
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 
SUMÁRIO DA ATA DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO 
INTERINSTITUCIONAL - GETRIN7) – PROGRAMA TRABALHO SEGURO  
  
No dia 14 de julho de 2014, às 9h, reuniram-se, na Escola 
Judicial do TRT7, em convocação dos Gestores Regionais do PNPAT, 
por intermédio da Comissão de Apoio ao Getrin7, para a abertura 
da reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa 
Trabalho Seguro no Ceará (Getrin7): Des. e cogestor Regional 
José Antonio Parente da Silva (TRT), Juiz e cogestor Regional 
Carlos Alberto Trindade Rebonatto (TRT), Des. Francisco José 
Gomes (TRT), Coordenador da Comissão de Apoio ao Getrin7 José 
Osvaldo Severiano dos Santos (TRT), Patrícia Falcão (TRT), 
Willians Fausto Silva (TRT), Jucileide Nogueira (FAEC), Mírio 
Rotex João Pavan (Sindicam), José Tavares Filho (Sindicam e 
CTB/CE), Geórgia Maria da Silveira Aragão (PRT7), Walfredo 
Noronha (SRTE/CE), José Teles dos Santos (Sintest/CE, Cerest/CE 
e Cerest-FOR), Eliézer dos Santos Celestino (CTB/CE e 
Sindisaude), Maria Bernadette Rabelo (Sindissétima), Carlos 
Augusto de Sousa (STDS), Bruna Carolina Frazão (Sintepav/CE e 
DIEESE/CE), Ronaldo Jorge Moura Guimarães (Cagece), Geovanna 
Maria Sales Monteiro (Cerest/CE), Gisela Maria Matos Serejo 
(Sesa e Nuast), Jôsy Braga Cavalcante Sales (Senac) e Francisca 
Ivonisa H. de Oliveira (Senar/CE). 
 
OBJETO: Os presentes trataram de informes gerais, discussão de 
pontos relacionados a ações previstas para o ano de 2014 e 
demais assuntos de interesse do grupo. 
 
DESENVOLVIMENTO da REUNIÃO: 
1. Informações gerais: 

a. Inicialmente, o Desembargador e cogestor Regional José 
Antonio Parente fez uma explanação geral sobre as 
mudanças ocorridas na equipe responsável pelo Programa 
Trabalho Seguro. Como consequência dessas alterações, 
o desembargador José Antonio Parente informou que 
deixou a coordenação nacional do Programa e assumiu o 
cargo de gestor regional, na vaga anteriormente 
ocupada pelo atual presidente do TRT/CE, desembargador 
Tarcísio Lima Verde Junior; 

b. Das informações sobre o Encontro dos Gestores 
Nacionais e Regionais do Programa Trabalho Seguro 
realizado no dia 5 de junho em Brasília. O juiz do 
trabalho Carlos Alberto Rebonatto explicou aos 
participantes que a atual administração do Tribunal 
Superior do Trabalho enfatizou a necessidade de o 
Poder Judiciário dar ênfase julgamento de processos. 
Por esse motivo, ganham ainda mais relevância as 



parcerias entre instituições de diversos poderes e da 
sociedade civil, sobretudo as estabelecidas no âmbito 
do Getrin7, com o objetivo de realizar ações de 
prevenção e repressão ao trabalho realizado em 
condições inseguras e precárias. 
O magistrado e cogestor Regional Carlos Alberto 
Trindade Rebonatto também comunicou aos participantes 
que o tema-eixo das ações a serem realizadas neste ano 
é “trabalho rural”. Ressaltou que a definição não 
exclui apoio às ações a serem realizadas pelo grupo 
para prevenir acidentes do trabalho na área urbana. 

