
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIÃO

PROGRAMA TRABALHO SEGURO (PTS)

SUMÁRIO DE ATA DE REUNIÃO

PRESENTES: Gestores Regionais do Programa Trabalho Seguro - PTS:
Desembargador Francisco José Gomes da Silva; Juiz do Trabalho
Carlos Alberto Trindade Rebonatto; Coordenador da Comissão de
Apoio ao PTS: José Osvaldo Severiano; Membro da Comissão de Apoio
ao PTS: Vládia Paixão Portela; ACEMT/SESI: Edilma• Mendonça;
CAGECE: Ronaldo Jorge Guimarães; CEREST: Maria de Fátima Duarte

Bezerra, Vanzetti de Alencar, Karolina Rebouças Aguiar; COORD.
DIREITOS HUMANOS DO GAB. GOVERNADOR: Verônica C. Lima Maia; CREA-
CE: Alberto Leite Barbosa Belchior; CTB-CE: José Teles dos Santos;
SRTE: Érico Sampaio Bittencourt da Silva; GEXFOR/INSS: Ana
Francisca Martins; MPT da 7a região: Geórgia Maria Silveira
Aragão; SESI/FIEC/UNISSIN: Loredana Sofia; SINDELETRO: Luciana de
Paula Fonseca; SINDIMOVEIS-CE: Cristina Chaul Barbosa; SINDITRIGO-
CE: Jessumir Jacinto de Oliveira; SINDUSCON-CE: Marcelo Pordeus
Barroso; STICCRMF: Francisco Gonçalves da Silva.

DIA E HORA: 06/10/2016, às 13h.

LOCAL: Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7a
Região - TRT7.

OBJETO: Planejamento do Seminário do Trabalho Seguro em Sobral

EXPEDIENTE:

1. Inicialmente o gestor regional do PTS, Desembargador
Francisco José Gomes da Silva, agradeceu a presença de todos
e ressaltou a importância da realização do "Seminário
Trabalho Seguro", na cidade de Sobral. Solicitação feita por
parte dos Sindicatos dos Comerciários, Sindicato dos
Bancários e Sindicato dos sapateiros desta cidade. Ainda na
fala do magistrado, ressaltou a importância de parcerias com
representantes do setor da Saúde, para esclarecimentos de
doenças que se manifestam no exercício' do trabalho, dentre
outros, os transtornos mentais e doenças ocupacionais que
atingem a este trabalhador;

Em um segundo momento foi informado sobre a realização de
curso de perícia judicial, dentro da seara dos transtornos
mentais. Encontro dos Técnicos de Segurança do Trabalho e
ainda divulgação da "IX Jornada de Medicina do Trabalho", que
contará com a participação do gestor regional do PTS, Juiz
Carlos Alberto Trindade Rebonatto;



3. De posse da palavra, o desembargador Francisco José Gomes da

Silva reiterou sua preocupação com o julgamento de matérias
referentes aos transtornos mentais e ocupacionais, convidando
a representante do CEREST-CE, Dra. Maria de Fátima Duarte

para uma breve explanação;

4. A Dra. Maria de Fátima, inicialmente falou sobre os planos da

entidade em trabalhar na prevenção dos transtornos mentais
com trabalhadores de diversos segmentos, citou ainda as
capacitações realizadas pelo CEREST-CE para os agentes do SUS
e os planos de capacitação para os CAPES. Ainda com a palavra
a Dr. Maria.de Fátima falou sobre evento que se realizará no
dia 07/11/2016, de forma gratuita no CEREST e que contará com
a presença de profissionais que atuam e contribuem no estudo
dessas doenças e que acometem muitos trabalhadores, por fim,
convidou a todos do GETRIN a se fazerem presentes neste

evento;

5. A reunião também contou com a presença da Presidente do TRT7,
Desembargadora Maria José Girão, que apresentava as
dependências do TRT7 às desembargadoras do TRT da 5a região
(Bahia), as quais ressaltaram a importância dos TRT'S

participarem ativamente na prevenção de acidentes. De posse
da palavra, a Presidenta TRT7 reafirmou a importância deste
tema e parabenizou a iniciativa do PTS;

6. A reunião seguiu ainda com a fala da Dra. Fátima (CEREST-CE,
que esclareceu sobre fatores e como podem ser detectados os

transtornos mentais de trabalhadores que desenvolvem

patologias por exposição ligadas a rotina laborai de algumas
profissões, finalizando assim sua manifestação oral;

7. 0 Desembargador convidou a representante do INSS, médica do
trabalho, Dra. Ana Francisca Martins que também contribuiu

para a discussão, trazendo sua própria experiência como
médica do INSS e falando sobre o papel do tratamento desses
trabalhadores e sua ressocialização e inclusão no mercado de
trabalho, combatendo também o preconceito;

8. A Presidente da ACEMT/SESI, reafirmou a importância na
inclusão social dos portadores de transtornos mentais e sobre
os eventos que serão realizados pela ACEMT no âmbito 'da
Medicina do Trabalho, convidando a todos para este evento;

9. Com a palavra, o Desembargador Francisco José Gomes frisou a
importância também dos magistrados e demais profissionais
envolvidos na Seara da Justiça do Trabalho em buscar maior
entendimento neste assunto que ainda lhes é desconhecido;

10. Com a fala, o juiz Carlos Alberto Trindade Rebonatto,
indagou sobre a falta de conhecimento dos magistrados,
especificamente acerca de Seguridade Social, sugerindo
inclusive, Curso sobre Seguridade Social para Magistrados.
Ainda com a palavra, o gestor Carlos Alberto Trindade
Rebonatto sugeriu reunião na FIEC, dia 13/10/2016, às 17h ou
18h, a serem confirmadas posterior pela representante da



FIEC, Dra. Lo.redaná Sofia, afim de tratar especificamente dos
detalhes referentes ao Seminário de Sobral.

DELIBERAÇÕES:

1. Palestras sugeridas para o Seminário
parceiros: INSS, CEREST-CE, CTB e FIEC;

com os seguintes

2. Reunião no gabinete do desembargador Francisco José Gomes da
Silva com representantes do CREA-CE, SRTE e Sindicato dos
Trabalhadores, no dia 13/10/2016, às 8h;

3. Próxima reunião Getrin7 agendada para o dia 13/10/2016, as
17h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará -

FIEC.
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