
ATA DA 4' SESSÃO PLENÁRIA EM 2017 DOS MEMBROS DO FÓRUM 
DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO DO ESTADO DE GOIÁS 

Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (6/12/2017), às 14h3Omin, 
na sala de reuniões do Gabinete do Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 18a Região, localizada na Avenida T-63, n°. 1680, esquina com a Rua C-253, 
1° Andar — Setor Nova Suíça, nesta Capital, teve início a 3a  Sessão Plenária dos membros 
do Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho do Estado de Goiás, no ano de 2017, sob a 
direção do Coordenador-Geral, Dr. Tiago Ranieri de Oliveira, representante do Ministério 
Público do Trabalho em Goiás, na qual estiveram presentes os representantes dos demais 
órgãos/entidades: 

1 — Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região — TRT/18a (Desembargador Welington 
Luís Peixoto); 
2 — Diretoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador — antigo Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador/CEREST (Walkiria Jorge Magalhães e Hebe Macedo); 
3 — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás — 
CREA/G0 (Regina Lúcia de Deus); 
4 — Instituto Goiano de Direito do Trabalho — IGT (Dra. Carla Maria Carneiro); 
5 — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo do 
Estado de Goiás — SINDIPETRO (Daniel Alves de Melo); 
6 — Associação Goiana de Medicina do Trabalho — AGOMT (Ligia Arantes Pereira 
Campos); 
7 — Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Goiás — SINTESGO 
(Edi Brito da Silva); 
8 — Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (Rosângela Tófani); 
9 — Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação do Estado de Goiás e 
Tocantins — FTIA-GO/TO (Edvard Pereira de Souza); 
10 — Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário nos 
Estados de Goiás e Tocantins — FETICOM (Manoel Gaspar de Souza); 
11 — Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Jocelino Antônio Laranjeiras Neto); 
12 — Ministério do Trabalho — MTb (Roberta Roncato); 
13 — Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte — 
SEST/SENAT (Joabete Xavier de Souza Costa); 
14 — Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás — SENGE/GO (Wanderlino Teixeira 
de Carvalho); 
15 — Câmara Municipal de Goiânia — representantes do Vereador Emilton Pereira (Sras. 
Christiane Ilda Reis Vieira e Lourena Souza e Silva; 
16 — Polícia Militar — Comando da Polícia Ambiental (Tenente Clayton Mart 	da 
Paula); 

O Coordenador-Geral, Tiago Ranieri de Oliveira, iniciou a reunião cumprime tando a 
todos. Antes de adentrar nos itens da pauta, o informou sobre a equipe de Imagem 
contratada para compor o site do FSST para começarem pequenas entrevista de ada um 
que quiserem se manifestar sobre questões pontuais que acharem pertinente para o 
vídeo, que fará parte do site do FSST. 



Salientou que está sentindo falta dos atores do Poder Econômico nas reuniões do FSST, 
até por que é importante a composição tripartite nas discussões do FSST, dando a 
necessária legitimidade ao Fórum. 

Para a presente sessão, foram pautados os seguintes assuntos: 

1— Resultado da Pauta da Executiva, que são os seguintes itens: 
I — Secretaria do FSST; 
II — incluir o TRT como representante na Executiva; 
III — criação do site do FSST; 
IV — vídeo para o Site do FSST. 

2— Sugestão do CEREST em ações estratégicas para 2018. 

Item 1 — O Coordenador apresentou o Regimento Interno do FSST, informando a 
aprovação do novo Secretário do Fórum, a Senhora Regina Lúcia de Deus. Após, foi 
informado que o Tribunal Regional do Trabalho irá compor a Executiva do Fórum, dando 
boas-vindas ao Desembargador Dr. Welington Luís Peixoto. Falou-se também da 
importância da criação do site do FSST, que está em construção. Também destacou sobre 
o vídeo institucional de 5 a 7 minutos, cujo objetivo é demonstrar a finalidade do Fórum à 
sociedade, principalmente demonstrando o caráter heterogêneo do Fórum, em que todos 
atores relacionados a Saúde e Segurança do trabalho tem voz ativa no FSST. 

