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SUMÁRIO DA ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
INTERINSTITUCIONAL (GETRIN 7) – PROGRAMA TRABALHO S EGURO  
  
No dia 20 de março de 2013, às 14h, reuniram-se na Escola 
Judicial do TRT7, o Desembargador José Antonio Pare nte da 
Silva e o Juiz do Trabalho Carlos Alberto Trindade 
Rebonatto, Gestores Nacional e Regional do PNPAT e os 
seguintes representantes dos órgãos partícipes do GETRIN 
7: Vanzetti de Alencar Ferro, Vânia Maria Loureiro e  
Fabíola Silva de Castro (CEREST), Norma Bertoldo Le itão 
(SEDUC), Amélia Maria Santos Spíndola, Marília Pere ira 
Nogueira e Riamburgo Gomgo de C. Neto (UFC), Renata  
Praciano (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA), Nicodemos F. Mai a 
(MPT), Margarida Maria Ramos Fontenele (CEREST/CONS ELHO 
GESTOR), Walfredo Noronha (SRTE),  Odenes Uchoa, Wi llians 
Fausto, Flávia, Osvaldo Severiano e Fernando (TRT7) . 
 
1.CONVOCAÇÃO: Gestores Regionais do Programa Trabalho 
Seguro (PTS) 
 
2. OBJETO : Ações atinentes ao PTS. 
 
3.EXPEDIENTE:      
 

3.1  Abertura feita pelo Juiz do Trabalho Rebonatto 
apresentando os seguintes informes:   

 
3.1.1 Reunião dos Gestores Regionais e Nacionais em  Brasília; 
com a Presidência do TRT7ª Região (12.03) e com a C AGECE (Termo 
de Adesão, mensagens educativas) 
 
3.1.2 Encaminhamento de ofício à Caixa Econômica Fe deral (Termo 
de Adesão, mensagens educativas), à Defensoria Públ ica do Estado 
(prestação de serviços para o dia 26 de abril – pra ça José de 
Alencar- Semana de Prevenção) e à Presidência da 21 ª Região 
solicitando o uso e a reprodução de material utiliz ado no PTS. 

 
3.1.3  Necessidade de edição de 3 atos do poder púb lico    
exigindo capacitação de trabalhadores para o ano de  
2013. Encaminhada minuta de Decreto ao município de  
Fortaleza. (Meta 5) 

   



  3.1.4 Exibição do Link em formação do Programa Tr abalho 
Seguro:  www.trt7.jus.br/trabalhoseguro. 

 
   3.1.5  Intervenções das instituições participant es. 
    -A senhora Vanzetti (CEREST) prestou alguns 
esclarecimento sobre o evento a ser realizado em me mória 
das vítimas de acidentes de trabalho no último dia da 
Semana Cearense de Prevenção de Acidentes. Destacou , por 
exemplo, que a praça escolhida para sediar o ato pú blico 
foi a José de Alencar, já que não foi possível rese rvar a 
Praça do Ferreira. 

 
         -A senhora Amélia, da UFC, requisitou que o TRT/CE 

indique quais os nomes representarão o GETRIN 7 na mesa de 
abertura do seminário que organizam para a Semana C earense 
de Prevenção de Acidentes.  

        
       -Foi sugerido por representante da SRTE que o 

superintendente Júlio Brizzi integre a mesa da UFC.  
 

 3.2 Encerramento da reunião. 
 
4.DELIBERAÇÕES: 
 

4.1 O desembargador José Antonio Parente solicitou a 
inclusão na base de dados do site do GETRIN 7 da 
Recomendação Conjunta do TST e CSJT sobre o 
encaminhamento de cópia de sentenças e acórdãos que  
reconheçam conduta culposa do empregador em acident e 
de trabalho para a Procuradoria-Geral Federal 

 
4.2 Também o desembargador José Antonio Parente sug eriu 

a inclusão de cartilhas, filmes e fotos no referido  
site.  

 
4.3 Representantes do CEREST/Fortaleza sugeriram qu e os 

conselhos profissionais com sede em Fortaleza també m 
fossem convidados a integrar o GETRIN 7. 

 
4.4  Norma, da SEDUC, se dispôs a realizar consulta  em 
seu  órgão de origem sobre a possibilidade de reali zar 
a impressão dos folders da Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes. 

 
4.5  Juiz Carlos Alberto Rebonatto informou que ser ia 

interessante formalizar a entrada dos CERESTs no 
GETRIN 7 também no dia 18, para tanto foram 
distribuídas pastas às representantes dos CERESTs d o 
Estado e do município de Fortaleza com documentos 
necessários para formalizar a adesão. 

 
4.6 Osvaldo se comprometeu a agendar reunião com a 
SEDUC para discutir mecanismos que assegurarão o 



cumprimento de uma das Metas do Trabalho Seguro par a 
2013. 
 
4.7 O senhor Fernando informou que agendou reunião 
com representantes do IFCE para tratar da criação d e 
pós-graduação em acidentes do trabalho. 

    
   
Fortaleza, data supra .  
 
José Osvaldo Severiano dos Santos 
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