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São Paulo, 06 de maio de 2019.
ROBSON GUIMARÃES
Diretor da Secretaria de Saúde

-

Deferimento de repouso à gestante / Prorrogação
PROAD 23661/2019
INTERESSADOS
m106518 - MAIRA GARCIA DE ARAUJO BENEDETTI
Adotando como razões de decidir o parecer médico emitido, nos termos do art. 50, §1º da Lei 9.784/1999, concedemos à interessada licença
gestante pelo período de 10/04/2019 a 07/08/2019 (120 dias), nos termos do artigo 207 §1º da Lei 8112/90, bem como sua prorrogação, pelo
período de 08/08/2019 a 06/10/2019 (60 dias) nos termos da Lei 11770/2008 C/C Ato GP 19/2008 (art. 5º do Ato DGA nº 01/2018).
São Paulo, 06 de maio de 2019.
ROBSON GUIMARÃES
Diretor da Secretaria de Saúde

-

Secretaria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida
Ata
Ata
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas, na Sala de Audiência Francisco Pugliese – 1º andar do Edifício Sede,
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, situado à Rua da Consolação, nº 1272 – São Paulo – SP, reuniu-se a Comissão Permanente de
Gestão Socioambiental (Portaria GP nº 17/2008), estando presentes a Excelentíssima Desembargadora Regina Duarte e os servidores Aira
Santana Lima, Eduardo Pizzolatto Gonçalves Ferreira, Fernanda Machado Martins, Fernando Hauschild, Gabriel Pio de Paula, Inaiá Nogueira da
Silva Diniz, Isabel Eugênia da Costa Coelho Lahoz, José Américo Oggiano de Azevedo, Renato Mascarenhas Malaguti, Ricardo Alex Serra Viana
e Paula Chamy Pereira da Costa. Ausentes, justificadamente, o Excelentíssimo Juiz Moisés dos Santos Heitor e os servidores Antônio de Jesus
Trovão e Jacques Menezes de Oliveira. A Excelentíssima Desembargadora Regina Duarte deu início à reunião dando as boas vindas aos
presentes e, na sequência, passou a palavra à servidora Fernanda Martins, que discorreu sobre o andamento do pedido de patrocínio à
cooperativa SICOOB Credijustra para o jogo virtual TRT2 Sustentável. Mencionou que a cooperativa demonstrou interesse em patrocinar o jogo
com a doação de bicicletas, bem como oferecer empréstimo consignado em folha para os servidores deste Regional. Nesse sentido, definiu-se
que será enviado convite à Presidência, ou seu representante, para participar da reunião com a Credijustra, a qual foi agendada para 21 de maio
de 2019. Na sequência, tratou-se da definição da programação para o evento do Dia Mundial do Meio Ambiente. Em primeiro lugar, definiu-se a
alteração da data de realização do evento para o dia 06 de junho de 2019 a fim de viabilizar a participação da palestrante Dra. Teresa Villac,
Advogada da União. Em seguida, Fernanda comentou que Teresa Villac enviou e-mail à Seção de Gestão Socioambiental para informar que está
trabalhando na constituição de uma rede de órgãos públicos em São Paulo voltada para o fortalecimento da sustentabilidade e troca de
experiências, a exemplo da rede "Sustenta Paraná", formada em Curitiba. Nesse sentido, estabeleceu-se que a Exma. Desembargadora Regina
Duarte enviará Informação à Presidência na qual solicitará autorização para que este Tribunal participe dessa rede. O próximo tema foi o
andamento do Jogo Virtual TRT2 Sustentável ano 2019. Falou-se sobre a inclusão de itens ao jogo. Nesse sentido, o servidor Ricardo Viana
pontuou que o sistema foi preparado para receber até quatro itens e a inclusão de mais itens demandará um pouco mais de tempo para a nova
finalização. Logo após, debateu-se a possibilidade de implantação do Programa de Uso Racional da Água - PURA - em outras unidades deste
Tribunal, assunto do Ofício SILAP nº 20/2017. Tendo em vista o fato de somente o Fórum da Zona Leste ter sido contemplado, sugeriu-se
consultar a Presidência quanto ao andamento do ofício supramencionado. Em caso da ausência de seguimento, será aberta nova demanda. A
servidora Isabel Lahoz mencionou ser mais viável começar com o Fórum de São Bernardo do Campo. Ainda, decidiu-se que a SECOM
providenciará a divulgação dos resultados do PURA nos veículos de comunicação do TRT, com foco na Intranet, bem como uma notícia na
internet que envolva não só o PURA mas também outros temas, como o Evento do Dia Mundial do Meio Ambiente e os resultados do jogo virtual
TRT2 Sustentável. O servidor Fernando Hauschild propôs também a criação de uma série para a TV Corporativa. Na sequência, Fernanda
Martins falou sobre a minuta da Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT da 2ª Região, a qual foi apresentada na reunião do Comitê
de Planejamento Estratégico realizada aos 04 de abril de 2019. Definiu-se que tal minuta será encaminhada à Presidência com pedido de
autorização para publicação. Em seguida, foi abordada a questão dos envelopes da Ejud em estoque. Solicitou-se ao servidor Renato Malaguti o
levantamento da quantidade disponível a fim de avaliar a viabilidade de sua reutilização para comunicação interna. Por fim, a servidora Paula da
Costa pediu o aval da Comissão para apresentar à Ejud um pedido de curso de capacitação, na modalidade EAD, relativo aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável – ODS – da ONU. Definiu-se que será elaborada um Ofício para ser encaminhada à Ejud com o pedido de
autorização desse curso a ser disponibilizado ao corpo funcional. Nada mais havendo a consignar, eu, Danielle Kind Eleutério, servidora da Seção
de Gestão Socioambiental, lavrei a presente ata que segue acompanhada por lista de presença por todos assinada.
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PROAD 26132/2019
INTERESSADOS
m175013 - MAIZA SILVA SANTOS
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