Item 2 — Falou-se da necessidade de se estabelecer metas do FSST para 2018, abrindo a 
palavra às Entidades presentes para apresentarem pontos a serem elencados como metas 
para u próximo ano. O CEREST foi o primeiro a se manifestar, propondo o 
estabelecimento da anamnese na rede de saúde municipal, tendo como norte onze eixos 
de trabalho, elencados como situações a serem notificadas como acidentes/doenças 
relacionadas ao trabalho no SINAN-NET. O Coordenador pediu a palavra e sugeriu que 
pode-se pensar em se fazer uma notificação recomendatória para os setores envolvidos 
nos casos de acidente/doenças relacionadas ao trabalho; também falou-se das atividades 
em que mais se acidentam e mais se afastam no Estado de Goiás, utilizando-se estes 
dados para focar nos setores econômicos, nos quais se deverá concentrar atuações 
específicas do FSST; sugeriu-se sobre audiências coletivas chamando os setores 
envolvidos para discussões, aproveitando a oportunidade para se fazer a notificação 
recomendatória aos atores envolvidos nestes acidentes/doenças; após, discutiu-se os 
problemas que poderão advir com a reforma trabalhista, relativamente sobre questões de 
saúde e segurança do trabalho; O Dr. Welington informou sobre questões pontuais 
adotadas pelo TRT no sentido de melhorar a saúde do servidor do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18' Região, tais como tempo para meditação nos intervalos do trabalho, 
programa para medir tempo máximo de uso de computadores, alertando o servidor que 
está na hora de dar uma pausa nas atividades; a Dra. Carla também propõe o 
aproveitamento da parceria existente entre a Escola Judicial e o Progr. 	Trabalho 
Seguro, a fim de subsidiar o FSST em seus objetivos, também levando ao jui 
informações para subsidiá-los em suas decisões relacionadas a saúde do t balha 
Desembargador Welington falou sobre temas que o TRT trabalha no biênio, ndo o 
relativo a saúde mental do trabalhador, destacando a necessidade de se tra alhar e 
temas; o Ministério do Trabalho falou das formas de atuação relativamente saúde 
trabalhador, especificamente em grupos de trabalho relacionados ao tema; falo sobre a 
formas de atuação e as dificuldades que enfrentam na pós fiscalização; disse qu atuação 
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conjunta dos atores do FSST ajudará muito na solução dos problemas, atingindo o maior 
número de empregados e empregadores, tendo como objetivo, por exemplo, a análise de 
todos os casos em que ocorra acidentes fatais de trabalhadores, bem como a fiscalização 
de postos de combustíveis com uso do benzeno; por fim, falou das dificuldades por conta 
do número reduzido de auditores do trabalho que atuam na fiscalização de saúde e 
segurança do trabalho no Estado de Goiás; o Dr. Tiago propôs a feitura de 4 audiências 
coletivas por ano, elegendo quatro temas relacionados a atividades econômicas 
específicas, quais sejam: postos de combustível, construção civil, serviços hospitalares 
(unidades de saúde) e frigoríficos; surgiu outra proposta de tema, qual seja, a do ramo de 
transporte feito por moto taxista; mas falou-se da viabilidade de aumentar este rol; após 
deliberação dos presentes, ficou estabelecido que serão 3 temas a serem trabalhados: 
postos de combustíveis, construção civil e unidades de saúde, sendo um evento a cada 
quatro meses, com mais um encaminhamento, com intuito de sensibilização no que diz 
respeito de saúde e segurança do trabalho, com os eventos que ocorrerão em abril 
(memória às vítimas de acidente de trabalho, em outubro (Congresso Internacional de 
Saúde Mental) e em novembro (encontro do SESMT); como último encaminhamento 
para ação em 2018, com aproximação da Escola Judicial, para fins de apresentação da 
expertise do CEREST, com intuito "sensibilizar os Juízes do Trabalho no que diz respeito 
à saúde e segurança do trabalhador"; estabeleceu-se como meses para as 3 audiências 
coletivas: março (postos de combustíveis), junho (construção civil) e setembro (unidades 
de saúde); a Polícia Militar Ambiental pediu a palavra para informar em quais situações 
atuam, quais sejam, a identificação de casos em que crimes ambientais estejam 
prejudicando a saúde do trabalhador, bem como em situações específicas, como o 
trabalho escravo, a exploração do trabalho infantil, bem como trabalho desenvolvido em 
ambientes insalubres, como lava jatos, dentre outros; o Coordenador falou da necessidade 
da ativação da Comissão de Legislação e Justiça, tendo como composição os seguintes 
representantes: as representantes da Câmara Municipal de Goiânia, especificamente do 
Vereador Emilson Pereira e da Assembleia Legislativa, Dr. Neto Laranjeiras, Dra., Carla 
Maria do IGT, Rogério Silva Araújo, do Ministério do Trabalho, e o Dr. Tiago Ranieri de 
Oliveira, Coordenador do FSST, com prazo de 90 dias para apresentação do relatório 
sobre a Reforma Trabalhista, no que se diz respeito à Saúde e Segurança do Trabalho; 

Por fim, marcou-se as próximas reuniões para as datas abaixo, com os seguintes 

encaminhamentos: 

a) Agendamento da reunião da Coordenação Executiva para o dia 07/02/2018, às 

14:30h; 

b) Agendamento da Assembleia Plenária para o dia 21/02/2018, às 14:30h. 

c) Enviar via oficio/ e-mail para todos os atores que integram o FSST as ações 

planejadas para 2018; 

d) Conceder prazo de quinze dias para regularização da representaç 

Instituições do FSST 

e) Informar o endereço eletrônico de acesso do Observatório de Saúde e Se 

https://observatoriosst.mpt.mp.br/ 



f) Conceder prazo de quinze dias para que os atores que integram o FSST o 

endereço eletrônico e Logo de cada Instituição que representam para fins de 

inclusão no novo site do FSST. 

Nada mais havendo a tratar, às 16 ho s e 30 minutos, procedeu-se o encerramento da 4a  

Sessão Plenária do Fórum de Saúde e Segu ança no Trabalho do Estado de Goiás-2017, 
da qual foi lavrada a presente ata, e após aprovada em sessão próxima, segue assinada 
pelo Coordenador-geral, Tiago Ranieri de Oliveira, acompanhada da lista dos 
representantes de Órgãos e entida es prese es. 

....____, 
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