal! É, há desafios! E, desafios inúmeros! 
Inúmeros. E me toca o tema da aprendizagem para falar em Alagoas. Por que Alagoas? 
Alagoas é um Estado que possui o maior número de pessoas consideradas miseráveis pelo 
IBGE, isso não é um dado subjetivo, é um dado estatístico, vocês podem ver nos anuários lá. E 
o que é ser miserável? Miserável é aquele que recebe para viver ou que se sustenta, com 
menos de setenta reais por mês! E Alagoas consegue ter esse índice terrível! Terrível! A 
aprendizagem não é por si só qualificação, mas é inclusão! Falar de aprendizagem é resgatar 
esse público que a princípio é transparente, que a princípio ele é oculto, mas ele é tão presente 
na sociedade, tão presente! Quando se fala em combate ao trabalho infantil, a erradicação do 
trabalho infantil, a gente vive realmente, talvez num mercado formal isso seja menos sensível, 
mas no mercado informal quantas crianças, quantos jovens trabalham? E a gente quer fazer 
justamente o trazer de volta, o religar essas pessoas à sociedade, tirá-las da marginalidade, 
isso é fundamental! É, eu laborei muito tempo como coordenador de erradicação do trabalho 
infantil, hoje não mais o faço aqui em Alagoas. Hoje, há pessoas fantásticas como a Dulciane, 
a Raylene, que conduzem esse trabalho com muita propriedade. Mas, o Ministério do Trabalho, 
como agente de fiscalização e como desenvolvedor de políticas públicas, não tem resposta 
para pessoas até quatorze anos, ou seja, o que é que eu faço com aquela criança que está 
trabalhando com doze anos? Não existe essa resposta! A fiscalização do trabalho ela faz 
parcialmente o trabalho de retirar. Mas para um aprendiz acima de quatorze anos tem! E é 
isso, é isso que é a nossa missão! A nossa missão institucional? Nada! A nossa missão como 
ser humano, como brasileiro, como alagoano! Porque esse é um dos melhores exemplos de 
direito coletivo, melhores! Isso para não falar de Emmanuel Kant de imperativo categórico, para 
não falar da abstração da filosofia, mas é. Aquele menino precisa ser resgatado e ser trazido e 
para por aí? Não! Não para por aí, não me cabe ficar repetindo as leis, mas eu quero dizer que 
essas pessoas têm preferência, assim como as pessoas que cumprem medidas 
socioeducativas e esse é o grande desafio de Alagoas. Eu quero aqui chegar na edição do 
terceiro filme, e dizer: olha, a gente está conseguindo, a gente está conseguindo inserir as 
pessoas do socioeducativo que tem privilégio legal. E assim eu vejo a nossa querida Fátima 
Pirauá. Doutora, ano que vem desejo que a Doutora fale: Nossa! As crianças e os jovens em 
acolhimento também estão sendo inseridos, pois hoje esse mercado é completamente 
desguarnecido, essa demanda da sociedade não é contemplada. Então eu vejo com muito 
bons olhos, eu acredito que a gente está evoluindo, eu acredito que a gente tem números para 
fiscalização, que a gente pode debater isso, que a gente pode trazer ao púbico, para a gente 
poder sensibilizar esse público, de que é importante e os mecanismos que a fiscalização tem 
não é apenas o auto de infração, a notificação, mas o diálogo social, representantes de 
empresas, empresários que estão hoje aqui assistindo a esse evento tenho certeza, que se 
qualquer empresa em Alagoas for ao Ministério do Trabalho procurar a fiscalização do trabalho 
e, propor, dentro dos prazos que podem ser concedidos, eu digo prazo de até dois anos para a 
gente cumprir, faremos termos de compromisso, faremos, construiremos esse trabalho de 
inclusão a quatro, seis mãos, isso é realidade. A gente consegue trazer fatos fantásticos, por 
exemplo, a gente, se dois está melhor que um, a gente já conseguiu fazer aprendizagem social 
em Alagoas, fantástico! O que é que é o aprendiz social? Para aquela empresa que tem algum 
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embaraço que o aprendiz possa desenvolver a parte prática lá na empresa, ele vai poder 
desempenhar atividade prática em outra instituição. Por exemplo, vamos sonhar um pouco, 
vamos sonhar que as instituições, elas tenham esses termos firmados com o Ministério do 
Trabalho para que a gente possa colocar aprendizes sim, dentro da Justiça do Trabalho, dentro 
do próprio Ministério do Trabalho, dentro do Governo Estadual, dentro do Governo Federal, 
enfim, nas instituições que a lei permite. Vamos construir isso, e por isso ser difícil, a 
fiscalização do trabalho concederá prazos adequados. Deixe o aprendiz falar, deixe o aprendiz 
falar! Mas se a gente fosse enumerar as incríveis iniciativas que desenvolvemos, quer dizer, os 
representantes dos sistemas S estão aqui, do SENAI, do SENAC, do SESI, apesar de não lidar 
diretamente com aprendizagem, está aqui também, do projeto Vira a Vida, as entidades sem 
fins lucrativos, a Pestalozzi, do CIEE. Me permitam me omitir, de não citar todos, inclusive da 
pessoa com deficiência que também está contemplada lá como prioritária, temos 
empregadores que de dez pessoas com deficiência da cota, saltaram para 80 e isso dentro de 
uma empresa em Alagoas. Então eu fico muito feliz, de está envolvido nesse projeto, de está 
compartilhando como um simples interlocutor, um agente público da fiscalização do trabalho, 
dentro de várias entidades e empresas que compõem essa construção social, muito obrigado! 
