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Apresentação 
 
Aposta na prevenção! 

 

Em pleno século XXI, ante a chegada da revolução tecnológica com o 
surgimento da internet das coisas e da inteligência artificial, o Brasil ainda se vê 
diante de uma triste realidade. Somente em 2017, a Previdência Social registrou 549 
mil acidentes e doenças do trabalho, que deixaram marcas físicas e psicológicas em 
milhares de brasileiros. 

Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho revelam que o 
país contabiliza uma morte por acidente em serviço a cada três horas e 40 minutos e 
um acidente a cada 49 segundos. Essa dura realidade precisa ser combatida por 
toda sociedade que anseia ser justa e igualitária. É nossa responsabilidade como 
cidadãos contribuir para que deixemos para trás a mancha de ser, infelizmente, o 
quarto país no ranking mundial de acidentes de trabalho. 

Para ajudar a mudar esse axioma, a Justiça do Trabalho (JT) criou em 2012 o 
Programa Trabalho Seguro (PTS), que desenvolve ações educativas com o 
propósito de disseminar a cultura da prevenção e também alertar a sociedade sobre 
as trágicas consequências causadas pelos acidentes. 

Entre as ações da JT de Santa Catarina está o lançamento de um concurso 
que vai premiar as três melhores campanhas publicitárias sobre “violência no 
trabalho”, mote do PTS no biênio 2018/19. Com o objetivo de ampliar o debate sobre 
o tema no meio acadêmico, o concurso é direcionado a universitários da área de 
Comunicação e afins de todo o estado. 

Reforço a ideia de que é melhor prevenir do que reparar. As vítimas ou seus 
familiares podem até ser indenizados, mas as marcas físicas e psíquicas são para 
vida toda. Por isso o PTS atua na conscientização, em especial, dos principais 
atores envolvidos – trabalhadores, empregadores e sindicatos. 

Neste 27 de julho, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
convido a todos para refletir sobre a necessidade de se criar e manter ambientes 
laborais saudáveis e seguros. Afinal, acidentes não acontecem por acaso, e sim por 
descaso. 

 

 

 

Roberto Luiz Guglielmetto 
Desembargador Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro 
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1. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho – 

Programa Trabalho Seguro  

O Programa Trabalho Seguro foi instituído pela Resolução CSJT nº 96/2012 
com objetivo de desenvolver, em caráter permanente, ações voltadas à promoção da 
saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da 
Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST. 

As atividades do Programa são norteadas pelas seguintes linhas de atuação: 
política pública; diálogo social e institucional; educação para a prevenção; 
compartilhamento de dados e informações; estudos e pesquisas; efetividade 
normativa e eficiência jurisdicional. 

 

2. Metas Anuais do Programa Trabalho Seguro 

ANO TEMA 

2012 Acidente na construção civil 

2013 Acidente no setor de transportes 

2014 Acidente com trabalhadores rurais 

2015 Acidente nos trabalhos com máquinas 

2016 
2017 

Transtornos mentais relacionados ao trabalho 

2018 
2019 

Violência no trabalho: enfrentamento e superação 

 
 

2.1. Cumprimento das Metas – 2018-2019  

O Ofício Circular TST.GP.JAP.PTS nº 56/2018 estabeleceu as Metas para o 
Programa Trabalho Seguro no biênio 2018-2019, com o tema Violências no trabalho: 
enfrentamento e superação. O PTS-SC durante os anos de 2018 e 2019 atendeu às 
referidas Metas, conforme a seguir transcrito. 

 
2.1.1. META 1. “Realizar ato público para divulgação do tema do biênio, 
preferencialmente com participação de expositor de referência na matéria.” 

