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Justiça do Trabalho e CNJ realizam
twittaço contra o trabalho infantil
amanhã (10/6)
Publicada em 09/06/2022 às 15h30 (atualizada há um mês) - 11 acessos

Com o objetivo de alertar e conscientizar a sociedade sobre os impactos negativos do trabalho infantil, a
Justiça do Trabalho, com o apoio o Conselho Nacional de Justiça, promoverá, nesta sexta-feira (10/6), o
Twittaço #BrasilSemTrabalhoInfantil. A ação digital começa às 10h e terá como parceiras instituições
públicas e privadas, entidades do futebol brasileiro, além de artistas e personalidades.
Esta será a segunda edição da maior mobilização digital sobre o tema. Em 2019, alcançou mais de 141,2
milhões de pessoas no Twitter. A ação marca o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12
de junho (que este ano cairá em um domingo), e visa informar os malefícios que o trabalho precoce traz
para a formação das crianças; as melhores soluções para combater essa prática, tais como a
aprendizagem; além de canais de denúncia, como o Disque 100.
Como participar?
Qualquer pessoa ou entidade pode aderir ao twittaço e contribuir de maneira decisiva para a
preservação da infância e da juventude no Brasil. Para colaborar com a ação, basta publicar (tweetar) ou
republicar (retweetar), no Twitter, a partir das 10h, textos e imagens com a hashtag
#BrasilSemTrabalhoInfantil (https://twitter.com/hashtag/BrasilSemTrabalhoInfantil?src=hashtag_click).
Para auxiliar todas e todos que desejam contribuir com a mobilização, preparamos um repositório com
imagens e proposta de tweets na página do #BrasilSemTrabalhoInfantil
(https://twitter.com/hashtag/BrasilSemTrabalhoInfantil?src=hashtag_click). Basta acessar, baixar as
imagens e publicar no dia do twittaço.
Acesse todas as peças na página do #BrasilSemTrabalhoInfantil (https://www.tst.jus.br/web/trabalhoinfantil/brasilsemtrabalhoinfantil).
Não tem perfil no Twitter?
Mesmo aquelas pessoas ou entidades que não tenham perfil no Twitter podem participar na mobilização
digital e auxiliar na conscientização da sociedade sobre os impactos do trabalho infantil da vida de
crianças e adolescentes. Na página da ação, você encontra imagens que podem ser usadas no stories
das principais redes sociais, além de cards para Instagram e Facebook.
https://novaintranet.trt6.jus.br/noticias/2022/06/09/justica-do-trabalho-e-cnj-realizam-twittaco-contra-o-trabalho-infantil-amanha
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Desse modo, mesmo não sendo possível participar diretamente do twittaço, você pode contribuir com a
mobilização, compartilhando e publicando informações relevantes sobre o tema para a sua rede pessoal
de amigas e amigos ou para seus seguidores.
Erradicação do trabalho infantil
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1,7 milhão de crianças e adolescentes, entre 5 a 17 anos,
estão em situação de trabalho infantil. É por conta de dados como esse que a Justiça do Trabalho,
atraves do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estimulo à Aprendizagem, busca auxiliar
instituições públicas e privadas a cumprir o compromisso assumido pelo Brasil, de erradicar o trabalho
infantil até 2025.
Serviço
Twittaço #BrasilSemTrabalhoInfantil
Quando: 10 de junho (sexta-feira)
Horário: a partir das 10h
Local: Twitter
Como: usando a hashtag #BrasilSemTrabalhoInfantil
-Matéria de teor meramente informativo, sendo permitida sua reprodução mediante citação da fonte.
Divisão de Comunicação Social
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (TRT-PE)
imprensa@trt6.jus.br (mailto:imprensa@trt6.jus.br)
Texto e Imagem: Secom TST

Notícias relacionadas
Twittaço pelo fim do trabalho infantil no Brasil (/noticias/2019/06/03/twittaco-pelo-fim-do-trabalhoinfantil-no-brasil)
há 3 anos