Tenho certeza que o trabalho desenvolvido hoje aqui é fundamental, espero que ano que vem 
tenhamos a oportunidade de ver o terceiro episódio desse filme. Me desculpem de não poder 
citar os exemplos pontuais, porque são muitos exemplos pontuais de superação de barreiras< 
Eu acho que esses certificados estão sendo concedidos, as empresas estão sendo 
contempladas, também pela superação dessas adversidades, e eu tenho certeza que a 
fiscalização do trabalho, no que compete à aprendizagem, não tem o viés de inserção 
meramente punitiva. O que é que o Leandro está dizendo? Que o olhar da fiscalização para 
aprendizagem, para inclusão do PCD, até a própria avaliação do que é uma boa ação fiscal, do 
que não é uma boa ação fiscal, ela está contemplada na regularização, então por isso, 
senhores, tenham certeza que a fiscalização do trabalho trabalhará de braços dados com as 
empresas, que embora tenham dificuldades, embora tenham crise, embora tenham vários 
outros obstáculos, vários outros embaraços como a lei diz, tenham a certeza que a gente se 
coloca à disposição sempre para o resgate social e a inclusão dessa população tão carente, 
tão necessitada à vida social, ao resgate dessas pessoas. Muito obrigado e bom trabalho a 
todos!". Prosseguindo, foi dada a palavra a Excelentíssima Senhora Procuradora do 
Trabalho Virgínia Gonçalves, que assim se expressou: "Boa tarde a todos! Saúdo a mesa 
na pessoa do Doutor Pedro Inácio, Desembargador Presidente desta Egrégia Corte, minhas 
senhoras e meus senhores, a primeira edição dessas audiências públicas da Justiça do 
Trabalho, eu não participei, já estou no segundo filme, no segundo filme, segundo meu colega 
Leandro que me antecedeu. Essa semana é uma semana que nós estamos buscando 
sensibilizar a sociedade para a problemática do trabalho infantil, já que o dia 12 de junho é o 
dia mundial de combate ao trabalho infantil, e ficamos muito felizes em ver a Justiça do 
Trabalho assumindo o protagonismo junto com a sociedade brasileira. O TST tem dado esse 
enfoque, de se aproximar da sociedade, de fazer momentos como este, pra discutir problemas, 
da sociedade, de que precisamos enfrentar e buscar juntos soluções. O judiciário trabalhista 
sempre inerte, assim esperando para atuação ser acionado, agora, assumindo este papel de 
parceiro nosso, no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, e também no Fórum Nacional de 
Erradicação do Trabalho Infantil, a Justiça do Trabalho participa. E aqui em Alagoas nós temos 
buscado fazer essa articulação que Dr. João Leite aí mencionou, há uma falha, nós não 
estamos acostumados a trabalhar de forma articulada, que é cada um trabalhando de um 
modo, fazendo o seu papel, como falou cada um remando seu remo de forma desordenada, 
mas estamos buscando enquanto Ministério Público à frente da Coordeinfância junto com 
minha Colega Adir, nós estamos buscando assumir esse papel de articulador junto ao Fórum 
Estadual de Erradicação de Trabalho Infantil, a OAB, a Secretaria de Assistência, inúmeras 
organizações não-governamentais que fazem parte desse Fórum, o Sistema S, também 
parceiros importantíssimos, o CIEE, tanto no Fórum quanto nessa questão aqui de 
aprendizagem. O Ministério Público do Trabalho tem o papel, a missão de buscar o 
cumprimento da lei, nós buscamos fazer isso, é nosso dia a dia, nosso papel principal 
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enquanto defensor da ordem jurídica e, aqui em Alagoas, nós estabelecemos como meta 
prioritária para 2017, de buscar o cumprimento da Lei de Aprendizagem. Nós temos meta 
institucional, isso em nosso Estado, assim como o Trabalho Infantil também é uma meta. Aqui 
no Estado de Alagoas nós temos 31.000 (trinta e uma mil) crianças e adolescentes em situação 
de trabalho ilegal. Muitos desses são adolescentes que podem ter o seu contrato legalizado 
através da aprendizagem, a partir dos 14 anos. Este quantitativo, a percentagem, a Marluce até 
me falou há pouco! Ah! Das 31.000 (trinta e uma mil), crianças e adolescentes que estão em 
situação de trabalho, 18.000 (dezoito mil) estão entre 14 e 17 e 23.000 (vinte e três mil) 
restantes são jovens que poderiam estar inseridos no mercado de trabalho legalmente e que 
estão na informalidade e poderiam estar com vínculos legais. Aqui no Estado nós temos quase 
4.000 (quatro mil), mas precisamente 3.800 (três mil e oitocentas) vagas que estão 
preenchidas e nós temos um percentual, potencial de mais de 8.000 (oito mil) vagas, se 
considerarmos 5% da cota, já que a cota vai de 5 a 15%. Se levarmos em conta o mínimo, já 
teríamos mais de 4.000 (quatro mil) desses 23.000 (vinte e três mil) inseridos no mercado de 
trabalho. Esses jovens, eles precisam, clamam, para ter uma oportunidade, nas empresas e 
estas empresas que estão aqui, porque estão cumprindo sua quota, estão com certeza, cientes 
da responsabilidade social, cientes da importância de se ter uma formação profissional, ter 
empregado, de forma correta, devidamente formado. Nós ouvimos uma das maiores 
reclamações por parte do empresariado, afora a carga tributária, que é a reclamação mais alta 
que nós ouvimos, mas todo empresário sabe o quanto é difícil lidar com a mão de obra sem 
qualificação, o quanto o empresário sofre de prejuízo por conta dessa falta de qualificação de 
seus funcionários. É inquestionável a importância da aprendizagem para isso. Nós, do 
Ministério Público do Trabalho estamos próximos, já saíram 50 notificações para 50 empresas 
aqui do Estado que estão com as maiores cotas sem terem cumprido, que não cumpriram. 
Algumas delas poderão estar aqui, eu não bati a lista entre as que foram convocadas ou não, 
as que estão cumprindo, que ótimo, que não precisarão ir nessa audiência que estamos 
convocando, será agora no início de julho. E, nós estamos fazendo essa articulação, 
convocando, mas ao mesmo tempo articulando para que o Sistema S, para que as entidades 
sem fins lucrativos tenham as vagas, e tenham as turmas para ofertar, estamos sabendo 
exatamente quais são as atividades que vão ser necessárias para serem abertos os cursos, e 
vamos avançar, precisamos avançar nisto. Se nós da sociedade e eu me incluindo, não como 
Ministério Público, mas como integrante da sociedade, se nós não nos engajarmos para a 
inserção, para dar a oportunidade a esses jovens, o que virá pela frente, de sociedade, que 
sociedade nós iremos ter pela frente? Estamos cada dia mais amedrontados em nossas casas, 
vendo a violência crescente, o desemprego crescente, também, mas precisamos ver o que é 
que cada um de nós podemos fazer, precisamos agir e é isso que quero conclamar a todos, 
para se engajarem, não só como empresa mas, como instituições, cada um pode sim contribuir 
para uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Quero ressaltar também que um 
momento como este serve para sensibilizar, sensibilizar também aqui as empresa que foram 
convidadas para receberem os certificados porque estão cumprindo a lei, que passem agora a 
olhar para aqueles jovens em situação mais vulnerável, que são os jovens que estão em 
medidas socioeducativas, são os jovens que estão em abrigos sem vínculo familiar, que 
precisam ser resgatados, eles precisam ter uma oportunidade, precisam que alguém pense 
neles, para que eles tenham um futuro, e esse alguém que pode pensar neles está aqui. 
