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What O que será feito?
Ciclo de palestras em canteiros de obras, em parceria com o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Cuiabá (Sintraicccm), e
em ambientes hospitalares.

Divulgação nos meios de comunicação da campanha Abril Verde, que visa
promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde
do trabalhador.

Participação na maratona de lives que integra o Programa Trabalho
Seguro - construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise. 

Why Por que será feito?
Promover o diálogo com a sociedade e entre instituições públicas e
privadas, realizando o intercambio de informações para fiel cumprimento
das normas de saúde e segurança no trabalho.

Informar a sociedade sobre a campanha “Abril Verde” e o papel do Poder
Judiciário e dos demais atores sociais na busca por um ambiente de
trabalho mais seguro.

Conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde laboral em tempos 
de pandemia, com enfoque na “Construção do Trabalho Seguro e Decente
em Tempos de Crise”.

Where Onde será feito? Canteiros de obras e ambientes hospitalares de Cuiabá - MT. Emissoras de rádio e televisão de Mato Grosso - MT. Ambiente virtual.

When Quando será feito?
Planejado:
Ações a serem iniciadas no 2º semestre de 2020.

Jornal do Meio Dia da TV Vila Real Record-Cuiabá, no dia 14 de abril de
2020;
Rádio Vila Real FM 98.3 – Tribuna entrevista – no dia 16 de abril de 2020;
Jornal Bom Dia Mato Grosso da TV Centro América, no dia 17 de abril de
2020;
Rádio Capital FM, no dia 23 de abril de 2020.

02/07/2020 - participação da Desembargadora do TRT da 23ª Região Maria
Beatriz Theodoro Gomes como mediadora do evento e do Juiz Ediandro
Martins.

Who Por quem será feito?

Gestores Regionais do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho, conforme Resolução Administrativa TRT23 N. 06/2020:
Juiz Ediandro Martins;
Juiza Tatiana de Oliveira Pitombo.

Gestor Regional do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho, conforme Resolução Administrativa TRT23 N. 06/2020:
Juiz Ediandro Martins.

Gestora Nacional do Programa Trabalho Seguro do TST/CSJT
Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes e Gestor Regional do
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, Juiz Ediandro
Martins.

How Como será feito?

Exposições, por meio de palestras realizadas por juizes do trabalho do
TRT23 , orientando os trabalhadores sobre a prevenção a acidentes de
trabalho , a importância de utilização dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e as consequências dos acidentes para o trabalhador, para
a família, para a empresa e para o governo.

Entrevistas a emissoras de rádio e televisão de Mato - Grosso durante o
mês de abril de 2020.

Participação em evento realizado em plataforma virtual.

How much Quanto vai custar?
Planejado:
Materiais para as palestras em canteiros de obras: R$ 4.000,00
Materiais para as palestras em ambientes hospitalares: R$ 4.000,00

- -

Meta 9 de 2020 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário
TRT’s: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios

voltadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos

Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas 
em empregos precários 

Adicional de insalubridade


