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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Programa Trabalho Seguro, realizada no dia 18 de janeiro  
de 2018, às 16 horas, Sala 5, SESMT, referente ao Evento Semana de Prevenção de  
Acidentes e Doenças Ocupacionais do TRT2, em abril de 2018. Nos referidos dia, horário  
e local,  reuniram-se o Dr.  Marcos Scalércio e Dra. Laura Benda (Juízes Gestores do  
Programa  Trabalho  Seguro),  a  Sra.  Anna  Soghomonian  (Diretora  da  Secretaria  de  
Saúde), o Sr. Robson Guimarães (Assessor da Diretoria da Secretaria de Saúde), o Sr.  
Alex Medina Belluzzi (Chefe da SESMT) e Bianca Cerri Camargo (Analista Judiciária da  
SESMT).  A Sra.  Diretora  da  Secretaria  de  Saúde,  Anna  Soghomonian,  agradeceu  a  
presença de todos e deu por aberta a reunião. Ato contínuo submeteu à apreciação os  
assuntos a serem tratados. 1) Propôs a ratificação de todos os atos de 2017 no que diz  
respeito à transparência e à parceria fundamental com os Juízes Gestores do Trabalho  
Seguro,  colocando  a  Secretaria  de  Saúde/SESMT  à  disposição  para  todo  apoio  
necessário,  sendo  fundamental  que  todos  os  documentos  relacionados  ao  Programa  
Trabalho  Seguro  continuarão  sendo  devidamente  apresentados  e  assinados  pelos  
Exmos.  Juízes  e  pela  Diretoria  para  apreciação  da  Presidência  do  Tribunal.  Todos  
presentes  anuíram à ratificação. 2) Informou que o tema do Programa Trabalho Seguro  
para  o  ano  de  2018  será  definido  aproximadamente  ao  final  de  fevereiro  de  2018,  
segundo posicionamento do CSJT junto ao SESMT, conforme ligação feita pela servidora  
Bianca no início da semana, momento em que o Dr. Marcos Scalércio manifestou ter  
recebido e-mail  da Presidência referente a evento em fevereiro em Brasília para a 1ª  
reunião com os Juízes Gestores do Programa Trabalho Seguro de todo país, a realizar-se  
no TST. 3) Sra. Anna salientou que a auditoria referente ao ano de 2016 realizada no final  
de  2017  (PROAD  17225/17)  teve  resultado  positivo.  4)  Ficou  definido  entre  os  
participantes  que  a  Semana  de  Prevenção  de  Acidentes  e  Doenças  Ocupacionais  
acontecerá em abril  de 2018, sendo que os dias exatos serão posicionados pela Sra.  
Anna,  durante  três  dias  especificamente  para  o  Programa Trabalho  Seguro. Ficaram 
definidas  duas  palestras  em  cada  dia,  devendo  ocorrer  uma  pela  manhã,  
aproximadamente a partir  das 10h30/11h30 e outra à tarde,  das 15h30/16h30,  sendo  
ainda montadas na Praça da Justiça e na frente do auditório as Tendas com as empresas  
parceiras do Programa Trabalho Seguro. Até o momento ficou decido previamente por  
três palestras. As outras três serão decididas após a definição do tema pelo CSJT após a  
referida  reunião  citada  pelo  Dr.  Marcos  Scalércio,  cujo  convite  já  foi  enviado  via  
Presidência aos Juízes Gestores. Definiu-se que serão realizados convites aos servidores  
do TRT2 - Médico Psiquiatra Estavam e Enfermeira Ligia para que ministrem palestras  
sobre os temas até então decididos: Saúde Mental, Ergonomia e sua Importância, e o Dr.  
Marcos Scalércio, que irá falar sobre Reforma Trabalhistas – Novos aspectos sobre a  
Insalubridade e Periculosidade. Foi comentado pela Sra. Anna e pelos Juízes Gestores  
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sobre a importância de se valorizar a “prata da casa” nas palestras, com alto padrão de  
qualidade e sempre buscando a redução dos custos,  somente  hora/aula,  de forma a  
prestigiar nossos servidores/magistrados. Foi sugerido ainda o sorteio de brindes ao final  
das palestras. Ficou decidido que não poderá haver nenhuma exposição no auditório e  
nem na Praça da Justiça ou na frente do auditório de produtos de nenhuma empresa  
participante ou não. Foi sugerida a participação do Coral Mozart na abertura do Evento e  
do Grupo Sipat Mania, com tema envolvendo o Trabalho Seguro, a definir. A Sra. Anna  
Soghomonian, propôs a abertura de processo PROAD - Processos Internos da Secretaria  
de  Saúde  para  acompanhamento  de  documentos  e  decisões  relativos  ao  Programa  
Trabalho Seguro. Não havendo mais nenhum outro comentário, deu-se por encerrada a  
primeira reunião para definições do Evento de Abril de 2018.
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