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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Programa Trabalho Seguro, realizada no dia 21 de junho

de 2018, às 16 horas, no Gabinete da Diretoria Geral da Administração (Edifício Millenium

- 15º andar), para tratar de assuntos relacionados ao Programa Trabalho Seguro - PTS.

Nos  referidos  dia,  horário  e  local,  reuniram-se  a  Dra.  Laura  Benda  (Juíza  Gestora

Regional  do  Programa  Trabalho  Seguro),  a  Sra.  Rita  Kotomi  Yuri,  Diretora-Geral  da

Administração,  a  Sra.  Anna  Soghomonian  (Diretora  da  Secretaria  de  Saúde)  e  o  Sr.

Robson Guimarães (Assessor da Diretoria da Secretaria de Saúde). A Sra. Diretora da

Secretaria de Saúde agradeceu a presença de todos e deu por aberta a reunião. Ato

contínuo,  submeteu  à  apreciação  os  assuntos  a  serem  tratados:  1)  Referência  ao

conteúdo do Ofício Circular TST.GP.JAP.PTS nº 56, que trata da apresentação do tema

aprovado para o biênio 2018/2019: "Violências no Trabalho: enfrentamento e superação";

2) Ainda sobre o referido Ofício fez a leitura das 7 (sete) metas definidas pelo CSJT. Os

presentes  foram  unânimes  em  afirmar  que  a  Meta  2:  "Realizar  evento  científico

multidisciplinar  na  jurisdição  do  Tribunal  Regional  sobre  o  tema  do  biênio",  restou

cumprida  quando  da  realização  da  "Semana de  Prevenção  de  Acidentes  e  Doenças

Ocupacionais", realizada nos dias 23, 24 e 25 de abril  do corrente ano, e organizada

pelos Gestores Regionais do Trabalho Seguro, com apoio da Secretaria de Saúde, da

EJUD-2  e  do  Cerimonial,  compondo  a  programação  a  apresentação  de  palestras

ministradas por  Magistrados,  Médico Psiquiatra,  Professores,  abordando temas como:

"Meio  Ambiente  do Trabalho  e  a  Reforma Trabalhista",  "Riscos Emergentes  e  Novas

Tecnologias no Mundo do Trabalho",  "Saúde Mental, Violências no Trabalho e Suas
Repercussões", "Ergonomia"  e,  por  fim,  uma  encenação  teatral  que  abordou  a

superação  de  um funcionário  acidentado  pelo  excesso  de  confiança  no  ambiente  de

trabalho,  para  fins  de  efeitos  pedagógicos  ao  público  que  compareceu  ao  evento.

Acrescentou, ainda, que o evento contou com a participação do Excelentíssimo Ministro

João Batista Brito Pereira, Presidente do TST e CSJT, e seus assessores, quando da

celebração do convênio SIGEP, no dia 24/04/2018. Esclareceu que a plateia foi composta

por  Magistrados,  Servidores  do  Tribunal,  Servidores  de  outros  Tribunais,  Advogados,

Estudantes  Universitários  e  funcionários  contratados  do  Tribunal  (empresas

terceirizadas).  Por  fim,  informou  aos  presentes,  que  os  valores  utilizados  para  a

realização do evento, com a contratação de 3 palestrantes, no valor total de R$ 8.400,00

(oito mil e quatrocentos reais), foram empenhados no orçamento da Secretaria de Saúde,

uma vez que ainda não havia a liberação de créditos, pelo C. CSJT, para o Programa

Trabalho Seguro. 3) Apresentou planilha com a descentralização orçamentária prevista

para o programa Trabalho Seguro, para o ano de 2018, com valores de R$ 36.000,00

(trinta e seis mi reais). 4) Apontou, aos membros da Comissão do Trabalho Seguro e à

Diretora-Geral da Administração, a utilização de valores para pagamento de diárias, no

Documento 35 do PROAD 6776/2018. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2018.NBMX.LPQD:
https://proad.trt2.jus.br/proad/f/t/consultardocumento
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importe de R$ 309,82 (trezentos e nove reais e oitenta e dois centavos), referente à Nota

de  Empenho  nº  1054,  utilizada  pela  Secretaria  de  Coordenação  Orçamentária  e

Financeira, sem a observância dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Controle

Interno, em auditoria realizada em 2017. A Srª Diretora-Geral solicitou a documentação

referente ao assunto, junto à área competente, para que fosse reencaminhada aos Srs.

Gestores  Regionais,  para  fins  de  registro  no  Processo  PROAD  nº  6776/2018;  4)

Relativamente  à  Meta  1 -  "Realizar  Ato  Público  para  divulgação do Tema do Biênio,

preferencialmente  com  a  participação  de  expositor  de  referência  da  matéria",  os

presentes discutiram a possibilidade de que o DD. Presidente do Tribunal realize tal Ato

durante o próximo "Café com o Presidente",  abordando o assunto com os servidores

inscritos, e também com ampla divulgação por meio das ferramentas de comunicação do

Tribunal;  5) A Juíza Laura Benda propôs a realização de concurso fotográfico, com a

utilização do tema definido para o biênio, a ser criado para a participação de Magistrados,

servidores  e  funcionários  contratados.  Para  tanto,  após  a  realização  de  estudos  de

viabilidade,  será  confeccionado  edital,  com a  definição  de  critérios  de  participação  e

avaliação. Ao final do concurso, na divulgação e entrega de premiação, seria realizado

evento  com  a  participação  de  palestrante  de  destaque,  abordando,  também  o  tema

aprovado  para  o  biênio.  Não  havendo  mais  nenhum  outro  comentário,  deu-se  por

encerrada a presente reunião.

Laura Benda
Juíza do Trabalho

Gestor do Programa Trabalho Seguro

Rita Kotomi Yuri
Diretora-Geral da Administração,

Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região

Anna Soghomonain
Secretaria de Saúde

Robson Guimarães
Secretaria de Saúde
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