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Planejamento para 2014/2015 

ANO ATIVIDADE ECONÔMICA TRABALHADORES 
RESGATADOS  

2006 Limpeza/Roço linha da alta 
tensão/Cana-de-açúcar 

88 

2007 Cana-de-açúcar e melão 19 

2008 Cana-de-açúcar e carvão 192 

2009 Lenha(20) 20 

2013 Lenha(7) e carnaúba(96) 103 

2014 Pesca(11) e carnaúba(30) 41 

463 











































Criação da COETRAE/CE 

 A Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo 
do Estado do Ceará – COETRAE/CE é um órgão 
colegiado, integrante da estrutura básica e 
setorial do Gabinete do Governador, através da 
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos 
Direitos Humanos - COPDH, criada através do 
Decreto nº 31.071, de 06 de dezembro de 2012. 



Missão da Coetrae/CE 

Segundo Decreto de criação: 

“Art. 2° Compete à COETRAE/CE: 

 

I – Elaborar o Plano Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, acompanhar 
sua implantação e participar de execução; 

 

II - Acompanhar a tramitação de projetos de lei relacionados com o combate e 
erradicação do trabalho escravo na Assembleia Legislativa, bem como propor atos 
normativos que se fizerem necessários à implementação do Plano de que trata o 
inciso I; 

 

III - Acompanhar e avaliar os projetos de cooperação técnica firmados entre o 
Estado do Ceará, a União, os Municípios e\ou entidades não-governamentais; 

 

IV - Propor a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de 
campanhas relacionadas à erradicação do trabalho escravo; e 

 

V - Elaborar e aprovar seu regimento interno.” 

Texto 



Atividades realizadas/2013 
 

 

 Elaboração e aprovação do 
regimento interno 
 
 

•    Palestra: “Trabalho análogo       
ao de escravo” 

•   Universidade de Fortaleza 
 
 Objetivo: conceituação internacional 

e nacional de trabalho escravo, 
trabalho decente, a normatização e 
as operações de combate ao 
trabalho em condições análogas à 
escravidão dentro do contexto do 
Ceará. 

; 



Eventos Nacionais 2013 

ENCONTRO NACIONAL PARA 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO 

Local: São Luiz/MA; 

Data: 17 e 18 de junho de 2013; 

Representação da COETRAE/CE: 01 (um) 
representante do governo (Ministério 
Público do Trabalho) e 01 (um) 
representante da sociedade civil. 

 FÓRUM MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS – 
COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS CONATRAE 
 

Local: Brasília/DF; 
 
Data: 10 e 13 de dezembro de 2013; 
 
Representação da COETRAE/CE:  02 (dois) 
representantes da sociedade civil: CPT e 
CUT;   



Atividades realizadas 2014/2015 

ATIVIDADES SUB-ATIVIDADES Datas 

1) Inclusão do 
COETRAE no cadastro 
do disque 100, para 
recebimento e 
acompanhamento 
das denúncias. 

Acompanhamento pela Subcomissão “Ações 
Repressivas” 

A partir de 
outubro/2014 

2) Divulgação do 
disque 100 através de 
material gráfico e 
vinheta de rádio. 

–--------------------------------------------------------- A partir de 
novembro/2014  

3) Desenvolvimento e 
implementação do 
projeto “Movimento 
Ação Integrada”, com 
adaptação para o 
Estado do Ceará.  

Palestrantes: Valdiney Arruda (Comitiva Nacional 
do MAI) e Antonio Carlos (OIT); 
 
Convidados: TRT, OAB, Faculdades, CRAS, CREAS, 
Sistema “S”, Secretários do Governo, FAEC, FIEC, 
SEDUC (escolas profissionalizantes), etc.  

29/10/2014 



Planejamento para 2014/2015 

ATIVIDADES SUB-ATIVIDADES Datas 

1) Integração dos 
órgãos e instituições 
através da 
sensibilização dos 
mesmos acerca do 
tema. 

Realizar seminário/palestra nas entidades 
participantes do COETRAE:  

  Participantes - todas entidades componentes do 
COETRAE (exceto SRTE, MPT, PRF, DPF). 

**Poderá ser realizada (01) palestra para vários órgãos. 

Fortaleza: 
09.12.14 

2) Contato maior com 
os sindicatos rurais e a 
CPT; 

Apresentação de palestra de sensibilização a ser 
realizada nas  reuniões mensais dos sindicatos rurais.  
** conteúdo mínimo a ser abordado: conceituação do 
trabalho análogo ao de escravo, divulgação da rede 
de atendimento, casos concretos, vídeos, divulgação do 
disque 100.  

2015 



Planejamento para 2014/2015 

ATIVIDADES SUB-ATIVIDADES Datas 

3) Realização de 
palestras nas áreas de 
maior vulnerabilidade 
 do interior do Estado 

Áreas vulneráveis: produtoras de carnaúba 
(Barroquinha até Jaguaribe), Granja, Viçosa do 
Ceará, Caucaia, Santana do Acaraú, Canindé, Itatira, 
Saboeiro, Barro, Aurora, Milagres, Russas, 
Madalena, Ibicuitinga, Sobral, etc 
Público alvo: trabalhadores rurais, estudantes, 
agentes de saúde, CREAS, CRAS, CREDES, Poder 
público Municipal, MPE, DPE, etc; 

Sobral:  
18.11.14 
Camocim: 
02.12.14  
Fortaleza: 
09.12.14 

4) Parceria com a SSPDS 
para sensibilizaçao e 
concientizaçao da 
polícia militar/civil sobre 
o tema 

Articular realização de evento para policia militar, 
polícia civil e corpo de bombeiros (grupos de 50 
pessoas). Oficina de Formaçao. 

Janeiro/2015 



Dificuldades enfrentadas 

 

 Falta de articulação entre as Coetraes e 
Conatrae;  

  Falta de comprometimento e conscientização das 
instituições; 

 Falta de engajamento da sociedade civil. 

 Ausência de denuncias  



Desafios para 2015 

 Elaborar e implantar o Plano Estadual de 
Erradicação do Trabalho Escravo no Ceará; 

 

 Implantar o projeto Movimento Ação Integrada; 

 

 Integrar  e conscientizar a sociedade civil acerca 
do trabalho análogo ao de escravo e os 
trabalhos da Coetrae-CE. 
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