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No dia 28 de novembro de 2018, na
sala de sessões do Pleno do Tribunal

Regional do Trabalho da 10ª região,
realizou-se a Culminância do Projeto
“Trabalho e Cidadania na Escola: tendo o
trabalho em foco”, conduzido, no Distrito
Federal, pela Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 10ª Região –
AMATRA 10.

Os alunos de diversas escolas
públicas do Distrito Federal demonstraram
a importância da aquisição e aplicação de
conhecimento sobre direitos por meio
de várias apresentações artísticas,
envolvendo temas relacionados ao trabalho

e à justiça social, como o direito à
diferença, direitos sociais básicos,
dentre outros.
A aproximação entre o Poder
Judiciário e a sociedade, garante o
acesso à Justiça e aos meios de exercêlos.
Os
alunos
demonstraram
uma
significativa compreensão da importância
dos direitos fundamentais como bandeira
de luta e de reivindicação na sociedade.
O evento trouxe um conteúdo
marcadamente social e inclusivo estampado
nas
apresentações
dos
jovens
que
participaram do programa celebrando o
encerramento das atividades do Projeto
“Trabalho e Cidadania” no ano de 2018. A
Culminância contou com uma expressiva
participação de aproximadamente 300
alunos e professores das seguintes
escolas do DF: RENAPSI, CEM Stella dos
Cherubins e a escola Paulo Freire.

O evento teve a presença do
Exmo.
Desembargador
Mário
Macedo
Fernandes Caron, Subcoordenador do
projeto e representando o TRT da 10ª
Região; da Presidente em Exercício da
Amatra 10, Juíza Audrey Choucair Vaz; da
Vice – Presidente da Associação Nacional
da Justiça do Trabalho, Juíza Noemia
Aparecida
Garcia
Porto;
o Secretário Adjunto de Educação do DF,
professor
Clóvis Lúcio da Fonseca
Sabino, que representou o Secretário de
Educação do DF.

Na programação do evento, foi exibido
o vídeo Institucional da Caixa Econômica
Federal, patrocinadora do evento.

Participaram, ainda, o representante
da Caixa Econômica Federal, Diego Campos
Goes Coelho, Coordenador do Jurídico de
Brasília e Sandra Amélia da Secretaria de
Educação do DF.

A Caixa Econômica Federal exerce
papel social relevante em parceira
firmada com a AMATRA 10, contribuindo
financeiramente para a realização da
Culminância deste projeto.

O evento foi coroado de pleno êxito,
especialmente pela troca de experiências
sobre os temas debatidos durante o ano no
projeto “Trabalho e Cidadania na Escola:
tendo o trabalho em foco” por meio de
apresentações teatrais dos alunos sobre
temas debatidos, principalmente sobre
valores morais e questões trazidos pelos
alunos e professores da rede pública de
ensino, parceira no evento.

A magistratura trabalhista, em seu
ativismo associativo, encontra apoio na
Caixa
Econômica
Federal,
para
o
desenvolvimento de programas na área
social com o intuito de aumentar o
conhecimento de cidadania, direitos
trabalhistas e justiça social e ao mesmo
tempo, em que torna seus juízes ainda
mais cidadãos.
Ao término do evento, houve uma
contagiante apresentação do grupo de
percussão Batalá coroando o encerramento
do programa no ano de 2018.
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