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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO.

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Programa Trabalho Seguro, realizada no dia 13 de julho
de 2018, às 15 horas, no Gabinete da Presidência do Tribunal (Edifício Sede), para tratar
de assuntos relacionados ao Programa Trabalho Seguro – PTS. No referido dia, horário e
local, reuniram-se a Dra. Laura Benda (Juíza Gestora Regional do Programa Trabalho
Seguro), a Sra. Anna Soghomonian (Diretora da Secretaria de Saúde) e o Sr. Robson
Guimarães (Diretor Substituto da Secretaria de Saúde). 1) A Sra. Diretora da Secretaria
de Saúde agradeceu a presença de todos e deu por aberta a reunião. Apresentou aos
presentes  informações  adquiridas  junto  à  Senhora  Diretora  da  Secretaria  de
Comunicação  Social,  sobre  a  realização  de  concurso  fotográfico  com  o  tema  do
Programa  Trabalho  Seguro,  para  o  biênio  2018/2019,  “Violência  no  Trabalho:
Enfrentamento e Superação”. Tais informações dão conta da complexidade de realização
e viabilidade do projeto “Concurso Fotográfico” com o tem proposto pelo Comitê Gestor
Nacional  do  Programa  Trabalho  Seguro.  2)  Informou,  ainda,  a  Senhora  Diretora  da
Secretaria de Saúde que tal projeto demandaria muito tempo para a definição de critérios,
elaboração de editais, divulgação, convocação de banca julgadora, período de inscrições,
julgamento  e  entrega  de  premiações.3)Também  esclareceu  sobre  as  dificuldades  na
oferta  de  premiações,  que  demandariam  processo  de  licitação  para  sua  compra,
conforme prevê o Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 18 de 06 de maio de 2016. Superado o
debate, considerando as informações apresentadas pela Senhora Anna Soghomonian, os
presentes foram unânimes em declarar ser pouco eficiente a realização de “Concurso
Forográfico”. 4) Ainda, tratando sobre o emprego dos recursos destinados ao Programa
Trabalho Seguro, o servidor Robson Guimarães apresentou proposta de utilização dos
recursos em campanha publicitária com veiculação interna, por meio do site do TRT2
(Internet e Intranet), TRTV, YouTube, Facebook e, veiculação externa utilizando espaços
(cedidos  ou  contratados),  em  mídia  de  empresas  de  transporte,  exemplificando,  a
Companhia  do  Metropolitano  de  São  Paulo  (metrô).  Argumentou  que  a  inserção  de
campanha nesses meios de comunicação tem maior  efetividade por conta do grande
fluxo de pessoas que se utilizam do sistema de transporte da Capital. 5) Os presentes
definiram a elaboração de estudos para a viabilidade do projeto através de pesquisa de
mercado para a criação de animação que observe o tema definido para o Programa
Trabalho Seguro e, consulta ao departamento de marketing corporativo do Metrô ou da
empresa  a  ser  eventualmente  contatado.  6)  A  Juíza  Laura  Benda  fez  oportuna
observação no sentido de que não seja empregado todo o valor disponibilizado para o
Programa Trabalho Seguro, cerca de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), uma vez que
ocorrerão reuniões dos Gestores Regionais,  na cidade de Brasília,  reservando assim,
aproximadamente  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  para  eventuais  despesas  com  o
pagamento de diárias aos Gestores Regionais, conforme itens I, V e VI do anexo único do
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Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 18 de 06 de maio de 2016  Não havendo mais nenhum
assunto a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião.
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