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Tribunal: (selecionar) 

Tribunal: (selecionar) 

Programa Trabalho Seguro

Nome do(a) Gestor(a) Regional:

Nome do(a) Gestor(a) Regional:

Responsável pelo preenchimento deste documento

Valor do repasse exercício de 2022

Valor não executado e devolvido ao TST
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Tribunal: (selecionar) 

TRT DA 7 REGIÃO

Programa Trabalho Seguro

DES. FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA

JUIZ DO TRABALHO CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO

JOSÉ OSVALDO SEVERIANO DOS SANTOS; JANIELY CRUZ REGO

R$

R$
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Tribunal: (selecionar) 

TRT DA 7 REGIÃO

Programa Trabalho Seguro

DES. FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA

JUIZ DO TRABALHO CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO

JOSÉ OSVALDO SEVERIANO DOS SANTOS; JANIELY CRUZ REGO

R$15.833,18

R$7.867,18
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Programa Trabalho Seguro
Ações REALIZADAS

Ação (live, Webinário, curso, campanha, reunião, distribuição de material entre outros)

Apresentação do relatório de atividades e demonstrativo da execução 
de despesa do ano de 2021 do Programa Trabalho Seguro.

Reunião com Diretores da ENEL.                                                         
Assunto: O desembargador Francisco José Gomes da Silva e o  juiz do 
trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonatto, gestores regionais do 
Programa, buscaram articular ações junto à empresa com vistas  a 
ampliar a conscientização dos profissionais do setor elétrico sobre 
saúde e segurança do trabalho.  
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Visita institucional à empresa Cerâmica Brasileira - Cerbras com 
atuação no segmento de porcelanato e revestimento cerâmico.
Assunto: O desembargador Francisco José Gomes da Silva e o  juiz do 
trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonatto, gestores regionais do 
Programa, buscaram, com a visita, contribuir para o desenvolvimento 
de uma cultura de promoção da saúde do trabalhador e prevenção de 
acidentes laborais, bem como, conjuntamente com a anfitriã, 
promover ações preventivas no ambiente de labor.

3º Seminário Agrosetores do Ceará.                                 
Assunto: Participação do Des. Francisco José Gomes da Silva no 
evento (debatedor).
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Abril Verde
Assunto: Doação de material institucional ao Conselho Estadual de 
Saúde do Estado do Ceará (CESAU/CE) a ser distribuído em Ato 
Público no Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de 
Trabalho (28 de abril) composto de 400 pastas de papelão, cartazes e 
folders.

Abril Verde.                                                                                         
Assunto: Doação de material institucional à Célula de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST) a ser distribuído em Ato Público no 
Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho (28 de 
abril) composto de 30 bolsas, 30 camisas, 30 bonés, cartazes e 
folders.

Reunião do Getrin7 com os gestores Regionais do Programa 
Assunto:  Planejamento de ações a serem realizadas no ano de 2022.
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Reunião conjunta dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa.     
                                                                                                         Assunto: 
Planejamento,  orçamento e atividades do programa.

Visita institucional à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).            
Assunto: Apresentar objetivos e ações do Programa para o ano.



Trabalho Seguro - ações

Página 8

Abril Verde.                                                                               
Assunto: Evento alusivo ao dia 28 de abril - Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A ação envolve diversos órgãos 
públicos e instituições parceiras e contará com atividades de 
prestação de serviços jurídicos e de saúde à população, caminhada e 
distribuição de material informativo. O principal objetivo do Abril 
Verde é alertar a população de que acidentes de trabalho não 
ocorrem por acaso, mas por descaso. 

Abril Verde
Assunto: Iluminação de verde do prédio sede do TRT7.
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Projeto Fada Madrinha
Assunto: Doação de material institucional composto de 30 kits 
contendo pastas,  camisas e bonés.