Coluna Painel da Justiça do Trabalho – edição 106 (/noticias/2015/08/24/coluna-painel-da-justica-dotrabalho-edicao-106)
há 7 anos

Gestor do Programa de Combate ao Trabalho Infantil visita conselheiros do CNJ
(/noticias/2019/02/27/gestor-do-programa-de-combate-ao-trabalho-infantil-visita-conselheiros-do-cnj)
há 3 anos

Justiça do Trabalho Num Minuto – Trabalho Infantil (/noticias/2017/10/16/justica-do-trabalho-numminuto-trabalho-infantil)
há 5 anos

TERMINAM AMANHÃ INSCRIÇÕES PARA AS SELETIVAS DA IX OLÍMPIADA NACIONAL DA JUSTIÇA DO
TRABALHO (/noticias/2010/09/16/terminam-amanha-inscricoes-para-seletivas-da-ix-olimpiada-nacionalda-justica-do)
há 12 anos

Últimas notícias
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TRT-6 participa de aniversário do Comando Militar do Nordeste (/noticias/2022/07/21/trt-6-participa-deaniversario-do-comando-militar-do-nordeste)
há 20 horas

Missa de 7º dia em memória da desembargadora e ex-presidente do TRT-6 Ana Schuler
(/noticias/2022/07/21/missa-de-7o-dia-em-memoria-da-desembargadora-e-ex-presidente-do-trt-6-ana)
há 23 horas

9ª Jornada Institucional da Ejud-6 acontece de forma totalmente presencial, em agosto
(/noticias/2022/07/20/9a-jornada-institucional-da-ejud-6-acontece-de-forma-totalmente-presencial-em)
há 2 dias

PJe indisponível no sábado (23/7) (/noticias/2022/07/20/pje-indisponivel-no-sabado-237)
há 2 dias

Campanha de Aplicação de Flúor 2022 (/noticias/2022/07/20/campanha-de-aplicacao-de-fluor-2022)
há 2 dias

Ver todas as notícias 

Associações
AMATRA VI (http://www.amatra6.com.br/)
ANASTRA (http://www.anastra.com.br/)
ASTRA6 (http://www.astra6.org.br/)
GRUDE6 (http://www.grude6.com.br/)
SINTRAJUF/PE (http://www.sintrajufpe.org.br/)

Tecnologia da Informação (TI)
Atendimento de TIC - 0800 (/sti/central-de-atendimento-de-ti)
Comitê de Governança de TIC (/sti/comite-de-governanca-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-cgovtic)
Manuais (/sti/manuais-de-tecnologia-da-informacao)
Planejamento de TIC (/sti/planejamento-de-tic)
Segurança da Informação (http://novaintranet.trt6.jus.br/sti/segurancadainformacao)

Imprensa
Fotos (https://www.trt6.jus.br/portal/fotos)
Justiça do Trabalho num Minuto (https://soundcloud.com/trtpe)
Notícias (/noticias)
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC3KtXESmSGCWQGHUfR_lmyw)
Outros canais de comunicação (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/comunicacao-social)

Orçamento e Finanças
Diárias e Passagens (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/diarias-e-passagens)
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Memória
Memorial da Justiça do Trabalho (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/memorial-da-justica-do-trabalho-empernambuco)

Gestão Estratégica (CGE)
Portfólio de Projetos Estratégicos (http://webapps.trt6.gov.br/numclick/)
Observatório do TRT6 (http://aplicacoes.trt6.gov.br/odt/)

Licitações e Contratos
Banco de Especificações Técnicas (http://novaintranet.trt6.jus.br/sa/banco-de-especificacoes-tecnicas)
Listas de Verificação (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/listas-de-verificacao)
Modelos para a Fase de Planejamento da Contratação (http://novaintranet.trt6.jus.br/sa/modelos-para-fase-deplanejamento-da-contratacao)
Modelos de Editais e Contratos (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/modelos-de-editais-e-contratos)
Manual de Pesquisa de Preços (http://novaintranet.trt6.jus.br/sa/manual-de-pesquisa-de-precos-do-trt6)