Somos nós! Nós temos um papel muito relevante nisso ai, um momento de sensibilização e 
esperamos que consigamos, que haja efetividade, que as coisas aconteçam. Temos 31.000 
(trinta e um mil) crianças trabalhando e a nossa meta é zero, é retirar todas essas crianças do 
trabalho infantil, uma luta árdua, mas nós não desistimos! Nós estamos sempre buscando 
parcerias, conversando com o Secretário de Assistência, fazendo campanhas para sensibilizar 
a sociedade, despertar a sociedade de que enxergue aquela criança que está no sinal, aquele 
jovem que está no sinal, ali é uma pessoa que merece ser vista, merece ser protegida, merece 
ter, almejar, merece sonhar, almejar algum futuro!  Espero que seja muito proveitoso o restante 
desta tarde, é uma audiência pública, vamos ouvir os depoimentos dos jovens aprendizes, que 
eu tenho certeza, é muito importante. Já ouvi o depoimento de empresários também na 
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Procuradoria. Lá no Ministério Público do Trabalho, nós atuamos em parceria com o Ministério 
do Trabalho, desde sempre, que é o nosso parceiro principal na atuação. Leandro a gente se 
fala, não tem nem hora pra se falar, às vezes é bem cedinho da manhã, às vezes é bem tarde 
da noite, a gente está sempre em contato e é nossa atuação junto com Ministério do Trabalho 
já há alguns anos, desde que era o Auditor José Gomes, acho que muitas empresas se 
lembram dele, a Marinilda! Nós tínhamos um fluxo de que o Ministério, tínhamos e temos, um 
fluxo de que o Ministério do Trabalho vai à empresa, notifica, tenta que a empresa regularize a 
situação, cumpra a quota, quando não consegue encaminha para o Ministério Público do 
Trabalho, esse é o fluxo comum. Nós não tínhamos, nós não temos atuado, de ofício, mas a 
nossa atuação tem se pautado, nos últimos anos, nesse sentido. E nos últimos anos o que nós 
tivemos foram 17 (dezessete) ações civis públicas propostas contra empresas que relutaram e 
insistiram em não cumprir a cota. Todas essas ações, terminaram por acordo, para cumprirem 
a cota, que só a gente negociando, a única possibilidade da gente, o Ministério Público tem de 
negociar, é questão de prazo para adaptação e também por empresas condenadas por dano 
moral coletivo, pelo fato de relutarem de não terem cumprido uma legislação. São 17 
(dezessete) ações civis públicas e temos 43 (quarenta e três) termos de compromissos 
firmados com empresas aqui no Estado, e muitas investigações foram instauradas e 
terminaram por terem seu desfecho por arquivamento, em razão da empresa ter comprovado, 
ter cumprido a cota no decorrer da investigação. É essa a nossa atuação aqui no Estado e 
esperamos não precisar bater à porta do Poder Judiciário tantas vezes mais. Esperamos que 
as empresas cumpram de forma voluntária, para que não cheguemos a precisar demandar o 
judiciário e acredito que assim será dado o encaminhamento. Encerro a minha fala, por hora, 
agradeço a presença de todos, parabenizo as empresas que estão hoje recebendo este 
certificado. É uma satisfação muito grande saber que há possibilidade, até interessante, que 
podemos usá-las como exemplos para as empresas que insistem em não cumprir e que são do 
mesmo setor. A gente sabe que tem empresa que é do mesmo ramo de atividade econômica, 
como se justificasse, uma cumpre e a outra vem alegar dificuldade, que não tem! Vamos 
buscar superar dificuldades, vamos buscar quebrar os preconceitos ao inserir esses jovens de 
medidas socioeducativas, dar oportunidade. Muitas vezes a empresa prefere contratar como 
aprendiz o filho de seu operário, porque parece querer dar uma sequência. É louvável sim, 
contrate! A empresa tem esse poder de escolher a quem contratar, mas vamos tentar cumprir 
algo mais, vamos tentar cumprir o papel social dessa sociedade, da empresa, porque é um 
instrumento de inclusão e resgate de muitas vidas. Resgate de vidas mesmo, eu falo porque na 
periferia da nossa Cidade, a média de idade está em 35 anos. Os jovens estão morrendo, as 
pessoas estão morrendo muito jovens. Nós sabemos dos índices de morte dos nossos jovens 
adolescentes aqui de nossa Cidade que estão sempre elevadíssimos e nós precisamos conter 
isso e a aprendizagem é um caminho! Obrigada". Ato contínuo, foi passada a palavra a 
Excelentíssima Senhora Juíza Maria Lúcia de Fátima Barbosa Pirauá, Coordenadora da 
Infância e Juventude em Alagoas que se pronunciou nos seguintes termos: "Uma boa 
tarde a todos, eu gostaria de saudar a toda mesa e a todas as pessoas aqui presentes, na 
pessoa de nosso Presidente, o Desembargador Pedro Inácio e de todos membros deste 
Tribunal, com uma iniciativa tão importante. Eu assisti ao primeiro filme, e eu estou assistindo o 
segundo filme e gostaria muito e quero estar participando efetivamente de muitos outros, do 
terceiro, do quarto, quantos anos tiver de vida, Deus me der saúde para está à frente da Vara 
da Infância e Juventude, quero estar assistindo esse filme e participando efetivamente da 
mudança da nossa sociedade. Eu gostaria, inicialmente, de dizer já que o momento é de 
parabéns para as empresas que cumpriram a cota. Isso é muito, muito bom, mas é também um 
momento de sensibilização, não é isso? E aí para sensibilizar podem ter certeza que o meu 
coração está cheio de vontade de sensibilizar. Assumi recentemente a Vara da Infância e da 
Juventude, a 28ª Vara, é uma Vara Cível. Em janeiro deste ano, saí da luta associativa e fui 
para essa Vara. Encaro como um trabalho mas sobretudo, como uma missão. Eu não estou 
como titular da Vara Criminal que é a Vara do Menor Infrator, a 1ª Vara da Infância. A minha é 
a Cível, mas eu também substituo a Vara Criminal e como o colega está afastado e eu tenho 
que estar permanentemente com o outro colega que está auxiliando, está fazendo as 
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audiências lá e eu posso dizer a vocês agora, se nós não mudarmos o rumo dessa história, o 
rumo desse filme, nós não conseguiremos viver mais em sociedade. A nossa Vara é a Vara 
protetiva e lá eu tenho as crianças acolhidas, abrigadas, pela exclusão da família, da 
sociedade, do poder público. As crianças que estão nos abrigos, elas são vítimas da 
desestruturação familiar, da falta do poder público na vida delas e, das políticas públicas que 
não foram cumpridas, porque como já nos foi dito aqui tanto pelo Desembargador Pedro, como 
pelo Desembargador João Leite e por todos os outros, pelo Leandro, pela Virgínia, meus 
companheiros que agora a gente não vai desgrudar mais viu? Nossos telefonemas serão a 