 
 
 
 
2. Eventos e Fóruns Os presentes se ocuparam da definição de 
pontos referentes à realização dos seguintes eventos e das 
seguintes providências:  

a. 2ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho: Ficou descartada pelo grupo a realização de 
uma 2ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho neste ano. O evento costuma ser realizado na 
semana próxima ao dia 28 de abril, Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Acidentes. Como a data já houve 
o transcurso da data, optou-se por apoiar semanas 
Internas de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(Sipats) e outros eventos a serem realizados pelos 
parceiros; 

b. 2º Seminário de Perícias Judiciais e Acidentes de 
Trabalho: Os participantes da reunião decidiram que, 
pela relevância do tema, deve ser realizado um novo 
seminário sobre perícias judiciais neste ano. A data e 
forma de organização do evento devem ser definidas nas 
próximas reuniões; 

c. 2º Seminário Cearense Acidente de Trabalho: Prevenção 
e Tutelas de Urgência: O grupo deliberou que o 2º 
Seminário sobre Prevenção e Tutelas de Urgência deve 
ser substituído por um seminário científico sobre 
trabalho rural a ser realizado no mês de dezembro. O 
referido seminário seria uma síntese dos seminários 
locais a serem realizados no mês de novembro, conforme 
informações detalhadas no item “d” desta ata; 

d. Seminários sobre Trabalho Rural: O juiz do trabalho 
Carlos Alberto Rebonatto informou aos participantes 
que foi criado um subgrupo do Getrin7 para organizar e 
executar quatro seminários sobre o tema trabalho rural 
em localidades cearenses com grande incidência de 
acidentes e outros problemas trabalhistas relacionadas 
a atividades rurais. A procuradora do trabalho Geórgia 
Aragão informou que realiza ações diretamente 
relacionadas à temática e afirmou desejar integrar o 
grupo responsável pela organização dos seminários; 

e. Participação no 3º Seminário Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho: O juiz do trabalho Carlos 
Alberto Rebonatto informou aos participantes que a 
equipe responsável pela gestão nacional do Programa 



Trabalho Seguro decidiu que o seminário será bianual. 
Por esse motivo, a próxima edição deve ocorrer somente 
em 2015; 

f. Concurso de fotografias sobre trabalho seguro: O juiz 
do trabalho Carlos Alberto Rebonatto apresentou aos 
participantes da reunião um modelo de edital para um 
concurso estadual de fotografia a ser realizado pelo 
Getrin7. O Desembargador José Antonio Parente sugeriu 
que o concurso fosse mais abrangente e incluísse 
outras modalidades de produção jornalística como 
reportagens para TV, rádio e mídia impressa. O senhor 
Willians Fausto informou que a Secretaria de Controle 
Interno do TRT/CE manifestou-se, em ocasião anterior, 
contra a realização de concursos dessa natureza, no 
âmbito do TRT7, pelo fato de não haver como enquadrar 
despesas de premiação em nenhuma das rubricas 
orçamentárias atualmente existentes. Sugeriu-se, pelo 
fato de o Getrin7 não possuir personalidade jurídica, 
que o concurso fosse realizado em nome de uma 
instituição parceira; 

g. Criação do Selo Trabalho Seguro: O desembargador José 
Antonio Parente apresentou ao grupo a ideia de criação 
de um selo destinado a certificar empresas que se 
destacam pelo zelo às normas de segurança do trabalho. 
O representante da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, senhor Walfredo Noronha, informou 
sobre ação semelhante realizada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. O desembargador José Antonio 
Parente explicou aos participantes que o objetivo é 
fazer algo semelhante ao que é feito pela Revista 
Exame, ao recomendar as melhores empresas para 
trabalhar. Porém, os critérios para realizar a 
certificação devem ser definidos pelo Getrin7. 
Decidiu-se que será criado um subgrupo para tratar do 
tema, semelhante ao que foi feito para a organização 
dos seminários sobre trabalho rural; 

h. Fórum Permanente para recebimento de denúncias: O 
desembargador José Antonio Parente propôs a criação de 
um fórum permanente no âmbito do Getrin7 para 
recebimento de denúncias, encaminhamento aos órgãos 
competentes e acompanhamento das ações realizadas para 
coibi-las. Também se decidiu que será criado um 
subgrupo para tratar do tema; 