Formação
Portal da Escola Judicial (http://ensino.trt6.jus.br/ej/)

Outros
Acessibilidade (http://novaintranet.trt6.jus.br/cge/acessibilidade)
Socioambiental (http://novaintranet.trt6.jus.br/cge/gestao-sustentavel)
Varas do Trabalho do Brasil (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/varas-do-trabalho-do-brasil-0)

TRT6 - Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife - Recife - Pernambuco - CEP 50030-902 - Pabx (81) 32253200 ouvidoria@trt6.jus.br (mailto:ouvidoria@trt6.jus.br)
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Opinião: Maio Laranja – o combate às
violências e exploração sexual de crianças
e adolescentes
Publicada em 05/05/2022 às 13h19 (atualizada há 3 meses) - 20 acessos

Artigo da juíza titular da 8ª Vara do Trabalho do Recife e gestora regional do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, Andréa Keust Bandeira de Melo:
Todos os dias, recebemos milhares de trágicas notícias sobre a prática de crimes e violências das mais
diversas origens, contra crianças e adolescentes. Mas, dentre elas, os crimes praticados com o uso da
força bruta, agressão sexual e exploração da sexualidade de crianças e adolescentes nos impactam
vigorosamente.
Em 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera Crespo, de oito anos de idade, desapareceu para nunca mais ser
vista com vida. Seis dias depois, o corpo da menina foi localizado num terreno baldio, próximo ao centro
da cidade de Vitória, Espírito Santo. A menina foi espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi
desfigurado com ácido. À época do crime, os policiais ouviram diversas versões sobre o ocorrido e após
o julgamento e a absolvição dos suspeitos, o processo do Caso Araceli foi arquivado pela Justiça.
A morte de Araceli, no entanto, serviu como alerta para toda a sociedade brasileira, exibindo a realidade
de violências cometidas contra crianças. Pela brutalidade e truculência, a data do assassinato tornou-se
um símbolo da luta contra essa violação de direitos humanos. Mas o combate a esse tipo de violência
consiste numa árdua e diária luta para trazer proteção às crianças e adolescentes brasileiros que sofrem
e emitem gritos que precisam ser escutados.
Em 2000, por meio da Lei 9.970, foi instituído o dia 18 de maio como o “Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” e, anualmente, entidades governamentais, não
governamentais e representantes da sociedade civil aproveitam essa data para, além de formulação de
políticas públicas, promover reflexões e debates em torno do tema.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente lançou a Campanha Nacional “Maio Laranja”, que visa, durante todo o mês
de maio, incentivar a realização de atividades para conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso e
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a exploração sexual de crianças e adolescentes. A proposta é emergir o tema para a visibilidade,
informando, sensibilizando, mobilizando e convocando toda a sociedade a participar da causa em defesa
dos direitos de crianças e adolescentes.
Lembremos que o “abuso sexual” é uma das formas de violência que acontece dentro do ambiente
doméstico ou fora dele, mas sem a conotação da compra de sexo, e no qual, na maioria das vezes, o
agressor é parente ou pessoa conhecida da vítima. O fenômeno consiste numa relação adultocêntrica,
sendo marcado pela relação desigual de poder; o agressor (pais, cuidadores, responsáveis legais,
pessoas conhecidas ou desconhecidas) domina a criança e/ou adolescente, se apropriando e anulando
suas vontades, tratando-os, não como sujeitos de direitos, mas sim como objetos que dão prazer e alívio
sexual.
Podemos conceituar o fenômeno do abuso sexual contra crianças e adolescentes como:
1 - todo ato de natureza erótica;
2 - COM ou SEM contato físico;
3 - COM ou SEM uso de força;
4 - entre um adulto ou adolescente mais velho e uma criança ou adolescente.
Quanto às modalidades, o abuso pode ser perpetrado no meio intrafamiliar - quando o agressor está
ligado à pessoa da vítima por laços de consanguinidade, legalidade ou afinidade.
Exemplos: Consanguinidade: pais, irmãos, avós, tios, etc. Afinidade: padrasto, madrasta, cunhado,
etc. Responsabilidade: guarda, tutela, adoção, etc. Ou no meio extrafamiliar - onde o agressor é uma
pessoa conhecida (ou desconhecida) da vítima e que busca obter vantagem psicoemocional dessa
relação. Exemplos: Amigos, vizinhos, profissionais conhecidos pela vítima (professores, médicos, líderes
religiosos, etc) ou pessoas desconhecidas.
Em todas as situações de abuso, alguns traços são observados, tais como:
1 - a presença do abuso de poder onde o mais forte subjuga o mais fraco a fim de satisfazer seus desejos
e vontades;
2 - existência do elo “confiança e responsabilidade” unindo a criança (adolescente) à pessoa do agressor.
Sendo a traição da confiança um dos aspectos mais marcantes desse tipo de violência;
3 - a ocorrência da violência psicológica, associada ou não a violência física;
4 - o silêncio imposto à vítima a fim de que não revele o abuso.
Muitas vezes a criança ou adolescente não relata o episódio de abuso, por não compreender ou por
medo de ser retaliada. Mas existem alguns sinais podem ser percebidos de forma involuntária. A infância
é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano e um evento traumático nesta fase pode
ser determinante para a fase adulta. Por isso, é importante protegê-la e trazer o necessário
esclarecimento à população, debatendo sobre o assunto nos principais meios de comunicação e assim
sendo, visando a prevenção.
Para isso, conclamamos a união de todos em torno do Maio Laranja, colocando em suas redes sociais
uma flor amarela, símbolo da campanha. Divulguem a cartilha (https://www.gov.br/mdh/ptbr/assuntos/noticias/2021/maio/cartilha-atualiza-dados-de-abuso-sexual-contra-criancas-e-adolescentespara-fortalecer-rede-de-protecao) que pode ajudar a salvar muitas crianças do abuso sexual infantil. E é
por isso que, nos casos onde há suspeita ou certeza, não hesite. Para denunciar casos ou suspeitas de
abuso, disque 100 ou acesse o aplicativo “Direitos Humanos Brasil” e denuncie.
---