qualquer dia e a qualquer hora! E esses meninos, eu digo assim, esses meninos, porque eu 
tenho netos e quando eu chego nos abrigos que vejo aquelas criaturas de 3, 4, 5 anos, porque 
quando uma criança chega no abrigo com 2, 3 anos ela é adotada imediatamente, é só a gente 
destituir o poder familiar e ela já consegue um casal, uma pessoa pra adotar, sem problema 
nenhum, quando a idade vai aumentando, quando ela vai crescendo, e aí a partir dos 6, dos 7, 
dos 8, quando ela chega na adolescência, acabou-se! Acabou-se a chance! É a perda da 
chance, ela não tem mais chance de ser adotada! Então ela vai crescer, e ela vai precisar sair 
do abrigo aos 18 anos para a rua. E é isso que eu quero chamar a atenção de todos nós, como 
já foi dito aqui, nós temos dois dispositivos, um na Constituição e o outro no ECA que diz a 
mesma coisa: é direito fundamental da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 
educação, à aprendizagem e a tudo que uma pessoa, para ter o mínimo de dignidade, precisa 
ter. Só que essas crianças não têm, elas não tiveram o poder público na vida delas, e quando 
eu faço as audiências da 1ª Vara, da Vara Criminal, eu converso com a nossa promotora a 
nossa Alekssandra Burhen, que é uma pessoa super engajada nessas questões, que não veio 
hoje porque não pode comparecer, mas gostaria de estar aqui, e eu digo: Alekssandra, a minha 
tristeza é que se eu não conseguir resolver a situação dos que estão acolhidos lá nos abrigos, 
eu como Juíza da 28ª Vara, da Vara Cível, da Vara protetiva, se eu não conseguir proteger, 
eles virão para cá, a partir dos 18 anos quando eles saírem do abrigo, se eles não tiverem essa 
inclusão que nós queremos fazer aqui, agora, se eles não tiverem essa inserção, eles irão para 
a rua e o padrinho será certamente o traficante, o chefe de uma gangue, eles vão para a 
criminalidade e nós, sociedade, nós, poder público, aqui nós poder público, mas nós aqui 
também, nós como integrantes da sociedade, como disse a Dra. Virgínia, temos obrigação de 
cuidar dessas crianças, até porque quando eles saírem, se eles não tiverem a inserção como 
nós precisamos fazer agora, nesse momento, e de agora em diante, sempre, que é essa meta 
que o Ministério do Trabalho tem para esse ano e nós vamos conseguir alcançar, sim. Se não 
conseguirmos isso, teremos mais infratores, o número de adolescentes e de jovens mortos vai 
crescer muito mais, a violência mais ainda e todos nós estaremos prejudicados. Todos nós 
teremos medo de sair à noite, de ir pra um restaurante, medo de estar fora de nossa casa e 
mesmo dentro dela também teremos medo. Então somos nós que precisamos mudar, Quando 
eu escuto um menor infrator, quando eu escuto um adolescente, quase uma criança, muitas 
vezes nem parece ter a idade que tem, e eu vou perguntar sobre a história de vida dele, ele 
não teve família estruturada, ele teve mãe na prostituição, ele teve pai na droga, no alcoolismo, 
ele mora na rua, praticamente, ele não tem escola em tempo integral, ele não tem nem de um 
horário, imagine em tempo integral, não teve creche, quando pequeno, ele não teve 
absolutamente nada. O poder público, o Estado, não esteve presente na vida dele em hora 
nenhuma, só naquela hora de apreendê-lo, quando ele cometeu o delito, a única presença do 
Estado que ele conhece é aquela, eu, como Estado-Juiz fico acanhada de estar ali presente na 
vida dele naquele momento, porque em outro, em outro momento o Estado não esteve e é 
assim que funciona, aí todo mundo vai querer reduzir a idade, a maioridade penal, todo mundo 
quer crucificar, quer matar, quer bater, quer chutar, quer emparedar. Só que ninguém faz nada, 
o poder público não fez, mas nós, sociedade, nós empresas, nós cidadãos, também não 
fizemos. Então, eu posso dar esse testemunho a vocês, eu acabei quinta-feira, tem aqui o 
Paulo, tem aqui a Roberta, que são representantes da Secretaria de Trabalho e Emprego, Dr. 
Israel aqui já vai saber que eu vou perturbar um bocado. A Secretaria de Assistência Social do 
Estado, não sei se tem alguém aqui, Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho, desde 
que eu assumi, que não dou sossego a ninguém, porque a gente precisa fazer o que foi dito 
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aqui, essa rede de proteção. A gente precisa se falar, a gente precisa se coordenar, a gente 
não tem que trabalhar cada um no seu quadrado e só, não, a gente tem que trabalhar no nosso 
quadrado, a gente tem que juntar esses quadrados e formar uma casa, uma rede de proteção 
para essas crianças e pra esses adolescentes. É isso que nós precisamos fazer. Eu estava 
fazendo até quinta-feira passada as audiências concentradas nos abrigos, é uma determinação 
do CNJ, que manda que o Juiz faça duas vezes por ano as audiências concentradas dentro da 
unidade de acolhimento (eu já estou aqui olhando, viu, para vocês não me cortarem a hora, o 
microfone), dentro das unidades de acolhimento e eu fiquei absolutamente impressionada com 
o que eu vi e com o que eu ouvi, quando nós chegamos nas unidades. Algumas de crianças 
menores, outras de adolescentes, esses adolescentes que vão precisar das empresas de 
Alagoas para serem inseridos como jovens aprendizes. Eles ficam perguntando: Tia! Você é a 
juíza? Porque como eu assumi recentemente, em alguns abrigos, alguns não me conheciam. 
Você vai fazer o que por mim? Você vai arranjar uma família pra mim? Você vai arranjar um 
padrinho pra mim? Vai arranjar um trabalho pra mim? São essas as perguntas, mas assim com 
um olhar e por isso muito bom que as Secretarias, seus representantes fossem, estivessem lá 
presentes, porque tenho certeza que todo mundo saiu, todo mundo saiu, e se as empresas 
também quiserem comparecer a essas audiências, eu os convidarei em outubro quando 
faremos a segunda, um segundo turno de audiências. A gente tem essas crianças como 
invisíveis, esses adolescentes como invisíveis, quando a gente vê é que a gente enxerga, é 
que percebe que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu gostaria muito de conclamá-
los a assumirem essa postura proativa, de transformar essa sociedade, nós somos agentes 
transformadores da sociedade. Eles precisam de autonomia, essa clientela, e olhe que nesses 
abrigos eu não estou nem falando dos infratores, nem estou falando dos adolescentes que 
cometeram algum ato infracional, estou falando só daqueles que estão no abrigo. São vítimas, 
eles não fizeram vítimas, eles são vítimas, só desses, nós só temos sete abrigos em Maceió e 
tantos outros no interior, mas eu estou falando da capital, porque eu sou juíza da capital. 