i. Notícia sobre acidentes de trabalho: O juiz do 
Trabalho Carlos Alberto Rebonatto demandou ao servidor 
do TRT7 Willians Fausto que seja produzida notícia 
sobre o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, celebrado no dia 27 de julho. O servidor 
comprometeu-se a enviar aos membros do Getrin7, na 
semana anterior ao fato, a notícia a ser produzida, 
além de divulgá-la aos meios de comunicação com os 
quais a Assessoria de Comunicação Social do TRT7 
mantém relacionamento. 

 
 
3. Das intervenções dos componentes do Getrin7: 



a. Gisela Maria Matos (Sesa e Nuast) Propôs a 
interiorização das ações do Getrin7, como forma de 
ampliar os mecanismos de prevenção e diagnóstico de 
problemas relacionados à saúde do trabalhador. Explicou 
que existem 22 Coordenadorias Regionais de Saúde 
espalhadas pelo Ceará, estrutura que permite a 
interiorização das ações de promoção da saúde no interior 
do Estado. Questionada pelo desembargador José Antonio 
Parente sobre como incluir o Getrin7 nas reuniões do 
Conselho Estadual de Saúde (Cesau), sugeriu que seja 
enviado ofício ao presidente do Conselho para que 
participe da próxima reunião do Getrin7; 
 
b. Geovanna Sales Monteiro (Cerest/CE) Informou aos 
participantes da reunião a dificuldade do Cerest em 
fiscalizar ambientes de trabalho. A falta de lei estadual 
regulamentando o tema faz com que esse trabalho seja 
realizado apenas com o consentimento das empresas. Propôs 
que a Superintendência do Trabalho e Emprego e a 
Procuradoria Regional do Trabalho provoquem o Cerest 
sempre que forem realizar alguma fiscalização, para que 
possam realizar trabalho conjunto. Decidiu-se que o 
Getrin7 irá demandar a Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará para saber qual o andamento do projeto de lei 
que autoriza os Cerests a fiscalizarem os ambientes de 
trabalho independentemente de consentimento do 
empregador; 

 
c. Bruna Carolina Frazão (Sintepav/CE e DIEESE/CE) 
Informou que o DIEESE/CE possui ampla produção de 
estudos e pesquisas relacionadas ao tema trabalho rural. 
Colocou à disposição dos organizadores dos seminários a 
produção realizada pelo Dieese. Também informou que o 
Dieese mantém contato frequente com a Fetraece e 
comprometeu-se a informar ao juiz do trabalho Carlos 
Alberto Rebonatto os contatos dos representantes da 
Federação. Pediu aos integrantes do Getrin7 especial 
atenção para as obras da empresa Posco Engenharia na 
construção da Companhia Siderúrgica do Pecém; 

 
d. Ronaldo Guimarães (Cagece) Comunicou que a Cagece está 
a disposição para apoiar o Getrin7 no que for necessário. 
O juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto questionou-o 
sobre a publicação de mensagens educativas nas contas de 
água e ele comunicou que acreditava haver algum problema 
com as mensagens enviadas pelo TRT7. Declarou que irá 
apurar o que ocorreu e informar ao magistrado; 

 
e.José Teles dos Santos (Sintest/CE, Cerest/CE e Cerest-
FOR) Convidou os integrantes do Getrin7 a participarem e 
apoiarem três eventos relacionados ao tema segurança do 
trabalho neste segundo semestre: 1) no dia 27 de 
novembro, será realizado o 7º Encontro dos Técnicos de 
Segurança no Trabalho; 2) no dia 29 de agosto, haverá 
reunião no Cerest Estadual com o objetivo de debater 
propostas reformulação de Normas Regulamentadoras de 