 
2.1.1.1. Entrevista na Rádio Araranguá 
Local: Município de Araranguá, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
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2.1.1.2. Entrevista na Rádio UNOESC FM 
Local: Município de Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional Lisiane Vieira 
 
2.1.1.3. Entrevista no Justiça do Trabalho na TV 
Local: Estúdio do TRT da 12ª Região, Florianópolis,SC 
Entrevistados: Juiz do Trabalho Substituto Alessandro da Silva e Professor 
Vitor Filgueiras 
 
2.1.1.4. Entrevista na Rede Bela Aliança de Televisão 
Local: Município de Rio do Sul,SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional Julieta Elizabeth Correia 
de Malfussi  
 
2.1.1.5. Entrevista para a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e 
Televisão - ACAERT 
Local: Município de Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.1.6. Entrevista na TV RTV, Programa Revista V com Fátima Guimarães 
Local: Município de Criciúma, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.1.7. Entrevista na Rede Bela Aliança – RBA de Rio do Sul 
Local: Município de Rio do Sul, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Ana Paula Flores 
 
2.1.1.8. Entrevista para o Programa Jornal do Almoço – Rede NSC de TV 
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.1.9. Entrevista para a Rádio CBN 
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.1.10. VII Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Assédio 
Moral nas Relações de Trabalho 
Local: Auditório da UNOESC, em Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
 
 



 

10 

 

 

2.1.1.11. Seminário Técnico Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 
Local: Auditório do TRT da 12ª Região, em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.1.12. Workshop Saúde Mental do Trabalhador e os Aspectos Jurídicos 
Relacionados 
Local: Auditório do Sesi, Criciúma, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt 
 
2.1.1.13. XXIII – Semana Acadêmica do Curso de Direito da UNESC - 
Universidade do Extremo Sul Catarinense 
Local: Auditório da UNESC, Criciúma, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Ricardo Jahn  
 
2.1.1.14. VIII Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Saúde 
e segurança nos dias atuais 
Local: Auditório da UNOESC, em Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
 
2.1.1.15. 1º Congresso Sul Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho 
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.1.16. Seminário Técnico Gestão de Trabalhos em Altura 

Local: Auditório do TRT da 12ª Região, em Florianópolis, SC 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

 
2.1.1.17. Publicação de 15 artigos de autoria do Juiz Gestor Regional Ricardo 
Jahn e da servidora do TRT 12 Gabriela Manenti Ronsani: 
2.1.1.17.1. Artigo: O trabalho e sua finalidade constitucional. 
2.1.1.17.2. Artigo: Saúde e segurança no trabalho. 
2.1.1.17.3. Artigo: O meio ambiente do trabalho. 
2.1.1.17.4. Artigo: Acidentes de trabalho. Realidade acidentária brasileira. 
2.1.1.17.5. Artigo: Programa Trabalho Seguro. Tribunal Superior do Trabalho. 
2.1.1.17.6. Artigo: Programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do 
Trabalho de Santa Catarina. 
2.1.1.17.7. Artigo: Violência no trabalho. 
2.1.1.17.8. Artigo: Violência organizacional. 
2.1.1.17.9. Artigo: Discriminação. 
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2.1.1.17.10. Artigo: Bullying. 
2.1.1.17.11. Artigo: Assédio sexual. 
2.1.1.17.12. Artigo: Assédio moral. 
2.1.1.17.13. Artigo: Trabalho escravo. 
2.1.1.17.14. Artigo: Exploração do trabalho infantil. 
2.1.1.17.15. Artigo: Papel dos gestores na prevenção da violência no 
ambiente de trabalho e estratégias de pacificação. 
 
2.1.1.18. Publicação de artigo de autoria do Desembargador Gestor Regional 
Roberto Luiz Guglielmetto: 
2.1.1.18.1. Artigo: Aposta na prevenção. 
 
2.1.1.19. Ato Público em homenagem ao Dia Mundial em Memória às Vítimas 
de Acidentes de Trabalho  
Local: Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 
 
 
2.1.2. META 2: "Realizar evento científico multidisciplinar na jurisdição do Tribunal 
Regional sobre o tema do biênio.” 
 

2.1.2.1. Reunião com os Parceiros do Programa Trabalho Seguro  
Local: Auditório da UNESC, Criciúma, SC 
Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Desembargador Amarildo Carlos de Lima, Juiz Gestor Regional 
Ricardo Jahn, Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira Jeronimo, Juiz 
Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt e Juíza Andrea Cristina de Souza Haus 
Bunn.  
O Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt falou sobre violência no ambiente 
do trabalho, tema central do Programa no biênio 2018/2019. Naquela 
oportunidade, professores do mestrado em Direito da Unesc conversaram 
com os participantes em breves palestras de até 30 minutos sobre temáticas 
como violência no ambiente do trabalho e desafios e soluções relacionados 
ao trabalho da mulher e do jovem aprendiz. 
 