Dentre todos esses, eu tenho quase cem crianças e adolescentes abrigados e acolhidos, mas  
eu tenho desses menos que quarenta, talvez 30 e poucos. Isso é muito, eu já estou com a 
relação pronta pra levar pra Virgínia. Um dia a relação sobe, outro desce, porque há uma 
variação, às vezes o jovem já conseguiu ser inserido na família ou já completou a idade, outros 
saem, outros chegam, isso aumenta, diminui, mas no dia 6, Virgínia! Estarei lá com a lista 
fidedigna da realidade. Então são muito poucos jovens, 30 e poucos, isso não é nada pra 
absorção nesse mercado, que aí está nessa aprendizagem, que eles precisam. É isso, se 
preparar, e nessas audiências eu já estou perguntando: Qual a habilidade de cada um? O que 
é que eles gostam de fazer? Qual o talento que eles têm? Para que a gente possa, inclusive, 
porque isso é aprendizado, é trabalho, vai ter uma contraprestação, eles vão prestar um 
trabalho, mas um trabalho para aprender, o teórico e o prático, e a gente já está inclusive 
fazendo esse trabalho de querer saber o que é que eles querem, com que mais eles se 
identificam, para que a gente possa levar para a empresa essas crianças, esses adolescentes 
com esse perfil. E aí eles precisam disso minha gente, eles precisam ter autonomia, 
qualificação profissional para serem incluídos, para serem inseridos, incluídos na sociedade, 
para eles serem inseridos no mercado de trabalho, para eles serem visíveis, para eles, para 
todos nós percebermos que eles existem e que são sujeitos de direito, que eles têm direitos 
como todos nós temos, eles precisam ter o mínimo de autonomia, para levarem a sua vida à 
frente, para que a gente possa dar a eles a oportunidade de se sustentarem e de ter o mínimo 
de dignidade, com a possibilidade de sobreviver com o fruto do seu trabalho. Eu espero que 
todos nós saiamos daqui com o pensamento de cada um dar a sua cota de colaboração, por 
mínima que seja, mas pensando, enxergando, essas criaturas que são tão filhos de Deus, 
como nós, e que precisam do nosso olhar e de nossa atenção. Muito obrigada!". Dando 
seguimento, foi convidada a Sra. Nívea Maria Carvalho de Andrade, Gerente Executiva de 
Educação do SENAI, que assim expôs: "Boa tarde a todos e a todas! É um prazer muito 
grande estar aqui novamente, vou continuar aqui a saga do Leandro falando dos filmes. Eu 
também estive aqui no primeiro filme e fico muito feliz desse segundo filme estar rodando e 
dessa vez mais forte, mais concreto, com tantas novas ações. Eu falo hoje aqui em nome do 
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SENAI. Fico muito satisfeita, realmente, por ter sido convidada pra dar esse depoimento, da 
importância que é a aprendizagem que, no nosso caso, é a aprendizagem industrial e não 
poderia ser diferente no nosso caso, uma vez que a gente traz no nosso DNA, no nosso nome, 
a aprendizagem industrial. Então é de fundamental importância, nós termos isso como 
bandeira primeira da nossa instituição. Ficamos muito felizes com essa iniciativa e gostaríamos 
de estar participando sempre das novas versões, dos novos filmes, que virão, com certeza, e 
nós gostaríamos de participar mais efetivamente, cada vez mais, pra que os nossos jovens 
tenham realmente a melhor qualificação profissional e que sejam realmente incluídos no 
mercado, favorecendo e resgatando, não somente a questão pessoal de cada um, mas 
também contribuindo significativamente pra o crescimento econômico e social do nosso 
Estado, tão sofrido. Eu trouxe aqui, eles me deram 10 minutos, e eu vou dividir esses dez 
minutos com a nossa colaboradora Iasmin, que foi nossa aprendiz do SENAI e hoje é 
funcionária e ela vai dar um depoimento rapidinho também dizendo o que foi, o que significou a 
aprendizagem industrial na vida dela e o que significa daqui pra frente com o crescimento 
profissional, mas eu vou falar rapidamente. O ano passado eu estive aqui e tive a grata 
satisfação de poder falar do nosso Projeto Construir. E quem estava aqui o ano passado se 
lembra, foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos em parceria com vários órgãos 
públicos, com o SINDUSCON, com a ADEMI, onde nós qualificamos vários aprendizes e, entre 
eles, aprendizes com deficiência e reabilitandos do INSS, e nós colocamos esses aprendizes, 
que hoje ainda continuam no curso, em várias empresas da construção civil, então foi um 
projeto que deu muito resultado, que está dando muito resultado positivo na área da 
construção civil e eu hoje estou aqui falando sobre o projeto maravilhoso que nós fizemos em 
parceria com o Ministério do Trabalho. Enfim, esse ano nós estamos ainda desenvolvendo este 
projeto, mas esse ano também nós temos uma boa notícia pro Estado, uma boa notícia para o 
poder público, para as empresas, e nós reconhecemos e todo mundo sabe da grande crise 
econômica que nós estamos vivendo no nosso país, em Alagoas, com o nosso parque 
industrial um pouco fragilizado, e essa crise o afetou bem consideravelmente. Então, com essa 
crise os empresários se viram embaraçados com relação às contratações, às vezes, porque 
eles demitiram muitos funcionários e o número de aprendizes caiu com relação a essa cota, até 
por questões financeiras, eles não se viram em condições de contratar, enfim por várias 
questões decorrentes da crise, várias empresas até fecharam, infelizmente, aqui no Estado. 
Então nós vimos que o nosso número de aprendizes caiu um pouco. Então se nós temos a 
missão de atender as empresas do setor industrial aqui no Estado, muito mais nós temos o 
compromisso de oferecer educação profissional de qualidade aos nossos jovens e então 
pensando nisso, o SENAI se redesenhou rapidamente com relação ao atendimento aos 
aprendizes e nós lançamos agora em maio um processo seletivo, onde nós invertemos o 
processo. Nós trouxemos para dentro do SENAI 750 novos jovens para fazer curso de 
qualificação profissional, nós fizemos o processo seletivo, dia 5 agora do mês seis eles 
começaram o curso. Nesse programa de qualificação profissional, esses 750 jovens, já estão 
cursando, já estão matriculados, e eles estão prontos para que todas as empresas que 
necessitem de contratação para cumprimento da cota, podem estar procurando o SENAI. 
Lógico as empresas do setor industrial, procurando o SENAI para que nós possamos então 
estar passando para vocês estes aprendizes, que estão prontos, esperando por este contrato. 
Então é um curso que vai de um a três anos, o jovem pode ficar no SENAI de 1 a 3 anos, nós 
abrimos em 12 áreas tecnológicas, são 12 programas de qualificação profissional, 7 
qualificações profissionais para cada um desses programas, ou seja, eles correspondem a 84 
cursos de qualificação novos, todos do sistema atual e cada aluno pode até realizar de 7 
cursos de qualificação profissional. Então dentro deste programa, nós estamos atendendo já 
750 jovens que estão esperando para serem contratados pelas empresas. E, para finalizar e 
passar para a Iasmim, eu gostaria de dar um dado, que a gente está totalmente à disposição 
do setor público, inteiramente à disposição das empresas pra estar acolhendo esses jovens, 
pra está fazendo a qualificação profissional de qualidade e excelência do SENAI, que a gente 
tem há mais de 70 anos, e a gente está com as portas abertas para parcerias, para 
capacitação profissional, para colocação, ajudar a colocação desses jovens no mercado de 
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trabalho. E a gente tem certeza que esse é o caminho e a gente quer trabalhar junto com todo 
mundo pra realmente construir um futuro melhor pra esses jovens, para o nosso Estado. E só 
mais um dado importante, de 2014 a 2017 nós já qualificamos 4200 aprendizes. Esse ano nós 
já estamos no meio do ano, mas já estamos com 1011 alunos em qualificação profissional, 
aguardando pelas empresas para serem contratados. É um avanço também para a gente 
nessa reengenharia que fizemos no SENAI para melhor atender a nossa missão da 
qualificação profissional. Eu queria passar a palavra para Iasmim. Ela vai falar rapidinho 
também como foi a experiência dela como aprendiz e hoje enquanto funcionária contratada, o 
que significou na vida dela. Muito Obrigada! Com a palavra a Jovem aprendiz Iasmim que 