Matéria de teor meramente informativo, sendo permitida sua reprodução mediante citação da fonte.
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Divisão de Comunicação Social
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (TRT-6)
imprensa@trt6.jus.br (mailto:imprensa@trt6.jus.br)
Texto: BANDEIRA DE MELO, Andréa Keust – Formada em Direito pela UFPE em 1990, especialização em
Processo Civil pela UNIPÊ em 1994, Pós Graduada em Direito à Saúde e Direito Médico pela UNIVASF em
2016, Pós Graduada em Psicologia Jurídica pela Faculdade IDE em 2020. Juíza do Trabalho do TRT 6a
Região, atualmente titular da 8ª Vara do Trabalho do Recife. Gestora do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem nos biênios 2018/2020 e 2021/2023

Notícias relacionadas
Palestra “A Face Cruel da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” marca Maio Laranja
(/noticias/2022/05/03/palestra-face-cruel-da-exploracao-sexual-de-criancas-e-adolescentes-marca-maio)
há 3 meses

Mobilização para combater à exploração de crianças e adolescentes (/noticias/2017/06/12/mobilizacaopara-combater-exploracao-de-criancas-e-adolescentes)
há 5 anos

Programa de combate ao Trabalho Infantil promove live sobre educação e aprendizagem de crianças e
adolescentes (/noticias/2021/06/02/programa-de-combate-ao-trabalho-infantil-promove-live-sobreeducacao-e)
há um ano

Justiça do Trabalho inicia nova campanha de combate à exploração infantil (/noticias/2015/12/17/justicado-trabalho-inicia-nova-campanha-de-combate-exploracao-infantil)
há 7 anos

PRIORIDADE DAS AÇÕES CIVIS QUE ENVOLVEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
(/noticias/2014/06/10/prioridade-das-acoes-civis-que-envolvem-criancas-e-adolescentes)
há 8 anos