2.1.2.2. 4º Módulo de Formação Continuada de 2018 da Escola Judicial do 
TRT da 12ª Região – Encontro Institucional do TRT 12 - Atividades do 
Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina 
Local: Auditório do TRT 12, em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  
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Um dos primeiros gestores nacionais do PTS, Desembargador Sebastião 
Geraldo de Oliveira falou aos magistrados sobre o tema do Programa para o 
biênio 2018/19: violência no trabalho: enfrentamento e superação.  

 
2.1.2.3. Realização do Concurso Universitário de Peças Publicitárias: 
Violência no Trabalho Existe” 
Local: Estado de Santa Catarina. 
Representantes do PTS-SC: Gestores do Programa Trabalho Seguro 
 

 
 
2.1.3. META 3: "Produzir proposições de melhoria institucional decididas a partir de 
cada evento científico.” 

 
2.1.3.1. Expedido Ofício à Presidência do TRT 12 sugerindo melhoria 
institucional quanto à divulgação a magistrados e servidores da palestra 
“Violência no trabalho: enfrentamento e superação”, proferida pelo 
Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira durante Encontro Institucional 
do TRT 12, em 17-10-2018.  
Também foi sugerido sejam tomadas providências quanto à capacitação dos 
gestores do Tribunal quanto ao tema relativo à violência no trabalho, 
buscando manter uma cultura de paz no Regional. 
 

 
 
2.1.4. META 4: "Intensificar a atuação junto ao comitê interinstitucional local para 
realização de ações conjuntas com ênfase no biênio." 
 

A atuação do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina se dá por meio 
do Comitê Gestor Regional, integrado pelos magistrados Gestores Regionais 
e Auxiliares, não possuindo em sua estrutura Comitê Interinstitucional. 
Desta forma, o PTS-SC tem atuado junto às instituições parceiras, por meio 
de reuniões, fóruns, palestras e outros eventos afins, em busca de maior 
integração. 
 
2.1.4.1. Reunião de Planejamento do Fórum Saúde e Segurança do 
Trabalhador no Estado de Santa Catarina - FSST-SC 
Local: Sede do MPT em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.4.2. Reunião do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de 
Santa Catarina - FSST-SC 
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Local: Sede do MPT em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.4.3. Reunião com o Procurador do Trabalho e o Auditor Fiscal do 
Ministério do Trabalho  
Local: Gabinete do Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, Florianópolis, 
SC  
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.4.4. Reunião com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Joaçaba – CISTT 
Local: CISTT de Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
 
2.1.4.5. Reunião com o Prefeito do Município de Joinville  
Local: Gabinete do Prefeito de Joinville, Joinville, SC  
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 
 
2.1.4.6. Reunião entre gestores públicos e equipe da Prefeitura de Joaçaba 
Local: Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira  
 
2.1.4.7. Reunião com a ACIJS – Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e 
APEVI – Associação das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor 
Individual do Vale do Itapocu  
Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo  
 
2.1.4.8. Reunião do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de 
Santa Catarina - FSST-SC 
Local: Sede do MPT em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.4.9. Reunião com os Parceiros do Programa Trabalho Seguro  
Local: Auditório da UNESC, Criciúma, SC 
Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Desembargador Amarildo Carlos de Lima, Juiz Gestor Regional 
Ricardo Jahn, Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira Jeronimo, Juiz 



 

14 

 

 

Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt e Juíza Andrea Cristina de Souza Haus 
Bunn.  
 