8º Encontro Macrorregional do Nordeste em Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora
Assunto: Doação de material institucional ao CEREST/CE composto de 
14 kits  (bolsas de courino, camisas, bonés, squeezes, folders 
“Violências no Trabalho - Enfrentamento e Superação” e ecobags).

Café da manhã seguido de reunião.
Assunto: Apresentação de Anteprojeto de Lei que regulamenta a 
profissão de "carnaubeiro" no país.
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Reuniões dos Gestores Regionais com instituições e entidades 
públicas e privadas com foco na atividade agrícola dos carnaubeiros.
Assunto: Planejamento de evento e ações voltadas para o setor 
carnaubeiro.

I Encontro dos Condutores de Ambulâncias do Ceará (01/7).
Assunto: Doação de material institucional composto de kits contendo 
pastas,  squeezes, folders, ecobags,  camisas e bonés.

Curso de Pilotagem Segura para Ciclistas Urbanos.
Assunto: Doação de material institucional composto de 30 camisas.
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4º Seminário de Contabilidade Rural.
Assunto: Doação de material institucional ao SENAR-AR/Ce e CRC/Ce 
composto de 200 kits  (bolsas de courino, squeezes, camisas, bonés, 
folders “Violências no Trabalho - Enfrentamento e Superação” e 
ecobags).

Reunião conjunta dos Gestores Regionais do Programa com a 
Comissão de Apoio e convidados.
Assunto:  Planejamento,  orçamento e atividades do programa.

Seminário Dia Nacional da Prevenção ao Acidente de Trabalho.
Assunto: Participação de Gestor Regional como palestrante e 
distribuição de brindes institucionais.
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Dia Nacional da Prevenção ao Acidente de Trabalho.
Assunto: Palestras sobre saúde do trabalhador (Saúde Ocupacional e 
Teletrabalho. Saúde Mental e Trabalho).

Ações para Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Pescadores, 
Marisqueiras, Agentes de Combate às Endemias e Taxistas)
Assunto: Doação de material institucional composto de kits contendo 
220 bolsas, 220  camisas e 220 bonés.

Realização da palestra “Suicídio: entender e prevenir” destinada a 
magistrados(as), servidores(as), estagiários(as) e terceirizados(as) da 
Justiça do Trabalho, bem como seus familiares.
Assunto: Capacitação com o objetivo de promover um espaço de 
reflexão sobre o enfrentamento dos desafios contemporâneos de 
ordem profissional e pessoal oriundas do convívio social e a 
percepção de situações limites.



Trabalho Seguro - ações

Página 13

II Seminário Cearense Trabalho Decente.                                                    
Assunto: Instigar a discussão acerca do trabalho decente por meio do 
enfrentamento de questões como a redução de riscos no trabalho e a 
prevenção de acidentes, bem como a erradicação do trabalho escravo 
e do trabalho infantil. O Seminário é destinado a magistrados, 
servidores, advogados, estudantes e sindicalistas.

Reunião do Gestor Regional, Desembargador Francisco José Gomes 
da Silva, com coordenadores dos cursos de Direito do estado do 
Ceará.
Assunto: Discutir proposta de convênio para a realização de 
seminários para debater os rumos do Direito do Trabalho com os 
estudantes. Ficou definido que o primeiro evento que contará com a 
participação dos cursos será o Fórum Saúde e Segurança no Trabalho.

Visita do Desembargador Francisco José Gomes da Silva à 
Fecomércio.
Assunto:  Fortalecer ações conjuntas e parcerias entre o Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-7) e o Sistema Fecomércio do 
Ceará.
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XIV Encontro dos Técnicos e das Técnicas em Segurança do Trabalho 
do Ceará.
Assunto: Doação de material institucional (200 kits) contendo 
camisas;  pastas em courino; cartilhas “Trabalho Infantil 50 perguntas 
e Respostas - Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente e 
Aprendizagem” e folders "Violência no Trabalho - Enfrentamento e 
Superação”.

