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Prezados Associados,

Infelizmente, em razão do distanciamento social decorrente do período de
Pandemia, a Diretoria de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV foi
obrigada a suspender a realização das atividades presenciais do Programa
Trabalho, Justiça e Cidadania, programadas para início no primeiro semestre
de 2.020.

Contudo, considerando a indefinição quanto à retomada das atividades
presenciais e com o intuito de não prejudicar o desenvolvimento do Programa
TJC, que atendeu mais de 2.300 alunos no ano de 2.019, temos buscado
alternativas que permitam que os objetivos do programa possam ser
alcançados.

Diante disso, em caráter excepcional, pretendemos substituir a capacitação
presencial dos professores e as palestras aos alunos por pequenos vídeos (no
máximo, 15 minutos cada), gravados, especialmente, por magistrados,
procuradores, advogados e servidores, que tratem sobre noções básicas de
direito e cidadania.

Assim sendo, convidamos o/a colega para a gravação de um ou mais vídeos
sobre qualquer tema relacionado a noções básicas de direito e cidadania, com
destaque especial para o trabalho da mulher, organização do Poder Judiciário,
aprendizagem, trabalho escravo, trabalho infantil, assédio moral, direitos
trabalhistas básicos e  direitos fundamentais/sociais.

O vídeo pode ser gravado pelo celular ou outro equipamento, sem
necessidade de qualquer edição (repetimos, com, no máximo, 15 minutos de
duração). Ressaltamos que deve ser produzido em linguagem simples, pois o
público alvo é composto, principalmente, de professores da rede pública de
ensino e alunos do ensino médio e de EJAs (Educação de Jovens e adultos).

Pedimos a gentileza de responder essa pesquisa até 31/7/2.020 (sexta-feira),
confirmando a disponibilidade e o(s) tema(s) de interesse, para que possamos
organizar os palestrantes e montar um cronograma, que será divulgado
oportunamente.

Para realizar a sua inscrição, CLIQUE AQUI.

Desde já, agradecemos a colaboração e disponibilidade. O compartilhamento
do tempo e dos conhecimentos do/a colega podem impactar positivamente
muitas vidas, além de contribuir com a melhoria constante da imagem da
Justiça do Trabalho e seus membros.
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