
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
2ª VARA MARACANAÚ

GESTÃO REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
PROGRAMA TRABALHO SEGURO

RESPOSTA ao OFÍCIO CIRCULAR CSJT.PTS Nº 11/2014

METAS - BIÊNIO 2014/2015

1) – desenvolver e implementar plano de comunicação que dê maior visibilidade aos objetivos do Programa Trabalho Seguro,
para fins  de conscientização de trabalhadores,  empregadores e sociedade em geral  quanto à necessidade de prevenção de
acidentes de trabalho e doenças ocupacionais;

CUMPRIMENTO: sim

RESULTADOS
A Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região atuou no sentido de repassar às redações de
jornais, blogs e emissoras de rádio e televisão informações relativas à saúde e prevenção de acidentes de trabalho, enfatizando
as ações da gestão regional do Programa Trabalho Seguro. Para tanto, foram utilizados notas, releases e entrevistas.

A Divisão de Comunicação Social também realizou serviço de monitoramento de matérias publicadas na imprensa do Ceará e
do Brasil que trataram da gestão regional do Programa Trabalho Seguro. O  CLIPPING registrou 23 (vinte  e três) notícias
publicadas em jornais impressos, blogs e portais de notícias. (Clipping em anexo).

Foram produzidos em 1.302 impressos em 2014 para divulgar os eventos relacionados ao Programa Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho, sendo 200 cartazes, 200 certificados, 500 folders, 200 pastas, 2 banners em lona, 200 blocos de nota.

O material impresso da campanha realizada pelo TST e CSJT foi enviado para as Varas do Trabalho da Capital e Interior e
afixados em diversos locais do Tribunal.

A Divisão de Comunicação Social encaminhou os quatro vídeos da campanha de 2014, com o tema Acidentes Acontecem por
Descaso, para as seguintes emissoras de TVs: TV Ceará, TV Assembléia e TV Fortaleza. Todas exibiram o material em suas
programações, por um período que variou entre 15 e 20 dias. Os vídeos também estão disponíveis no canal do TRT/CE no
portal de vídeos YOU TUBE. 

2) – promover ações educativas continuadas, voltada a estudantes, trabalhadores e empregadores, fomentando a inclusão do
tema saúde e segurança no trabalho em todos os níveis de ensino,  preferencialmente com uso de material  pedagógico do
Programa Trabalho Seguro;

CUMPRIMENTO: sim

RESULTADOS
I Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Data: 26/03/2014 a 28/03/2014
Local: Auditório da Seara da Ciência - Campus do Pici

O TRABALHO SEGURO foi tema de 3 (três) programas de TV DE FATO E DE DIREITO, uma produção do TRT/CE em
parceria  com  a  TV  Ceará.  Com  edição  semanal  e  meia  hora  de  duração,  o  programa  leva  informações  sobre  direitos
trabalhistas a todo o Estado do Ceará. 

Foram produzidos 5 (cinco) interprogramas de rádio MINUTO DO TRABALHO em 2014, com temas relacionados à saúde e
prevenção  de  acidentes  de  trabalho.  Os  programas  foram gravados  por  magistrados  com o objetivo  de  tirar  dúvidas  da
comunidade  sobre  o  tema.  A rádio  O  Povo/CBN veiculou  os  interprogramas  durante  a  primeira  quinzena  de julho,  nos
intervalos de sua programação matinal. 



3) – divulgar mensagens educativas sobre saúde, segurança e meio ambiente de trabalho, com foco na prevenção de acidentes
de trabalho, por mecanismos de comunicação de massa com campanha publicitária específica;

CUMPRIMENTO: sim

RESULTADOS
Foram registradas 13 (treze) inserções no rádio e 9 (nove) em TVs, sendo  todas com análise qualitativa avaliada em positivo,
uma vez que foram provocadas pela Divisão de Comunicação Social.

A Divisão de Comunicação Social inaugurou dois novos canais de comunicação em 2014: a PAUTA DIGITAL e a MÍDIA
DE ELEVADOR. Nas telas de TVs instaladas nas antessalas das varas do trabalho da Capital e nos elevadores, advogados e
partes podem acompanhar  as audiências  agendadas,  além de notícias e vídeos.  Foram feitas  11 (onze)  postagens  sobre a
temática  TRABALHO SEGURO nas  mídias,  incluindo  os  quatro  vídeos  e  mensagens  educativas  da campanha  de 2014,
lançados pelo TST e o CSJT. 

No  microblog  TWITTER,  foram postadas  36 novas  mensagens  em 2014 sobre prevenção  de acidentes  de trabalho.  No
Facebook, foram postadas 12 campanhas com o tema. Atualmente, a rede social possui 8.156 seguidores,  uma média de 6
novos curtidores por dia. O alcance total, que representa o número efetivo de curtidores que visualizam as publicações, é de
2.054. Os vídeos da campanha do TST e CSJT, com o tema Acidentes Acontecem por Descaso, foram disponibilizados no
canal do TRT/CE no portal de vídeos YOU TUBE. 

ADESIVAÇÃO
Foram produzidas três peças para adesivação. O material foi aplicado nas portas do Fórum Autran Nunes, do Edifício

Dom Hélder, dos Anexos 1 e 2 do Tribunal, e passarela do Anexo 1 e lateral do caminhão do Tribunal. 



