
 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

                 

 
Senhores Gestores Regionais e Nacional do Programa Trabalho Seguro - 
PNPAT, Des. Tarcísio, Des. Parente e Juiz Rebonatto , seguem minutas 
referentes à instituição de Comissão de Apoio aos G estores para 
análise, eventuais aperfeiçoamentos e providências que entenderem 
pertinentes. 

 
EM TEMPO: a Comissão, embora ainda não instituciona lizada, fez 
reunião hoje (20.11) às 13h30min e pontuou algumas questões e 
sugestões que ora lhes apresento. 

 
1. Elaboração de minuta prevendo ações para o ano d e 2013, 
obviamente atentando para metas e boas práticas apo ntadas pelo TST e 
na reunião de 30.10 em Brasília. Obs.: em seguida r emessa da mesma 
aos gestores. Encarregado: Osvaldo. 

 
2. Publicação do Caderno Saúde, Meio Ambiente e Seg urança do 
Trabalho. Ana Maria e Fernando ficaram de ver proce dimentos e como 
acelerá-lo para a sua efetivação. Incumbiram-se de também ver, 
objetivando utilizar o numerário disponível do Prog rama, a 
possibilidade de utilizá-lo na confecção de pastas,  mochilas, 
aquisição de canetas. 

 
3. SEDUC. Estabelecer contato visando assinatura de  Acordo de 
Cooperação. Osvaldo. 

 
4. Aquisição da Revista "Proteção". Osvaldo. Contat ar Rejane do 
Setor de Biblioteca. 

 
5. Elaboração de um Portfólio do Programa a ser apr esentado quando 
de reuniões, audiências com outras autoridades, sem inários, etc. 
Responsáveis: Willians e Osvaldo. 

 
6. Instituto Federal de Educação. Concordamos que h á necessidade de 
se marcar reunião com sua Reitoria. Fernando inform a de processo 
eleitoral no Instituto. 

 
7. Elaboração de Minutas de Exposição de Motivos e de ato referentes 
à instituição de Comissão de Apoio aos Gestores. Os valdo. 

 
8. Cogitou-se, ainda, da possibilidade de se fazer um evento antes 
do recesso, com todas as instituições do GETRIN em local externo 
(balanço e perspectivas). Eventual uso das provisõe s do Programa. O 
Fernando e a Ana ficaram de ver.  

 
José Osvaldo Severiano dos Santos 
Analista Judiciário do TRT7 
Tel.: (085)3388-9321 
     

 