2.1.4.10. Reunião com a direção e professores da Escola Básica Municipal 
Bairro Bortolotto de Nova Veneza 
Local: Nova Veneza, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Ricardo Jahn  
 
2.1.4.11. Reunião com a direção do OGMO de Imbituba 
Local: Porto de Imbituba, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Ricardo Jahn  
 
2.1.4.12. Reunião de Planejamento de Visita às obras do novo aeroporto de 
Florianópolis – Floripa Airport 
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.4.13. Reunião com a Deputada Estadual Ana Paula da Silva 
Local: Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Florianópolis, SC  
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Auxiliar Elton Antonio de Salles Filho 
 
2.1.4.14. Reunião com a FUNDACENTRO  
Local: Sede da Fundacentro, Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo  
 
2.1.4.15. Reunião com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora de Joaçaba – CISTT 
Local: Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
 
2.1.4.16. Reunião com a Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina 
Local: Sede da FIESC, Florianópolis, SC  
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  
 
2.1.4.17. Reunião com o Superintendente do Grupo Barriga Verde de 
Televisão e Rádio  
Local: Florianópolis, SC 
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Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.4.18. Reunião com a Direção da NSC TV  
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.4.19. Reunião com o Delegado da Polícia Rodoviária Federal de Tubarão 
Local: Tubarão, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.20. Reunião do Comitê Regional do Programa Trabalho Seguro de 
Santa Catarina 
Local: Florianópolis, SC 
Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn, Juiz Gestor Auxiliar Rogério 
Dias Barbosa, Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira Jeronimo e Juiz 
Gestor Auxiliar Fábio Travain 
 
2.1.4.21. Reunião com o Presidente do Grupo RIC TV  
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.4.22. Lançamento da Campanha Abril Verde em Joaçaba 
Local: Câmara dos Vereadores, em Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
 
2.1.4.23. Lançamento da Campanha Abril Verde no Estado de Santa Catarina 
Local: PRT 12, em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto (integrante da mesa diretiva) 
 
2.1.4.24. Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho 
Local: Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC, em 
Fortaleza, CE 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.25. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho – SIPAT da EMBRASP 
Local: Sede da EMBRASP, em Joinville, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 
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2.1.4.26. Palestra no 1º Seminário de Segurança das Empresas de Energia 
da Região Sul 
Local: Auditório da CELESC, em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.27. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho – SIPAT da ELETROSUL 
Local: Sertão do Imaruí, em São José, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.4.28. Palestra no XVIII Seminário da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente da Mineração - CIPAMIN 
Local: Auditório da SATC, em Criciúma, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.29. Palestra na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
– SIPAT da Alumasa 
Local: Urussanga, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.30. Palestra na Empresa Anjo Química 
Local: Criciúma, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.31. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho – SIPAT da CELESC 
Local: Auditório da CELESC, em Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.4.32. Palestra na Semana Jurídica do Centro Universitário Leonardo da 
Vinci  
Local: Auditório da Uniasselvi, em Jaraguá do Sul, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional Adriana Custódio Xavier 
de Camargo 
 
2.1.4.33. Palestra no Sindicato dos Arrumadores do Porto de Imbituba 
Local: Imbituba, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
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2.1.4.34. Palestra no 3º Ciclo de Orientação Profissional do Sindicato das 
Indústrias da Construção Naval de Itajaí e Navegantes - Sinconavin 
Local: Itajaí, SC 
Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Auxiliar Daniel Lisbôa 
 
2.1.4.35. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho – SIPAT da ELETROSUL 
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.36. Palestra na Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Saúde 
do Trabalhador de Chapecó – VII SEMPAT  
Local: Chapecó, SC. 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Carlos Frederico Fiorino 
Carneiro  
 
2.1.4.37. Palestra para os alunos da Univille  
Local: Fórum Trabalhista de Joinville, Joinville, SC. 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa  
 
2.1.4.38. Palestra na Empresa Arroz Rampinelli 
Local: Forquilhinha, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.4.39. Palestra de Abertura na 5ª Semana Externa de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho – SEPAT do SECONCI 
Local: Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
 
2.1.4.40. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho – SIPAT da Döhler 
Local: Joinville, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza do Trabalho Tatiana Sampaio Russi 
 
2.1.4.41. Assinatura de Termo de Adesão  
Foram firmadas 26 parcerias nos anos de 2018 e 2019, perfazendo um total 
de 132 parceiros do PTS-SC. 
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2.1.5. META 5: "Cooperar para implementação da Resolução CNJ nº 240/2016, que 
estabelece a Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, em 
sintonia com a Resolução CNJ nº 207/2015, que estabelece a Política de Atenção 
Integral à Saúde de Magistrados e Servidores, inclusive junto às Escolas Judiciais.” 
 