4) – realizar evento anual abrangente e multidisciplinar, para discussão de temas relacionados à prevenção de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais, preferencialmente quanto ao trabalhador rural, no ano de 2014;

CUMPRIMENTO: sim

RESULTADOS
Seminário Trabalho Seguro no Ambiente Rural
Data: 4 e 5/12/2014
Local: Auditória da Escola Judicial TRT 7ª Região - Rua Vicente Leite, 1281, 4º Andar, Fortaleza/CE

Curso de ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.
Data (prevista): segundo semestre de 2015
Duração: 360 horas aulas
Realização: GETRIM 7 - CEFET - AMATRA 7

5) - instituir banco de dados de boas práticas na gestão de processos relativos a acidentes do trabalho e doenças ocupacionais;

projeto em andamento junto ao TRT7, com previsão de inicio para o segundo semestre de 2015

CUMPRIMENTO: Em andamento projeto junto ao TRT7

6) - instituir, no âmbito dos Regionais, a Semana de promoção de saúde no trabalho e prevenção de acidentes no TRT, voltada
a magistrados, servidores e terceirizados;

CUMPRIMENTO: Em andamento.  Atividade de Ginástica Laboral no TRT7

QUADROS SINÓTICOS

DATA AÇÃO/ATIVIDADES 2014
4  e
5/12/2014

Seminário Trabalho Seguro no Ambiente Rural

20/11/2014 Reunião Técnica com FUNDACENTRO
18/08/2014 Reunião preparatória do Seminário sobre Prevenção e Segurança no Trabalho Rural
11/07/2014 Reunião do Grupo Preparatório do Seminário sobre a Prevenção e Segurança do Trabalho do 

Trabalhador Rural
16/06/2014 Audiência Pública sobre a erradicação do trabalho infantil
26  a
28/03/2014

I Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal do Ceará (UFC)

28/04/2014 Caminhada do Dia Mundial em Memória das Vitimas de Acidentes e Doenças do Trabalho

Nº PROJETOS BEM SUCEDIDOS PROMOVIDOS POR SEU REGIONAL (BOAS PRÁTICAS)
1 Realização de Workshop do Programa Trabalho Seguro: Avaliações e Perspectivas Interinstitucionais
2 Portal WEB do PTS no âmbito do TRT7/CE http://www.trt7.jus.br/trabalhoseguro
3 NÚCLEO REGIONAL de APOIO aos Gestores Regionais do PNPAT-PTS, igualmente composto por 

Desembargador e Juiz, instituído pela Portaria PRESI Nº 435-2013, DEJT nº 1261 de 5/7/2013
4 PUBLICAÇÃO de ATO NORMATIVO do PODER PÚBLICO visando a capacitação de trabalhadores 

terceirizados e de reabilitados ou beneficiários de auxílio-acidente
5 TRANSMISSÃO de MENSAGENS INFORMATIVAS e EDUCATIVAS em Programa de rádio e televisão
6 VEICULAÇÃO de MENSAGENS INFORMATIVAS e EDUCATIVAS no portal WEB de Empresa Pública do

Estado do Ceará
7 ADESIVAÇÃO de MENSAGENS INFORMATIVAS e EDUCATIVAS no TRT7 e Fórum da Capital e nos 

veículos de transporte do TRT
8 EDIÇÃO do 1º SEMINÁRIO de PERÍCIAS JUDICIAIS e ACIDENTES de TRABALHO
9 ASSINATURA do TERMO de COOPERAÇÃO TÉCNICA visando a inclusão de noções de saúde e segurança 

do trabalho na grade das escolas profissionalizantes do Estado do Ceará
10 EDIÇÃO da 1ª SEMANA CEARENSE de PREVENÇÃO de ACIDENTES DE TRABALHO

GASTO ORÇAMENTÁRIO REALIZADO EM 2014
R$ 66.850,00 VALOR EXECUTADO em 2014



GASTO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO PARA 2015
Houve antecipação de gasto? NÃO. Em caso positivo, especificar valor.

R$ 200.000,00 Planejamento de Ações e Atividades estendendo-se ao interior do Estado do Ceará.

Nº SUGESTÕES DE PROJETOS PARA O BIÊNIO 2014/2015
1 Elencar categorias de trabalhadores informais (a exemplo: motoboy e catador de material reciclável) para se 

trabalhar a prevenção de acidentes de trabalho
2 Fomentar a discussão do uso indiscriminado de agrotóxicos e suas implicações no tocante a saúde e segurança do 

trabalhador – descarte de material, EPI's, orientação/educação
3 solicitar periodicamente aos hospitais de urgência e emergência as notificações sobre acidente de trabalho - grave,

fatal - e com criança e adolescente para subsidiar solução de tratamento como problemática de saúde pública
4 Identificar as atividades laborais que mais acidentam a partir do mapeamento regional do índice de acidentes, para

viabilizar um trabalho de prevenção junto às atividades econômicas por UF

Nº SUGESTÕES DE METAS PARA O BIÊNIO 2014/2015
1 Criação de pelo menos 1 vara especializada de acidente do trabalho em cada TRT
2 Criação de delegacia especializada de acidente do trabalho por UF
3 Criar e implementar uma agenda científica e cultural em saúde e segurança no trabalho em cada TRT
4 Formar banco de dados comum (SUS – INSS – SRTE – TRT) sobre acidentes e doenças do trabalho
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