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Fortaleza, 18 de março de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
Raimundo Derval Costa Filho
Defensor Público do Estado do Ceará
Supervisor do Núcleo Central de atendimentos
Nesta.

Assunto: Prestação de serviços da Unidade Móvel da
Defensoria Pública do Estado do Ceará na
Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Senhor Defensor,

Cumprimentando-o, inicialmente apraz -nos
informar-lhe que o TST e o CSJT institucionalizaram em 2012,
no âmbito da Justiça do Trabalho, o Programa Trabalho Seguro,
estabelecendo dentre suas diretrizes fundamentais o "incentivo
ao diálogo com a sociedade e com instituições públicas e
privadas, notadamente por meio de parcerias voltadas ao
cumprimento dos objetivos do Programa" e a "adoção de ações e
medidas necessárias ao e f etivo cumprimento das normas internas
e internacionais ratificadas pelo Brasil sobre saúde,
segurança e meio ambiente de trabalho, assim como ao
aperfeiçoamento da legislação vigente".

Esta Corte e os gestores regionais do
referenciado Programa, seguindo orientação estabelecida pelo
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, vêm,
juntamente com instituições públicas e privadas, desenvolvendo
açòes voltadas à prevenção dos riscos ambientais e à /
eliminação, neutralização ou redução das condições
impliquem risco à saúde física e mental dos trabalhadores .

Uma destas atividades consiste na realização
da Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a se realizar
de 22 a 26 de abril próximo.



Ressalte-se que no dia • 26, das 8 às 17h
ocorrerá na Praça José de Alencar; Ato Público em memória das
vitimas de acidentes de trabalho, com prestação de serviços aos
cidadãos/jurisdicionados.

Considerando a importância e o alcance
social do evento e a constante atenção que a Defensoria
Pública Estadual nos tem dispensado, solicitamos
disponibilizar. para o Ato Público acima assinalado a Unidade
Móvel da Defensoria Pública para prestação dos seus serviços.

Cordialmente,

GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
te e Gestor Regional^do PNPAT

ALBERTO TRINDADE REBONATTO

do Trabalho e Gestor Regional do PNPAT


