
ATA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA EM 2017 DOS MEMBROS DO FÓRUM DE SAÚDE 
E SEGURANÇA NO TRABALHO DO ESTADO DE GOIÁS

Aos dez (30) dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezessete (30/08/2017), às 14h, na Sala de Reuniões da 
Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, localizada na 
Avenida T-63, nº. 1680, esquina com a Rua C-253, Setor Bueno, 
1º Andar, nesta Capital, teve início a 1ª Sessão Plenária dos 
membros do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de 
Goiás, sob a direção do Coordenador-Geral, Dra. Janilda 
Guimarães de Lima, representante do Ministério Público do 
Trabalho em Goiás. Presente o Sr. Deodato Ferreira, secretário 
da Plenária do Fórum. Estavam também presentes os 
representantes dos órgãos/entidades: 1. Federação dos 
Trabalhadores na Indústria da Alimentação nos estados de Goiás 
e Tocantins – FTIA e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Alimentação dos estados de Goiás e Tocantins, Sra. Ana 
Maria da Costa e Silva, 2. Da Diretoria de Vigilância em Saúde 
do Município de Goiânia, Departamento de Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador, Walkíria Jorge Magalhães.      3. Do 
Colégio Sena Aires- Amador Carlos dos Santos Júnior. 4. 
Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do 
Mobiliário -FETICOM. Dr. Manuel Gaspar de Souza. 5. IFG – 
Instituto Federal de Goiás – Dra. Rose Helena Shimabuku 
Rodrigues Bastos, e 6. Quéren dos Passos Freire Arbex. 7. 
Instituto Goiano do Direito do Trabalho – IGT, Dra. Carla 
Maria Santos Carneiro. 8. Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio de Minérios e Derivados do Estado de Goiás – 
SINDIPETRO – Sr. Daniel Alves de Melo. Secretaria de Saúde do 
Estado de Goiás – Dra, Flávia Marques da Costa. 9. Serviço 
Social do Transporte e Serviço Social de Transporte -
SEST/SENAT, Joabete Xavier de Souza Costa. 10. Sindicato dos 
Odontologistas do estado de Goiás – SOEGO, Dra. Karla Janaina. 
11. Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado de Goiás – 
SINTESGO, Sra.     Edi Brito da Silva. 13.Presente também a 
Sra. Vanneska Gusmão, auxiliar contratada para assessorar o 
Fórum  Como convidadas especiais – 14.Dra. Hebe Macedo, 
Diretora de Vigilância em Saúde do Trabalhador – SMS. 15. Dra. 
Giselle da Silva Freitas, SMS – CEREST Goiânia . O Sr. Amador 
Júnior que substituiu a Dra. Janilda, na condução da reunião, 
cumprimentou e agradeceu a presença de todos e em seguida  no 
início dos trabalhos solicitou então que o Secretário, Sr. 
Deodato Ferreira procedesse a leitura da Ata da 1ª. Plenária 
em seguida colocou em votação sendo aprovada por todos, apenas 
a Dra. Hebe solicitou que ao invés de “entregar um relatório 
sobre o assunto dos Agrotóxicos, era entregar dois filmes 
sobre o trema em questão o que o fez de imediato”. 2)  
Deliberar sobre a substituição da FTIEG-TO-DF na secretaria do 
Fórum e da executiva do mesmo, diante do ofício daquela 
entidade comunicando seu desligamento do Fórum, foi 
apresentado e discutido que o sr. Deodato Ferreira, passaria a 
representar, conforme solicitação do SINDMETAL-GO e analisada 



a questão ele continuaria a ser o Secretário do Fórum e da 
executiva do mesmo. Fato esse aprovado de imediato por todos. 
3) Apresentação pelas colegas do CEREST Goiânia Dra. Hebe 
Macedo e Dra. Giselle Silva Freitas apresentaram e procederam 
a discussão da importância dos temas que serão alvo principal 
do evento do dia 27 de setembro, no Auditório da PUC Goiás. A 
discussão gerou grande interesse e participação dos presentes 
à plenária. Em seguida a Dra. Janilda, assumiu a presidência 
dos trabalhos e passou-se a discutir o quarto ´tem da pauta 
desta plenária 4) em seguida a Dra. Carla Maria, coordenadora 
o Pensar Meio Ambiente do Trabalho, foi convidada a discorrer 
sobre o evento a acontecer dia 29 de setembro do corrente ano, 
no auditório da PUC Campus V, das 8 às 18 horas, conduzido 
pelo Dr. Ney Maranhão, professor da UFPA, Doutor pela USP e 
Juiz do Trabalho do TRT 8. O que foi feito com todo empenho 
dada a importância do tema. Dra. Carla Maria, também noticiou 
sua participação no Curso ministrado em Brasília-DF com a 
presença do dr. DEJOURS, especialista francês sobre o tema 
saúde mental no trabalho.5. Conforme a pauta a dra. Janilda, 
colocou em debate o quinto terma Como melhorar a divulgação 
dos Eventos programados pelo Fórum. Foi tratado inicialmente 
sobre a pequena presença dos  membros integrantes do Fórum às 
planárias e ficou acertado que  se faria maior empenho para 
obter maior frequência nas reuniões e eventos. Foi sugerido 
que se deveria ter maior empenho na divulgação dos eventos tão 
importantes para os integrantes do Fórum, e sugeriram que se 
deveria usar o processo das mídias sociais para um trabalho de 
melhor divulgação. Foi falado da reunião com os possíveis 
envolvidos na audiência pública a acontecer dia  06 de 
setembro, às 9 horas, envolvendo possíveis divulgadores dos 
órgão e entidades que deverão participar da mesma.  Foi 
informado que ate esta data apenas 120 pessoas se inscreveram 
para a audiência pública do dia 22/09. Foi solicitado maior 
emprenho de todos os presentes na divulgação do evento. Foi 
então sugerido que nos próximos eventos a serem  feitos pelo 
Fórum se poderia incluir momentos que pesquisadores de temas 
correlatos aos discutidos apresentassem seus trabalhos de 
pesquisa, tais como PUC,, UFG, FASAM e outras entidades, o que 
foi aprovado por todos os presentes. O 6º. E último item da  
pauta  foi a seguir discutido, Aprovação de novas Entidades 
que desejam participar do Fórum, Conforme ofício de 
solicitação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, 
indicando os senhores Jorcelino Antônio Laranjeira, deputado 
estadual como titular e sr. Roberto Goulart de Paula Silva, 
suplente. Foi aprovada a solicitação apresentada. Do SINFARGO 
foi solicitada a participação da Dra. Valéria o que também oi 
aprovado e por fim o pedido do SINDMETAL-GO, titular Deodato 
Ferreira e suplente o Sr. Eugênio. Também aprovada a 
solicitação. Nada mais havendo a tratar às 16 horas e 30 
minutos procedeu-se o encerramento da 2ª Sessão Plenária do 
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, n 
corrente ano da qual foi lavrada a presente ata, que após 
aprovada em sessão próxima, segue assinada pelo coordenadora 
Dra. Janilda Guimarães Lima e por mim, Deodato Ferreira, 
Secretário do Fórum, acompanhada da lista dos representantes 
de órgãos e entidades presentes.



Januário Justino Ferreira Deodato Ferreira

Coordenador-Geral Secretário