Últimas notícias
TRT-6 participa de aniversário do Comando Militar do Nordeste (/noticias/2022/07/21/trt-6-participa-deaniversario-do-comando-militar-do-nordeste)
há 20 horas

Missa de 7º dia em memória da desembargadora e ex-presidente do TRT-6 Ana Schuler
(/noticias/2022/07/21/missa-de-7o-dia-em-memoria-da-desembargadora-e-ex-presidente-do-trt-6-ana)
há 23 horas

9ª Jornada Institucional da Ejud-6 acontece de forma totalmente presencial, em agosto
(/noticias/2022/07/20/9a-jornada-institucional-da-ejud-6-acontece-de-forma-totalmente-presencial-em)
há 2 dias

PJe indisponível no sábado (23/7) (/noticias/2022/07/20/pje-indisponivel-no-sabado-237)
há 2 dias

Campanha de Aplicação de Flúor 2022 (/noticias/2022/07/20/campanha-de-aplicacao-de-fluor-2022)
há 2 dias
https://novaintranet.trt6.jus.br/noticias/2022/05/05/opiniao-maio-laranja-o-combate-violencias-e-exploracao-sexual-de-criancas-e
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Ver todas as notícias 

Associações
AMATRA VI (http://www.amatra6.com.br/)
ANASTRA (http://www.anastra.com.br/)
ASTRA6 (http://www.astra6.org.br/)
GRUDE6 (http://www.grude6.com.br/)
SINTRAJUF/PE (http://www.sintrajufpe.org.br/)

Tecnologia da Informação (TI)
Atendimento de TIC - 0800 (/sti/central-de-atendimento-de-ti)
Comitê de Governança de TIC (/sti/comite-de-governanca-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-cgovtic)
Manuais (/sti/manuais-de-tecnologia-da-informacao)
Planejamento de TIC (/sti/planejamento-de-tic)
Segurança da Informação (http://novaintranet.trt6.jus.br/sti/segurancadainformacao)

Imprensa
Fotos (https://www.trt6.jus.br/portal/fotos)
Justiça do Trabalho num Minuto (https://soundcloud.com/trtpe)
Notícias (/noticias)
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC3KtXESmSGCWQGHUfR_lmyw)
Outros canais de comunicação (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/comunicacao-social)

Orçamento e Finanças
Diárias e Passagens (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/diarias-e-passagens)

Memória
Memorial da Justiça do Trabalho (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/memorial-da-justica-do-trabalho-empernambuco)

Gestão Estratégica (CGE)
Portfólio de Projetos Estratégicos (http://webapps.trt6.gov.br/numclick/)
Observatório do TRT6 (http://aplicacoes.trt6.gov.br/odt/)

Licitações e Contratos
Banco de Especificações Técnicas (http://novaintranet.trt6.jus.br/sa/banco-de-especificacoes-tecnicas)
Listas de Verificação (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/listas-de-verificacao)
Modelos para a Fase de Planejamento da Contratação (http://novaintranet.trt6.jus.br/sa/modelos-para-fase-deplanejamento-da-contratacao)
Modelos de Editais e Contratos (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/modelos-de-editais-e-contratos)
https://novaintranet.trt6.jus.br/noticias/2022/05/05/opiniao-maio-laranja-o-combate-violencias-e-exploracao-sexual-de-criancas-e

4/5

22/07/2022 11:16

Opinião: Maio Laranja – o combate às violências e exploração sexual de crianças e adolescentes | Intranet - Tribunal Region…

Manual de Pesquisa de Preços (http://novaintranet.trt6.jus.br/sa/manual-de-pesquisa-de-precos-do-trt6)

Formação
Portal da Escola Judicial (http://ensino.trt6.jus.br/ej/)

Outros
Acessibilidade (http://novaintranet.trt6.jus.br/cge/acessibilidade)
Socioambiental (http://novaintranet.trt6.jus.br/cge/gestao-sustentavel)
Varas do Trabalho do Brasil (http://novaintranet.trt6.jus.br/institucional/varas-do-trabalho-do-brasil-0)