assim testemunhou: “Boa tarde a todos e a todas! Quero saudar a mesa, o Marlen, Diretor 
Regional do SENAI. Vou contar um pouco da minha história como aprendiz. Em 2011, eu fui 
contratada por uma construtora que tinha um convênio com o SENAI então teria a parte teórica 
e a parte prática. A parte teórica foi no SENAI que foi através do programa de aprendizagem 
que eu estou hoje no SENAI que é a maior instituição quando se trata de aprendizagem 
industrial, e também o programa, que me ajudou na escolha do meu curso de graduação. Hoje 
eu sou graduada em Ciências Contábeis pela UFAL que foi o que me abriu as portas, abriu a 
minha mente para o que realmente eu queria na minha vida,  então posso dizer que eu devo 
muito, tanto ao SENAI quanto ao programa empresa que também que me contratou como 
jovem aprendiz. Se hoje eu estou no SENAI é graças ao programa. Conheci pessoas 
importantes também na minha vida hoje, graças ao programa, graças ao SENAI e hoje eu 
estou lá no SENAI através de um processo seletivo que eu participei. Fui estagiária e hoje sou 
funcionária contratada já há quatro anos. Domingo vai fazer quatro anos que eu estou lá e 
muitas coisas que sei hoje e que eu faço hoje, profissionalmente, foi através desse programa 
que me proporcionou a abertura de várias portas. Então é isso que queria contar um pouco 
para vocês da importância do que esse programa foi na minha vida, em 2011 e é hoje. Muito 
obrigada!". Em continuidade, foi convidado o Senhor Gustavo Henrique dos Santos 
Freire, representando o Grupo Coringa, para falar sobre a experiência da empresa na 
contratação de jovem aprendiz, que assim explanou: "Boa tarde a todos! Bom, eu cheguei 
ao Grupo Coringa em 2010 e quando eu cheguei o grupo Coringa já tinha uma turma de jovens 
aprendizes, e daí em 2010 chegou a segunda leva de jovens aprendizes e, no início, a gente 
teve algumas dificuldades porque vários gestores começaram a reclamar que a empresa 
estava recebendo jovens aprendizes e eu parei um pouco para entender a situação e a minha 
idéia na hora foi procurar dialogar com os setores, com as empresas que fazem educação 
profissional. Chamei o SENAI, chamei a professora Nívea, fizemos uma reunião lá no Grupo 
Coringa e aí começamos a dialogar e mostrar para os gestores, mostrar para a empresa quais 
seriam os papéis dos jovens aprendizes dentro do Grupo Coringa e, hoje é o contrário, a gente 
já está no quinto, ou no sexto ano da turma de jovens aprendizes que vem para o Grupo 
Coringa. Hoje ao contrário do meu início. Lá os gestores já começam a perguntar: quando é 
que vem novos jovens aprendizes? Quando é que vem novos jovens aprendizes? Então, hoje,  
existe uma disputa dentro da empresa para já buscar mais jovens aprendizes e colocar em 
seus setores. Mudou muito a forma como a gente trabalhava com os jovens aprendizes. Hoje 
no momento, o Grupo Coringa tem 31 jovens aprendizes. Eu estou lá há sete anos, desses 
sete anos, nós já contratamos efetivamente 18 jovens aprendizes e alguns já em cargo de 
coordenação dentro da empresa. Pra nós que fazemos parte do grupo coringa, só temos a 
agradecer a todo mundo por essa iniciativa e a gente está também de portas abertas, e sempre 
à disposição dos órgãos e de todo mundo para contribuir, para construir essa sociedade, que a 
juíza falou aí. Nós também nos inserimos e nos colocamos à disposição de todos. Muito 
obrigado!". Prosseguindo, também apresentou seu testemunho o Jovem Aprendiz  
Antônio Faustino Sobrinho Júnior, contratado pela Marroquim Engenharia: 
"Primeiramente, boa tarde a todos! Meu nome é Antônio Faustino, tenho 20 anos, sou jovem 
aprendiz pela empresa Marroquim Engenharia,  como já foi falado aqui . Eu quero falar um 
pouco da minha história antes e depois. Primeiramente eu nasci de uma família muito carente, 
a minha mãe nunca trabalhou, meu pai também não. A gente dependia de garrafa, papelão. A 
gente saía na rua para catar lixo. Eu vivi um momento muito difícil, porque eu queria uma 
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oportunidade pra mim que nunca chegou! E assim, até 2015 eu passei por um processo muito, 
muito difícil mesmo! Vai fazer um ano que eu estou dentro dessa empresa e assim eu dependia 
muito. Eu ia pra escola, vou terminar o ensino médio agora o mês que vem, mas eu vou 
terminar com muito amor, com muita paixão, porque eu aprendi, isso que eu estou levando 
para a minha vida. E assim eu me lembro que quando a minha mãe saía de manhã, meus pais, 
a gente não tinha casa, a gente morava numa casa de barro, a gente não tinha nada, meus 
irmãos eram tudo  pequenininhos, choravam e a gente dependia muito do papelão, da garrafa. 
Eu ia pra escola, a minha mãe às vezes ia catar garrafa e assim minha mãe passava por muita 
humilhação. Eu chegava pra ela e dizia: Mãe, a senhora não vai passar essa humilhação 
sozinha, eu vou passar com a senhora, eu vou passar com a senhora, porque eu não quero 
que a senhora passe essa humilhação só. E eu ia. Quando eu saía da escola feliz, encontrava 
meu pai na rua, os meninos mangavam de mim, dizia: olha o catador de lixo! Olha não vai ser 
nada! Não acreditava em mim, mas eu até lá, eu acreditei em mim e eu disse: Mãe, eu quero 
fazer a diferença, eu quero mudar essa história. Eu não conhecia o programa CIEE, eu nunca 
ouvi falar, eu nunca ouvi falar dessa empresa Marroquim, que hoje me deu uma oportunidade e 
hoje eu estou aqui e hoje eu agradeço muito a Deus, muito, por essa aprendizagem, essa 
aprendizagem que eu estou vivendo hoje. É uma honra, é um prazer estar aqui, passando meu 
testemunho para cada um de vocês. E eu digo a vocês que acreditem no jovem. Eu tenho aula 
prática, aula teórica, eu estou amando porque antigamente quando eu vivia o que relatei eu 
não tinha sonho. Eu já cheguei a me matar, eu já cheguei a me cortar porque eu sabia que a 
minha vida não ia mudar, porque ninguém não me dava oportunidade. Eu já chorei muito. Eu 
chegava ali no shopping, muitas vezes eu chorava. Eu chegava nas lojas entregando 
currículos, eles rasgavam, eu já vi. Hoje eu só dou graças a Deus. Você que está aqui hoje, 
empresário, acredite no jovem, acredite na força de vontade, Assim como eu mudei hoje. Esse 
salário que eu ganho é pouco, mas para mim é muito, se torna muito, hoje ajudo meus pais. E 
a mensagem que eu quero passar para vocês é: acredite no jovem, não acredite só com a 
pena da lei, que a lei permite, mas acredite com a força e vontade do jovem. É isso que eu 
quero passar para vocês!". Em seguida, convidado a prestar seu depoimento o Estudante 
da Pestalozzi, o Jovem Aprendiz Guilherme Emmanoel (portador de deficiência auditiva e 
física): "Gente, boa tarde, eu vou fazer a voz do Guilherme (Interprete). Boa tarde! Eu me 
chamo Guilherme, eu sou aprendiz da Pestalozzi. Antes eu só era um simples estudante que 
tinha um grande sonho de trabalhar, era a minha ânsia, só que sempre quando eu ia nas 
empresas, me fechavam as portas. Entregava meu currículo, quando me viam fisicamente, me 
diziam: está ok e esperava anos e nunca me tinham respostas; ia de novo nessa empresa, 
entregava de novo meu currículo e mostrava meu interesse ao trabalho; esperava mais uma 
vez e nada de resposta. Tive a paciência, fui normal, voltei pra casa, conversei com a minha 
família, minha família sempre me apoiando, dizendo que eu era capaz, que acreditasse em 
mim, então foi quando eu vi na Pestalozzi, o anúncio que estavam esperando jovens com 
deficiência para fazer a inscrição, e me fiquei mais alegre, me emocionei e fui lá! Chegando lá, 
conheci os profissionais. Minha família também foi comigo, acompanhou, me deu um suporte e 
hoje estou aqui para dizer a vocês. Hoje eu sou aprendiz do Unicompra. Foi a empresa que me 
aceitou, pelas minhas limitações e eu estou amando, só quero falar isso por enquanto!". Dando 
continuação, foi passada a palavra ao estudante da Pestalozzi, o jovem aprendiz 
Denissson Amorim, contratado pela Carajás: "Boa tarde a todos! Meu nome é Denilson, 
tenho dezoito anos, sou aprendiz da Pestalozzi e trabalho na Carajás. Isso é uma realização de 
um sonho, por que eu como deficiente sempre ia nas empresas e tinha as portas fechadas. 
