
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Programa Trabalho Seguro

             

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO

Ata  da  5ª  Reunião  Ordinária  do  Programa  Trabalho  Seguro,  realizada  no  dia  11  de
fevereiro de 2019, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Secretaria de Saúde, para
tratativas do evento "2º Seminário de Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais",
pré agendado para os dias 29 e 30 de abril de 2019. No referido dia e horário reuniram-se
a  Dra.  Laura  Rodrigues  Benda  (Magistrada  Gestora  Regional  do  Programa Trabalho
Seguro) e o servidor. Robson Guimarães (Secretaria de Saúde do TRT2). A Dra. Laura
Rodrigues Benda abriu a reunião noticiando a ótima repercussão do projeto de divulgação
de  vinhetas  relacionadas  ao  tema  "Assédio  no  ambiente  de  Trabalho",  realizada  no
METRÔ de São Paulo. Ressaltou, ainda, a importância na continuidade dos trabalhos de
divulgação do assunto. Ato contínuo, apresentou os seguintes tema para o debate. 1)
Propôs a realização do evento  "2º  Seminário  de Prevenção de Acidentes e Doenças
Ocupacionais" em apenas duas datas, e não três, como no ano anterior. 2) Sugeriu que
os palestrantes fossem escolhidos primeiramente entre os profissionais do TRT2, como
forma de prestigiar magistrados e servidores com conhecimento nas áreas abordadas. 3)
Robson, sugeriu um formato simplificado, com dois painéis por dia, sendo a palestra de
Abertura com os integrantes da Comissão Regional do Programa Trabalho Seguro (Dra.
Patrícia  Therezinha  e  a  própria  Dra.  Laura  Benda),  seguida  da  palestra  do  médico
Psiquiatra  Dr.  Estevam  Vaz  de  Lima,  profissional  dos  quadros  do  Tribunal.  Para  o
segundo dia de palestras foi indicado o médico José Renato das Graças Amaral, também
servidor dos quadros do Tribunal e, para o encerramento, a contratação do palestrante
Amir Klink, que possui vasta experiência em prevenção de acidentes, pois veleja o mundo
sozinho, sendo ele o próprio engenheiro de segurança do trabalho e, ainda, experiência
na preparação psicológica para suas expedições. 3) Dra. Laura Benda concordou com as
indicações,  solicitando  que  fossem  adotadas  as  providências  necessárias  para  a
realização dos convites aos palestrantes. Não havendo mais deliberações, deu-se por
encerrada a quinta reunião para as definições do evento "2º Seminário de Prevenção de
Acidentes e Doenças Ocupacionais".

Laura Rodrigues Benda
Juíza do Trabalho

Gestora do Programa Trabalho Seguro

Robson Guimarães
Secretaria de Saúde.
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