
Eventos que acontecerão esta semana pelo Dia Nacional de 
Combate ao Trabalho Escravo no Rio de janeiro
1. Capacitação para profissionais SUS e SUAS

Em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPGE), o 
Comitê Estadual para Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo 
(CETP/COETRAE), realizará uma formação com o objetivo sensibilizar os 
profissionais da rede SUS e SUAS a respeito das temáticas de tráfico de pessoas 
e trabalho escravo contemporâneo, de modo que possam reconhecer pessoas 
submetidas a estas violações e, assim, auxiliar no processo de atendimento e 
encaminhamento.

A capacitação irá ocorrer na sexta-feira, dia 27 de janeiro, no auditório Silvio 
Roberto Mello Moraes, na DPGE, Av. Marechal Câmara, 304, de 13h às 
18h. Serão distribuídos certificados ao final da capacitação. Gostaríamos de 
pedir ajuda aos membros na divulgação da capacitação, solicitando a inscrição
de participantes no link abaixo:

https://goo.gl/forms/jM0SgTZLBKBrBcp83

2. Evento no Museu de Arte do Rio (MAR) no Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, o Ministério 
Público do Trabalho e a Cáritas RJ, em parceria com o movimento Fashion 
Revolution Brasil, realizarão no próximo sábado, dia 28 de janeiro, o 
evento ESQUENTA FASHION REVOLUTION RIO.

O objetivo é promover o consumo consciente e uma reflexão sobre as cadeias 
de produção que estão por trás daquilo que consumimos no nosso dia-a-dia. O 
evento acontecerá de 10h às 18h no Museu de Arte do Rio (MAR) e contará 
com bazar de troca com o projeto Excambo, mesas de conversa, cinedebate 
com exibição do documentário The True Cost, Oficinas de Upcycling 
com Odyssee, Re-Roupa e MIG Jeans, além da feira de roupas com residentes 
da MALHA. A parte gastronômica fica por conta dos refugiados e migrantes 
do Chega Junto, que trarão comidas típicas de diversos países do mundo. Pra 
animar, o grupo Tambor de Cumba faz um resgate de tradições culturais de 
matriz africana da Zona Portuária com roda de Jongo / Côco / Samba. O 
evento é gratuito.

Mais informações e lista dos palestrantes na página do evento no 
Facebook: https://www.facebook.com/events/1329418137097347 
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