2.1.5.1. Reunião com o Desembargador-Diretor da Escola Judicial do TRT da 
12ª Região. O Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz Guglielmetto 
juntamente com o Desembargador Coordenador do Comitê de Saúde 
Amarildo Carlos de Lima entregaram ao Desembargador Diretor da Escola 
Judicial do TRT da 12ª Região Roberto Basilone Leite Ofício apresentando 
sugestão do Comitê de Saúde à Escola Judicial para que seja oportunizado a 
participação do Programa Trabalho Seguro e do Comitê nos eventos 
institucionais da EJUD, a fim de atender a Meta 5 proposta ao PTS pelo CSJT.  
Ainda sugere o referido Ofício seja disponibilizado espaço físico nos eventos 
da Escola para realização dos exames periódicos dos magistrados presentes 
no evento. 
 

2.1.5.2. Apoio na edição da Portaria Presi nº 158, de 04 dse junho de 2019, 
que institui a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no Tribunal 
Regional do Trabalho da 12ª Região, vindo ao encontro do tema do biênio 
2018-2019. 

 
 
 

2.1.6. META 6: "Realizar em 2019 o V Seminário Internacional sobre Prevenção de 
Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais no Tribunal Superior do Trabalho.  

 
2.1.6.1. Em que pese ser esta meta direcionada ao Comitê Gestor Nacional 
do Programa Trabalho Seguro, o PTS-SC esteve presente ao evento 
mediante a participação de seus Gestores. Participaram do evento os 
Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn, Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo 
Goldschmidt e Juiz Gestor Auxiliar Elton Antonio de Salles Filho. 
 
 
 

2.1.7. META 7: "Promover gestões junto às Escolas Judiciais, instituições de ensino, 
OAB, etc, para inclusão do tema de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho 
nos currículos e nos programas de concurso.” 
 

2.1.7.1. O Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn integra o Conselho Pedagógico 
da EJUD12, conforme Portaria nº 9/2017 daquela Escola Judicial. 
2.1.7.2. Visita ao Secretário Municipal de Educação de Jaraguá do Sul 
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Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 
Visita visando apresentar o Programa Trabalho Seguro e implantar o tema 
segurança no trabalho nas escolas municipais de ensino integral. 
 
2.1.7.3. Reunião com o Secretário de Educação do Estado de Santa Catarina 
Local: Sede da Secretaria de Estado da Educação, Florianópolis, SC  
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.7.4 Reunião com a direção e professores da Escola Básica Municipal 
Bairro Bortolotto de Nova Veneza 
Local: Nova Veneza, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Ricardo Jahn  
 
2.1.7.5. Concurso de redação e desenho sobre segurança do trabalho da 
FUNDACENTRO 
Local: Auditório da Justiça Federal, Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
 
2.1.7.6. Concurso de redação e desenho sobre segurança do trabalho da 
Escola Básica Municipal de Nova Veneza 
Local: Escola Básica Municipal do bairro Bortolotto, Nova Veneza, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.7.7. Realização do Concurso Universitário de Peças Publicitárias: 
Violência no Trabalho Existe” 
Com o objetivo de desenvolver e executar ações educativas de 
conscientização, prevenção e combate à violência no trabalho, o Programa 
Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região instituiu o 
Concurso Universitário de Peças Publicitárias “Violência no Trabalho Existe” 
para premiar o talento dos acadêmicos dos cursos superiores ligados à área 
de comunicação de universidades ou faculdades de todo o Estado de Santa 
Catarina. O Concurso Universitário de Peças Publicitárias “Violência no 
Trabalho Existe” tem foco na produção de Busdoor, Cartaz, Áudio, Vídeo e 
Meme, objetivando desenvolver e executar ações educativas de 
conscientização, prevenção e combate à violência no ambiente do trabalho. 
Local: Estado de Santa Catarina. 
Representante do PTS-SC: Gestores do Programa Trabalho Seguro 
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2.1.7.8. Orientação em tese de mestrado – Universidade do Extremo Sul 
Catarinense abordando assunto relativo à discriminação no mercado de 
trabalho. 
Local: Município de Içara, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt 
 