Minha mãe sempre cuidando de mim e de meus irmãos que também são deficientes e eu sou o 
único que posso mudar a minha vida, a vida da minha família, porque eu sou o único que 
posso trabalhar, meus irmãos não podem. Também estou aqui querendo agradecer a 
Pestalozzi  e a  Carajás por essa oportunidade. Foi difícil eu conseguir está aqui hoje contando 
para vocês. Foi difícil ir nas empresas e encontrar portas fechadas e eles diziam: você não tem 
capacidade! Você não tem profissionalismo! Comecei a fazer cursos e mais cursos e ter 
esperança. Não consegui e foi aí que encontrei a Pestalozzi, que me apoiou, que me incentivou 
com as psicólogas, pedagogas sempre conversando comigo, me incentivando. Isso abriu uma 
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oportunidade muito grande para mim, poder mostrar para as pessoas que eu sou capaz, que 
tenho responsabilidade, que eu tenho educação. De onde eu vim, eu vi muitos amigos meus 
morrerem perto de mim. Tive uma oportunidade e hoje eu estou aqui para demonstrar que sou 
capaz. Estou aqui para dizer que eu venci! Estou vencendo! Com fé em Deus vou fazer uma 
faculdade, é sonho da minha mãe eu ser engenheiro. Minha mãe está muito doente, e eu sou o 
irmão mais velho da casa, eu tenho que ajudar a ela. Eu tenho que estudar, tenho que 
trabalhar, que fazer curso, sempre à frente, e ela sempre me incentivando. Meu pai é 
ambulante e não pode me dar nada, então eu comecei a buscar emprego, emprego, e não 
consegui. Graças a Deus e a Pestalozzi, a Carajás abriu as portas para mim, Eu agradeço! 
Muito obrigado! Boa Tarde a todos!". Em prosseguimento, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 19ª Região e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, 
baseados nos critérios de proatividade e colaborações com o Sistema S, superação das 
dificuldades estruturais para contratação de jovens aprendizes, articulação 
empresa/poder público para inserir jovens no mercado de trabalho, compromisso com o 
acompanhamento e formação do aprendiz, histórico de efetivação dos aprendizes após o 
final do contrato de aprendizagem e índice baixo ou inexistência de infrações na 
modalidade aprendizagem e trabalho infantil, confere o Certificado de Excelência às 
empresas que se destacaram no cumprimento exemplar da Lei de Aprendizagem, ao 
promover a adequada profissionalização de jovens e sua inserção no mercado de 
trabalho. Assim, nesta categoria de empresas e instituições que se destacam na 
formação do jovem aprendiz, foram convidados para receberam seus certificados das 
mãos do Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, em Alagoas, Rafael 
Gazzanéo, os representantes das seguintes empresas: AEC Centro de Contatos, Asa 
Branca Ind. Com. e Importadora, Atacadão, Auto Posto Comendador, Auto Posto Pioneiro, 
Carajás Construções, Cesta de Alimentos, Cony Engenharia, Copra Indústria Alimentícia, 
Correios.  Ato seguinte, para receberem seus certificados das mãos do Superintendente 
Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas, Israel Lessa foram convidadas as 
empresas e instituições, a saber: Dinâmica Distribuidor, Dragão, Eletrobrás Distribuição 
Alagoas, Enengi, Farmácia Permanente, Fika Frio, Gazeta de Alagoas, Grand Oca Maragogi, 
Grupo Coringa, Hospital Arthur Ramos. Convidados ainda os representantes das seguintes 
empresas e instituições para receberam seus certificados das mãos da Exmª Srª Juíza 
de Direito Fátima Pirauá, membro da Coordenadoria da Infância e Adolescência de 
Alagoas: Hospital Unimed, Hotel Jatiúca, Hotel Salinas Maceió, Hotel Salinas Maragogi, 
Indústria Alimentícia Popular, Krona Tubos e Conexões do Nordeste, Lojas Le Biscuit, Luna 
Avícola, Mafrios Distribuidora e Importadora, Objetiva Distribuidora. Convidados os 
representantes das seguintes empresas e instituições para receberam seus certificados 
das mãos do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Pedro Inácio 
da Silva: Pindorama, Ponto Certo, Portobello, Posto Farol, Posto Jota Pinto Arapiraca, Posto 
Quarto de Milha, S. Pessoa Distribuidor, Sanatório Hospital Geral, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC, Serviço Social da Indústria - SESI, Sococo, UniCompra 
Supermercados. A seguir, foi dado início aos debates, com tempo delimitado de 20 
minutos e solicitando a pessoa que ao se manifestar, pronuncie o nome e a entidade que 
representa. Manifestou-se, inicialmente, a Senhora Dulciane Montenegro de Lemos 
Alencar, Auditora Fiscal do Trabalho em Alagoas: "Oi gente! Boa tarde! Tudo bom? Eu 
agradeço muito a todos que vieram. Faço uma menção especial a Delman, aqui representada 
por Sander, que também cumpre a quota e por um problema no CNPJ às vezes não aparece 
no sistema. Bom, é o seguinte, eu gostaria muito que na próxima edição do filme tivesse um 
representante do poder legislativo também, porque eu acho muito importante que haja leis pra 
mudar essa realidade de só empresa contratar. É urgente que o poder público abrace a 
aprendizagem como política pública e contrate esses jovens! A gente sabe que é o único 
caminho e realmente a educação, não tem outro caminho pra você superar as situações de 
dificuldades na vida, a não ser pela educação, superar com dignidade, dormindo tranqüilo, feliz 
quando a gente sabe que teve uma chance e aproveitou da melhor maneira. Então, o poder 
público tem lei e exemplos em outros estados, de leis que já obrigam, também, o município a 
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poder aproveitar justamente aqueles jovens abrigados nos programas de aprendizagens.  Que 
o governo não contribua só assim. Eu sei alguns do governo quer assinar um termo com a 
gente, mas devem haver leis porque isso é uma política pública de inserção do jovem, aliás a 
única. Então, a gente tem que chamar o poder legislativo também para estar no debate e 
participar. Muito obrigada e agradeço a todas as empresas!". Prosseguindo, manifestou-se 
também a Senhora Marluce: " Boa tarde, quero primeiramente parabenizar a iniciativa do 
Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência 
Regional do Trabalho por estar fazendo esse momento. Eu acho que a gente está no caminho 
certo. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, 
represento a Secretaria na coordenação do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil, que é composto por vinte e sete, digo, vinte e seis instituições membros, do 
qual o TRT faz parte, o MPT faz parte e a Superintendência Regional também faz parte, e as 
instituições não governamentais, inclusive, algumas que estão aqui e que atuam aqui na 