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho.
Assunto: Doação de material institucional composto de 200 kits  
(bolsas de courino, camisas, bonés, folders “Violências no Trabalho - 
Enfrentamento e Superação” e ecobags).

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho.
Assunto: Em parceria com o Jornal O Povo,  a iniciativa tem como 
proposta apresentar um debate qualificado sobre os caminhos para 
criar e manter um ambiente laboral seguro pós-pandemia.
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Aquisições de brindes institucionais (squeezes e canetas ecológicas)
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Programa Trabalho Seguro

Data prevista (dia/mês/ano)

25/01/2022

10/03/2022

REALIZADAS 
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16/03/2022

29 e 30/03/2022
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ABRIL/2022

20/04/2022
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25/04/2022

27/04/2022
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28/04/2022

ABRIL/2022
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04/05/2022

19 E 20/05/2022

30/05/2022
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16 e 25/05/2022

25/05/2022

03/06/2022
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29/06/2022

28/06/2022

27/07/2022
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27/07/2022

AGOSTO/2022

09/09/2022
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06 e 07/10/2022

22/11/2022

24/11/2022
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25/11/2022

07/12/2022

07/12/2022
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12/2022



Trabalho Seguro - ações

Página 31



Trabalho Seguro - ações

Página 32



Trabalho Seguro - ações

Página 33



Trabalho Seguro - ações

Página 34

Programa Trabalho Seguro

Orçamento
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R$ 7.966,00

Valor total

R$7.966,00
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Programa Trabalho Seguro

Metas  2022

Meta 1  (ação prevista para esta meta)

Realização da palestra “Suicídio: entender e prevenir” destinada a magistrados(as), 
servidores(as), estagiários(as) e terceirizados(as) da Justiça do Trabalho, bem como 
seus familiares.
Assunto: Capacitação com o objetivo de promover um espaço de reflexão sobre o 
enfrentamento dos desafios contemporâneos de ordem profissional e pessoal oriundas 
do convívio social e a percepção de situações limites.

II Seminário Cearense Trabalho Decente.                                                                           
Assunto: Instigar a discussão acerca do trabalho decente por meio do enfrentamento 
de questões como a redução de riscos no trabalho e a prevenção de acidentes, bem 
como a erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil. O Seminário é destinado 
a magistrados, servidores, advogados, estudantes e sindicalistas.
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Meta 2 (ação prevista para esta meta)

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho.
Assunto: Em parceria com o Jornal O Povo,  a iniciativa tem como proposta apresentar 
um debate qualificado sobre os caminhos para criar e manter um ambiente laboral 
seguro pós-pandemia.

Dia Nacional da Prevenção ao Acidente de Trabalho.
Assunto: Palestras sobre saúde do trabalhador (Saúde Ocupacional e Teletrabalho. 
Saúde Mental e Trabalho).

Dia Nacional da Prevenção ao Acidente de Trabalho.
Assunto: Palestras sobre saúde do trabalhador voltadas para magistrados, servidores e 
terceirizados, realizadas na Ejud7 (Saúde Ocupacional e Teletrabalho. Saúde Mental e 
Trabalho). 
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Meta 3 (ação prevista para esta meta)

Realização da palestra “Suicídio: entender e prevenir” destinada a magistrados(as), 
servidores(as), estagiários(as) e terceirizados(as) da Justiça do Trabalho, bem como 
seus familiares.
Assunto: Capacitação com o objetivo de promover um espaço de reflexão sobre o 
enfrentamento dos desafios contemporâneos de ordem profissional e pessoal oriundas 
do convívio social e a percepção de situações limites.