Segurança e Saúde no Trabalho; 3) no dia 25 de julho 
haverá reunião mensal do Conselho Gestor dos Cerests. Na 
ocasião, deverá ser assinado o protocolo de adesão ao 
Getrin7. Além de informar sobre os eventos, colocou-se à 
disposição para realizar palestra sobre a NR 31 nos 
seminários sobre trabalho rural; 
 
f.Carlos Augusto de Sousa (Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social) Afirmou que a STDS pode realizar, 
no âmbito dos seminários sobre trabalho rural, palestra 
sobre os programas de transferência de renda destinados à 
população rural e à urbana. O juiz do trabalho Carlos 
Alberto Rebonatto solicitou a inclusão da STDS no 
subgrupo responsável pela organização dos seminários 
sobre trabalho rural; 
 
g.Jôsy Sales (Senac) Colocou-se à disposição do Getrin7 
para o que for necessário e comunicou que na última 
semana mês de setembro será realizada a Sipat do Senac, 
para a qual convida os membros do Getrin7; 
 
h. Eliézer Celestino (CTB/CE e Sindisaude) Informou que 

será realizado, no mês de outubro, em dia a definir, o 
3º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 
Comunicou ao grupo que lançará um blog para receber 
denúncias relacionadas à atuação do INSS; 

 
i. Ivonisa Oliveira (Senar/CE) e Jucileide Nogueira 

(FAEC) Informaram que a FAEC possui cartilha 
explicativa sobre a NR 31 que poderá ser utilizada 
como material didático nos seminários sobre trabalho 
rural. Foi feita explanação detalhada sobre as 
atribuições e responsabilidades do Senar/CE, com 
destaque para o trabalho realizado com trabalhadores 
rurais e empregadores vinculados ao extrativismo nos 
carnaubais do Ceará. Destacaram que o Senar/CE oferece 
cursos gratuitos sobre a correta aplicação de 
agrotóxicos. Pediram especial atenção do Getrin7 para 
o fato de que a Confederação Nacional iniciará no dia 
23 de julho o cadastro de trabalhadores rurais no NIS, 
sistema de cadastro social da Caixa no qual são 
cadastrados todos os cidadãos beneficiários de 
políticas públicas; 

 
j. José Tavares (CTB/CE e Sindicam) Informou aos 

participantes a tramitação do projeto de lei que 
regulamenta a profissão dos caminhoneiros. 
Comprometeu-se a encaminhar uma nota solicitando apoio 
dos membros do Getrin7 para evitar algumas das 
mudanças propostas pela bancada ruralista no Congresso 
Nacional. O juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto 
comprometeu-se a enviar a nota para todos os Getrins, 
solicitando apoio à demanda dos caminhoneiros; 

 
k. Geórgia Aragão (PRT7) Comunicou aos participantes que 

a Procuradoria Geral de Justiça planeja realizar ação 



semelhante aos seminários destinados a trabalhadores 
rurais. Propôs convidar os representantes da PGJ para 
participarem dos seminários que serão realizados pelo 
Getrin7; 

 
l. Walfredo Noronha (SRTE/CE) Inicialmente falou sobre a 

importância do Getrin7 contatar a Fundacentro. 
Explicou aos participantes da reunião que há uma 
precarização da estrutura de fiscalização da SRTE/CE, 
o que faz com que o órgão priorize ações em áreas e 
atividades onde ocorre maior número de acidentes. O 
juiz do trabalho demandou que a SRTE/CE elabore uma 
nota solicitando apoio do Getrin7 para reivindicar 
fortalecimento das ações de fiscalização, por meio da 
contratação de auditores fiscais. Comunicou aos 
participantes sobre ação realizada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego – MTE -, em âmbito nacional, contra 
a empresa Contax, frequentemente indicada nas reuniões 
do Getrin7 como empresa descumpridora das normas de 
segurança no trabalho. 

 
 
Fortaleza/CE, 14/7/2014.  
 
Willians Fausto 
Assessoria de Comunicação Social do TRT-7ª Região 
 
José Osvaldo Severiano dos Santos  
Comissão de Apoio ao Getrin7 


