Rio de Janeiro, 17 e 18 de outubro de 2019

PROGRAMAÇÃO

17 de outubro

8h30: CREDENCIAMENTO
9h00: ABERTURA DO EVENTO (6 minutos)
o Mesa de abertura com fala solene
Presidente da Seccional da OAB (Luciano Bandeira); Presidente do IAB (Rita Cortez); MDH
(Herbert Barros); CFOAB (Humberto Adami), Organização Internacional do Trabalho (Maria
Cláudia Falcão); COETRAE/RJ (Ludmila Paiva); Cáritas Brasileira (Jacqueline Freire);
CONATRAE (Dante Viana).
o Expectativas e resultados esperados do Encontro (Coordenação-Geral de Combate ao
Trabalho Escravo) (10 minutos) – Dante Viana
10h00: ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO (40 minutos)
o O papel da assistência social no combate ao trabalho escravo considerando as estruturas
governamentais (Francisco Xavier - Ministério da Cidadania)
o O papel da sociedade civil na assistência às vítimas de trabalho análogo ao de escravo
(Natália Suzuki – Repórter Brasil)
10h40 – 11h00: Intervalo
11h00 – SUSÍDIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO À VÍTIMA DE TRABALHO
ANÁLOGO AO DE ESCRAVO –
o Apresentação da abordagem Design Thinking (Marcelo Matos – Consultor OIT) (5 minutos):
o Definição, validação e complementação de premissas que nortearão a construção dos
pilares para subsidiar a construção do fluxo de atendimento às vítimas de trabalho análogo
ao escravo (25 minutos):

o Apresentação do Fluxo de Atendimento (Dante Viana - CGCTE) (20 minutos)
11h50 – Espaço para dúvidas (10 minutos)

12h00 – Almoço

DINÂMICA WORLD CAFÉ

14h00 - World Café: Serão formados 5 grupos com 10 pessoas cada. Cada mesa terá uma pessoa
chave (Coordenador) para fazer uma apresentação de 10 minutos sobre o tema em questão,
seguida de outros 30 minutos para debates (onde o Coordenador assumirá o papel de CoFacilitador e o Relator o de Organizador e Consolidador dos momentos). Para cada mesa, será
nomeado um Relator, que em plenária, fará uma síntese do que foi discutido. Ao final da síntese,
cada grupo segue para a mesa seguinte, até que tenha passado por todas as mesas.
1º Momento - Mapeamento do funcionamento da Assistência no Estado (somente relato) (10
minutos)
2º Momento - Desafios a serem enfrentados (colocações objetivas) (10 minutos)
3º Momento - Propostas para aperfeiçoamento normativo ou criação de materiais orientativos
(Considerando o mapeamento do funcionamento e desafios colhidos) (10 minutos)
Estrutura da Assistência
no Estado e CREAS e
contato com a Coetrae
Coordenador:
Werllayne
Relator: Jaqueline Caritas

Assistência ao
Trabalhador pela
Sociedade Civil

Acompanhamento do
trabalhador resgatado
por parte da Coetrae
Coordenador: Erick OIT
Relator: Admar Junior

Coordenador: Natália
Suzuki
Relator: Antonio Mello

Plenária

Assistência Social no
Pós Resgate
Coordenador: Márcia Assistencia Social -BA
Relator: Francisco
Xavier

Assistência social no
pré e durante o resgate
Coordenador: Maria
Cláudia Falcão
Relator: Matheus
Vianna

B

16h00 – 16h20 – Intervalo (Neste período, o Relator consolida todos os atos).
17h40 – 18h30 – Explanação do relator de cada tema (10 minutos cada)
18h30 – Encerramento

18 de outubro

08h30 – Design Thinking (Marcelo Matos)
(Rodada de conversa objetivando a estruturação da dinâmica realizada no dia anterior, abordando
cada um dos temas de forma a identificar se a construção do fluxo está indo no caminho certo)
10h – 10h10m – Intervalo
10h10 – 10h30 – Dinâmica do Aquário
Um grupo com 4 (quatro) pessoas iniciarão uma discussão sobre Municipalização da Política de
Combate ao Trabalho Escravo, terão 6 cadeiras, duas delas ficarão vazias para quem quiser chegar
e contribuir para a conversa.
•

A discussão será iniciada pelos representantes das Coetraes de MA, BA, PA e COMTRAE/SP.

12h – Encerramento