Abril Verde.                                                                                                                          
Assunto: Evento alusivo ao dia 28 de abril - Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes de Trabalho. A ação envolve diversos órgãos públicos e instituições parceiras 
e contará com atividades de prestação de serviços jurídicos e de saúde à população, 
caminhada e distribuição de material informativo. O principal objetivo do Abril Verde é 
alertar a população de que acidentes de trabalho não ocorrem por acaso, mas por 
descaso. 
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Meta 4 (ação prevista para esta meta)

Fórum Saúde e Segurança no Trabalho.
Assunto: Em parceria com o Jornal O Povo,  a iniciativa tem como proposta apresentar 
um debate qualificado sobre os caminhos para criar e manter um ambiente laboral 
seguro pós-pandemia.

Reunião conjunta dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa.                                      
                                                   Assunto: Planejamento,  orçamento e atividades do 
programa.

Reuniões dos Gestores Regionais com instituições e entidades públicas e privadas com 
foco na atividade agrícola dos carnaubeiros.
Assunto: Planejamento de evento e ações voltadas para o setor carnaubeiro.
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Meta 5(ação prevista para esta meta)

II Seminário Cearense Trabalho Decente.                                                                          
Assunto: Instigar a discussão acerca do trabalho decente por meio do enfrentamento 
de questões como a redução de riscos no trabalho e a prevenção de acidentes, bem 
como a erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil. O Seminário é destinado 
a magistrados, servidores, advogados, estudantes e sindicalistas.

Reunião do Gestor Regional, Desembargador Francisco José Gomes da Silva, com 
coordenadores dos cursos de Direito do estado do Ceará.
Assunto: Discutir proposta de convênio para a realização de seminários para debater os 
rumos do Direito do Trabalho com os estudantes.
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*caso não esteja previsto orçamento, favor deixar EM BRANCO.
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Programa Trabalho Seguro

Metas  2022

Orçamento previsto

09/09/2022

06 e 07/10/2022

Data prevista 
(dia/mês/ano)
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07/12/2022

27/12/2022

Orçamento previsto

27/07/2022

Data prevista 
(dia/mês/ano)
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09/09/2022

Orçamento previsto

28/04/2022

Data prevista 
(dia/mês/ano)
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07/12/2022

Orçamento previsto

25/04/2022

16 e 25/05/2022

Data prevista 
(dia/mês/ano)
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06 e 07/10/2022

Orçamento previsto

22/11/2022

Data prevista 
(dia/mês/ano)
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Valor total
R$

*caso não esteja previsto orçamento, favor deixar EM BRANCO.
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Programa Trabalho Seguro
METAS 2022

Meta 1 - Realizar um evento científico (seminário/webinário) multidisciplinar na jurisdição do Tribunal 
Regional, de forma virtual, envolvendo o tema do biênio. Sugestões de temas, entre outros: a- 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 – Intensificar a presença na mídia, 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 4 – Incrementar as atividades de interlocução e parceria com os gestores interinstitucionais 
nacionais e regionais, realizando pelo menos uma reunião em 2022.

Meta 5 - Estabelecer interlocução com Nupemec e Escolas Judiciais com vistas ao tratamento adequado 
das questões de atenção à saúde, no âmbito do Cejusc de Saúde de que trata a Recomendação n. 100/2021 
do CNJ. 
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Programa Trabalho Seguro
METAS 2022

Realizar um evento científico (seminário/webinário) multidisciplinar na jurisdição do Tribunal 
Regional, de forma virtual, envolvendo o tema do biênio. Sugestões de temas, entre outros: a- sequelas ou 
repercussões psicológicas nos trabalhadores acometidos pela Covid-19 a médio e longo prazo; b- saúde 
dos trabalhadores em plataformas e pandemia.

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. 

Intensificar a presença na mídia, 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.

 Incrementar as atividades de interlocução e parceria com os gestores interinstitucionais 
nacionais e regionais, realizando pelo menos uma reunião em 2022.

 Estabelecer interlocução com Nupemec e Escolas Judiciais com vistas ao tratamento adequado 
das questões de atenção à saúde, no âmbito do Cejusc de Saúde de que trata a Recomendação n. 100/2021 
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