
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 

GETRIN 7 
  

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO  
 

PRESENTES: Comissão de Apoio ao GETRIN 7 (Flávia, Patrícia, 
   Eugênia, Willians e Osvaldo).  

 
1. DATA: 27.06.2013 às 10h 
 
2. LOCAL: ESCOLA JUDICIAL 
 
3. OBJETO: Ações atinentes ao PNPAT - Programa Trabalho 
Seguro.  
 
4. INFORMES: 

4.1 Retrospectiva de todas as reuniões pretéritas com 
verificação de eventuais pendências (Osvaldo); 

 
     4.2 Willians ponderou, acerca da veiculação  de mensagens 
educativas nos andamentos processuais, que a STI afirmou ser 
de simples execução, todavia, para a sua implementação, carece 
de ordem da administração;  
                  
     4.3 Eugênia (DAS) informou estar frequentando Curso de 
Especialização em Saúde do Trabalhador, disponibilizado pela 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, um dos partícipes do 
Getrin 7; 
          
     4.4 Também foi noticiado pela DAS que estão em 
planejamento ações já visando ao dia do servidor público, 
dentre as quais serão incluídas atividades atinentes à 
promoção da qualidade de vida do servidor.  
   
5. DELIBERAÇÕES: 
  5.1 Encarregou-se o Willians, por sugestão da Patrícia e 
Eugênia, de: 
 

5.1.1 criar espaço no Jornal do TRT7 e na Intranet 
para o Programa Trabalho Seguro; 

 
5.1.2 contatar a TI no sentido de possibilitar a 

veiculação de mensagens educativas do PTS nos e-mails 
institucionais; 

 
5.1.3 divulgar as ações e projetos da DAS na Intranet 

e no Portal do Trabalho Seguro, relacionados à saúde do 
servidor. 

 



5.2 Retomar as tratativas com vistas ao Curso de 
Especialização em Segurança e Meio Ambiente do Trabalho do 
IFCE (Fernando); 
 

5.3 DAS se comprometeu de elencar ações visando, de forma 
efetiva e continuada, à promoção de saúde do servidor; 

 
5.4 Relativo à aquisição de produtos (bonés, canetas, 
pastas, mochilas) a serem utilizados em eventos do Getrin 
7, decidiu-se suspendê-la momentaneamente; 

 
5.5 Por fim, demo-nos um prazo de sete dias, a partir de 
hoje, para apresentarmos sugestões e projetos aos gestores 
do PTS com vistas à sua maximização.      

 
Fortaleza, data supra 
 
José Osvaldo Severiano dos Santos 
Coordenador da Comissão de Apoio ao GETRIN 7 
Analista Judiciário do TRT7  
(Gab. Vice Presidência)  
 
 
 


