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O TRT-PE está lançando no final do mês a Revista Dia-
logar. O primeiro número da publicação – que terá perio-
dicidade quadrimestral – traz reportagens, artigos, colunas, 
notícias e uma entrevista sobre o tema Trabalho Seguro, em 
referência ao 28 de abril, Dia Mundial da Saúde e Segurança 
no Trabalho. A iniciativa se alinha com o aperfeiçoamento 
da política de comunicação do Regional previsto no plane-
jamento estratégico e vai abordar assuntos em destaque na 
esfera da Justiça Trabalhista.

Revista Dialogar

TJC
O Programa Trabalho, Justiça e Cidadania visitou, na terça-
-feira, 15, a Escola de Referência Padre Nércio Rodrigues, 
no bairro da Linha do Tiro. Composto de três fases – “Im-
plementação do Projeto e Período de Formação”, “Tira-Dú-
vidas” e “Culminância” –, o projeto tem a finalidade de des-
pertar alunos da rede pública para os seus direitos e deveres 
como futuros trabalhadores. No ano passado, o TJC aten-
deu mais de 35 mil alunos do ensino fundamental e médio. 

Na primeira quinzena do próximo mês, o Processo Judicial 
Eletrônico será instalado nas unidades de Catende, Gara-
nhuns, Pesqueira, Belo Jardim e Goiana. Até o final de maio, 
a nova plataforma chega também a Timbaúba, Carpina, Li-
moeiro e Surubim. Com essas implantações, o TRT-PE atin-
ge a marca de 95,5% de suas unidades funcionando com o 
sistema. Em junho, o PJe-JT alcança 100% das varas do Re-
gional, com inaugurações em Araripina, Salgueiro e Serra 
Talhada. O Regional fechou o ano suplantando o dobro da 
meta estabelecida pelo CNJ, instalando o PJe em 56 Varas.

100% PJe-JT

Trabalho Infantil não é Legal
Iniciativa do MPT em parceria com o TRT-PE, MPPE, 
MTE, TJPE e o Fepetipe, a campanha “Trabalho infantil 
não é legal. Não compre!” foi iniciada na terça-feira, 15, no 
TCE, com a presença de autoridades de vários órgãos públi-
cos. A desembargadora Valéria Gondim, que representou o 
TRT6, chamou a atenção para a importância do direito de 
toda e qualquer pessoa a uma vida digna, evidenciando que 
lhe deve ser assegurada a garantia de iniciar a vida na família 
e de continuá-la na escola pública de qualidade, preparando-
-se para se incorporar à sociedade. “Por isso, o trabalho não 
pode estar reservado à criança e ao adolescente. Até mesmo 
ao aprendiz, a partir dos 14 anos de idade, não há de se ad-
mitir trabalho que não proporcione aprendizado escolar, de 
vida ou de profissionalização”, destacou.

A desembargadora Valéria Gondim ao lado do procurador-geral de Justiça 
do estado de Pernambuco, Aguinaldo Fenelon


