
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

'OFÍCIO PTS N2 012/2020

Brasília, 14 de maio de 2021

AS SUAS EXCELÊNCIAS OS SENHORES DESEMBARGADORES PRESIDENTES
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO

Assunto: Programa Trabalho Seguro - Metas 2021.

Senhor(a) Desembargador(a) Presidente,

Cumprimentando cordialmente, informo que em razão dos

recentes acontecimentos no Brasil e no mundo ocasionados pelo

coronavírus,' a Comissão Nacional e os Gestores Regionais do

Programa Trabalho Seguro (PTS) deliberaram que as metas do

Programa sejam, excepcionalmente neste biénio, anuais.

Assim, após o recebimento de sugestões de metas pelos

Gestores Regionais', a Comissão Nacional 'compilou o material

para o ano de 2021, conforme segue:
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Meta l Realizar um evento científico

(seminário/webinário) multidisciplinar na jurisdição do

Tribunal Regional, de forma virtual, envolvendo o tema

do biénio. Sugestões de temas, entre outros: a-
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sequelas ou repercussões psicológicas nos trabalhadores

acometidos pela Covid-19 a médio e longo prazo; b-

saúde dos trabalhadores em plataformas e pandemia.

Meta 2 Promover ações, estudos, debates, eventos e

propostas de. encaminhamentos para assegurar a saúde

mental de magistrados, servidores e terceirizados em

tempos de pandemia e de trabalho a distância, inclusive

para o retorno ao trabalho quando for o caso.

Meta 3 Debater com os especialistas as possíveis

sequelas e as repercussões psicológicas dos

trabalhadores acometidos pela Covid-19, a médio e longo

prazo, de modo a propor as medidas preventivas

cabíveis.

Meta 4 Intensificar a presença na midia, por meio de

artigos publicados em jornais/revistas/sites,

entrevistas em programas de rádio/televisão, lives ou

qualquer outro meio pelo qual se possa dialogar com a

sociedade a respeito de SST e esclarecer a respeito de

dúvidas sobre o tema.

Meta 5 - Realizar e incentivar campanhas e áções para o
.

retorno ao trabalho, de forma humanizada, após o

isolamento dos magistrados e servidores.
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. Diante do exposto, a Comissão Nacional do PTS está à

disposição para o caso de dúvidas e esclarecimentos.
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Por f im, manifesto nossos cumprimentos e agradecimento

no apoio às ações realizadas.
•N • . .

Atenciosamente,

DELAIDE ALVES MIRANDA ARANTES
Ministra do Tribunal Superior do"Trabalho

Coordenadora do Comité Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro
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