TRT6 - Cais do Apolo, 739 - Bairro do Recife - Recife - Pernambuco - CEP 50030-902 - Pabx (81) 32253200 ouvidoria@trt6.jus.br (mailto:ouvidoria@trt6.jus.br)
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PU[OSVZLnMOMjò\Zb̀O:*96* p"( (;
aShMTqQr\MSUbSOeQgTLOSZQsQtTMTZqQKLOPLQuR\LORLQvLw

xyz{|}~z}~xy~{~~z
8-( 8 913+I#A !61!6#.>
>.6722+2#I20
3.9620(7""(0012225#I2
yyz|}z}~}
 7#613$+253$(8 *  9 9$ )$5$(
96 6:)5;+007#+022

~z}z~y~y~y~
§{yz~ 
8





|~
|$yz611'''(6 (*1;:$611'''( *(*1"1;
:1

91y
z}
#z
6~
*
|
;:
z~y}{z~y}y~¡|~¢~
£~
zz}
~
}
:$y~
~
611'
(y
*1
!¢"¤
.>;:
1 ¢
9~
16~}
;:$~
£
611¥z~(*1";:$611 9 (*1;

¦z

$611'''("( (1 91 1020012"10)19 # #9#*## # # ###

01+

001231020055627

89   9   8! "# 9! 9 9$ "!% &

,$611'''(- (*1$ 91.+/012*234536.7!89*-'9

:;<=>;?@>>ABC;?DC;EC?;BEC?F<G<?=CHI>G<G?<
;J<?CKFCGBLD@B<?MC?J;JNGB>O

8\R>S?>QGB]<M>

P>?@HB@<G?D>?Q>ER>?P@CBE<GS?T>@L?@>D@>GM<?UJC?>?V<W<=>;O

X<G<?=<B;?BDV>G=<WYC;S?@>DICW<?<?D>;;<?X>HZEB@<
MC?[>>ABC;O

$611'''("( (1 91 1020012"10)19 # #9#*## # # ###

+1+

PODCAST TRT6 – TRABALHAR LEGAL
ATIVIDADE 1
24 de fev. de 2022
T2:E1 - Combate ao Trabalho Infantil
Em sua segunda temporada, o podcast Trabalhar Legal começa abordando o tema do Trabalho Infantil.
O desembargador Paulo Alcantara, que é gestor do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem em Pernambuco, comenta os prejuízos da prática e os mecanismos para
proteger os jovens desse tipo de exploração.

13 min
playlist_add
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTAwN2NiMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode
/NGI3NTg3N2YtYjdlOS00MGY5LWJlZGUtOTc5ODZhZmRiNDBm?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjotuq7qaX3
AhUAAAAAHQAAAAAQAQ

ATIVIDADE 2
Trabalhar Legal
TRT 6
Inscrever-se
Visitar o site
Trabalhar Legal, um podcast que discute temas contemporâneos do mundo do trabalho. A série,
produzida pelo TRT6, discute a Revolução 4.0, as mudanças que esse fenômeno gera nas relações
trabalhistas e que afetam toda sociedade. Aborda também o combate ao trabalho infantil e a segurança
no trabalho. Acompanhe as diversas análises de estudiosos dessas áreas.

Episódios disponíveis

22 de mar. de 2022
T2:E2 - Crianças na arte e nos esportes: trabalho ou diversão?
A dedicação de crianças a uma carreira profissional nos esportes ou nas artes pode afetar seu
desenvolvimento físico, social ou psicológico? Atividades desempenhadas de forma lúdica e recreativa
se diferem de quando são exercidas de maneira profissional? A pesquisadora do campo da Política da
Criança e do Adolescente e professora da UFPE, Valéria Nepomuceno, aborda essas questões na
entrevista para o Podcast Trabalhar Legal.
27 min
playlist_add
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTAwN2NiMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?
sa=X&ved=0CAIQ4aUDahcKEwjotuq7qaX3AhUAAAAAHQAAAAAQHg