aprendizagem. A nossa luta no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil é de que a gente 
possa sim unir forças e fazer um trabalho que resulte na mudança de vida das pessoas, das 
nossas crianças e dos nossos jovens. Os relatos que nós ouvimos aqui nos mostram que esse 
é um caminho certo. Nós temos 23 mil jovens ainda em situação de trabalho infantil, nessa 
faixa etária que pode ser contemplada, sim, com a aprendizagem, pode ter uma mudança de 
vida! Como eu trabalho na área de assistência social, eu sei da grande dificuldade que os 
nossos assistentes sociais, psicólogos e pedagogos que atuam como equipes de referência, 
nos Centros de Referência da Assistência Social, no CRAS, e nos Centros Especializados de 
Assistência Social que já vai cuidar e acompanhar as famílias de jovens que sofreram violação 
de direitos. Nós sabemos da dificuldade que se tem de fazer acompanhamento familiar, mas 
também fazer inclusão, inclusive, em escolas, quando não deveria ter essa dificuldade, porque 
hoje a gente deveria ter vagas suficientes para que todas as crianças estejam nas escolas. Há 
dificuldade de inserir em serviços de contra-turno escolar, porque nós precisamos que as 
crianças estejam na escola, mas que no contra-turno escolar os pais tenham onde deixar estas 
crianças, que é na creche, que é nos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, da 
assistência social, para esta demanda que a gente tem aí. O que temos de espaços de 
convivência e o que temos na rede pública de ensino e de creches, ainda é insuficiente para 
que a gente chegue a dizer assim: olhe! nós temos zero. Nós não temos mais nenhuma criança 
em trabalho infantil! Porque essa sim é nossa meta e aqui eu vou parafrasear a fala da Isa que 
é do Fórum Nacional, que é assim: para os fóruns estaduais e para o fórum nacional de 
erradicação de trabalho infantil, a tolerância é zero! Do trabalho infantil, pode ser utópico isso, 
mas nós queremos ver todas as nossas crianças protegidas e, protegidas nas escolas, 
protegidas nos serviços de convivência e na aprendizagem. E aí vocês fazem parte, eu tava lá 
fora, entregando os bottons da nossa campanha e dizendo assim: vocês fazem parte dessa 
rede de proteção e aí é importante que a gente traga essa fala da assistência social, pela 
dificuldade que a gente tem de inserir na aprendizagem esse público prioritário, que é o público 
que está em maior vulnerabilidade social. É aquele menino ou menina, que por falta mesmo da 
atenção do poder público chegou a cometer atos infracionais, que são os nossos meninos e 
meninas que estão em medida sócioeducativa, tanto em meio aberto, acompanhados pelos 
CREAS, pelos Centros de Referência Especializados da Assistência Social, como aqueles que 
já estão em cumprimento de medida, em meio fechado. Nós precisamos, de fato, ter um novo 
olhar para esse público, e esse novo olhar, é quebrar o preconceito que nós ainda temos, 
enquanto sociedade. Todos nós ainda temos preconceito em relação a esses meninos, mas 
eles não chegaram à situação em que estão porque quiseram, eles chegaram à situação que 
eles estão porque nós faltamos com o nosso compromisso enquanto sociedade, porque é 
nosso dever protegê-los, e ainda há tempo, nós ainda temos tempo para isto, para mudar a 
face dessa história. E, a gente espera que na próxima, no próximo filme, a gente traga aqui a 
redução destes números, Nós conseguimos ter uma significativa redução no Estado de 
Alagoas no trabalho infantil de 2014 para 2015. A pesquisa por amostra de domicílio, a PNAD, 
revela que nós conseguimos retirar 17 mil crianças do trabalho infantil, mas ainda temos 
31.000 (trinta e um mil) crianças nessa situação, e aí não dá para sossegar, não dá pra dormir 
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tranquilo, quando a gente sabe que essas crianças precisam da nossa atuação, enquanto 
atores e atrizes sociais, cada um no seu papel. Então, o Fórum de Erradicação do Trabalho 
Infantil traz esse apelo sim, para que vocês não fechem as portas quando um CREAS ou um 
CRAS encaminharem para aprendizagem. Meus parabéns a todos e espero que a gente possa 
se encontrar novamente, com novos depoimentos, com novas faces, dizendo aqui: olha, minha 
vida mudou! E a gente saber que fez parte desse processo. Muito obrigada!”Após, a 
Procuradora do Trabalho Virginia Gonçalves fez a entrega do material da campanha do 
Estado de Alagoas contra o Trabalho Infantil em parceria do FETIPAT com o Ministério 
Público do Trabalho. Para encerramento deste evento, com a palavra o Presidente Pedro 
Inácio da Silva, que assim declarou: "Antes de encerrar quero agradecer a presença de 
todos e registrar a presença do Senhor Dennis Jatobá Agra filho, Secretário-Adjunto Municipal 
do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária; Doutor Alberto Cabus, que recebeu a 
premiação, mas também que é Vice-Presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Alagoas; o Advogado Paulo Paraízo, membro da Comissão de Defesa da Criança e do 
Adolescente da OAB; o Senhor José Leonardo Costa Marques, Presidente da Federação das 
Câmaras e Dirigentes Lojistas de Alagoas. Registro por fim, os agradecimentos aos parceiros 
desta caminhada: SENAI, SENAC, SENAT, SESC, enfim, que tem contribuído para o avanço 
dessa tarefa tão difícil, que é lidar e trabalhar com jovens e adolescentes! Dizem que já se 
falou que só se muda o mundo, quando mudamos a nós mesmos, eu creio que todos que 
entraram nesta sala e na sala vizinha, no Pleninho, como chamamos aqui, não sairão daqui do 
mesmo jeito, não vão sair daqui do mesmo jeito, foi uma tarde de muita emoção, e eu fico 
muito feliz de que esta Segunda Semana Nacional da Aprendizagem tenha obtido um êxito 
maior do que no ano passado, em que tantos depoimentos das pessoas envolvidas na 
semana, como dos parceiros e dos aprendizes, são o testemunho da importância dessa 
iniciativa, portanto eu quero agradecer a presença de todos, das empresas e convidá-los a 
marchar juntos, para que no ano que vem quem sabe tenhamos, como disse alguém, de fazer 
esta audiência, eu espero Cabus que tenhamos que fazer essa audiência no Teatro Gustavo 
Leite. É assim que esperamos para o próximo ano. Muito obrigado a todos e boa tarde!". 
Encerrada a audiência. Nada mais havendo, eu, Adalgisa Jatubá Paraízo de Carvalho, 
Secretária do Tribunal Pleno, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada.  
 

Maceió, 14 de junho de 2017. 
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