2.1.7.9. Reunião com professor da FURB  
Local: Blumenau, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Desirré Dornelles de Ávila 
Bollmann  
 
2.1.7.10. Reunião com professores da Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC  
Local: Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, Florianópolis, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo  
 
2.1.7.11. Reunião com professores da UNIPLAC 
Local: LAGES, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Hérika Machado da Silveira 
Cecatto  
 
2.1.7.12. Reunião com o Coordenador do Curso de Publicidade da UNOESC 
Local: Joaçaba, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
 
2.1.7.13. Reunião com o Coordenador do Curso de Comunicação da UNISUL 
Local: Tubarão, SC 
Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
 
2.1.7.14. Reunião com o Reitor da Uniasselvi 
Local: Jaraguá do Sul, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 
 
2.1.7.15. Reunião com o Coordenador do Curso de Design da Universidade 
Católica de Santa Catarina 
Local: Jaraguá do Sul, SC 
Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 
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3. Gestão Nacional do Programa Trabalho Seguro – 2018-2019 

Coordenação: Presidência do CSJT 

Composição do Comitê Gestor: 

 Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, do TST, Coordenadora 

 Ministra Maria Helena Mallmann, do TST, Vice-Coordenadora 

 Dese. Sebastião Geraldo de Oliveira, do TRT da 3ª Região 

 Desa. Maria Beatriz Theodoro Gomes, do TRT da 23ª Região 

 Desa. Márcia Nunes da Silva Bessa, do TRT da 11ª Região 

 Juiz do Trabalho André Machado Cavalcanti, do TRT da 13ª Região 

 Juiz do Trabalho Leonardo Vieira Wandelli, do TRT da 9ª Região 

 

(Ato Conjunto TST.GP.SG nº 11/2018). 
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4. Gestão Regional do Programa Trabalho Seguro – 2018-2019 

Gestores Regionais do PTS-SC: 
 Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto  
 Juiz Ricardo Jahn  

 
Gestores Auxiliares do PTS-SC: 

 Juiz Elton Antônio de Salles Filho – 1ª Circunscrição (até 12-03-2018) 
 Juíza Maria Aparecida Ferreira Jeronimo - 1ª Circunscrição (a partir de 

13-03-2018) 
 Juiz Rogério Dias Barbosa – 2ª Circunscrição 
 Juiz Rodrigo Goldschmidt – 3ª Circunscrição 
 Juiz Elton Antônio de Salles Filho - 3ª Circunscrição (a partir de 13-03-

2018) 
 Juiz Daniel Lisboa – 4ª Circunscrição 
 Juíza Lisiane Vieira – 5ª Circunscrição 
 Juíza Desirré de Ávila Bollmann – 6ª Circunscrição (até 30-08-2019) 
 Juiz Fabio Moreno Travain Ferreira - 6ª Circunscrição (a partir de 31-08-

2019) 
 Juíza Hérika Machado da Silveira Cecatto – 7ª Circunscrição 
 Juiz Carlos Frederico Carneiro – 8ª Circunscrição 
 Juiz Adailto Nazareno Degering – 9ª Circunscrição (de 08-09-2017 a 12-03-

2018) 
 Juíza Julieta Elizabeth Correia Malfussi - 9ª Circunscrição (de 13-03-2018 a 

10-7-2018) 
 Juíza Ana Paula Flores – 9ª Circunscrição (a partir de 11-7-2018) 
 Juíza Adriana Xavier de Camargo – 10ª Circunscrição 
 Juiz Alessandro Friedrich Saucedo – 11ª Circunscrição  

 

 
(Portaria SEAP nº 167/2017). 



 

23 

 

 

5. Parceiros do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina 
Atualmente o PTS-SC conta com 132 entidades parceiras, dentre elas 

associações, sindicatos, federações, confederações, conselhos, fundações, 
municípios, empresas e outros. 

O Termo de Adesão ao Programa Trabalho Seguro é o documento utilizado 
para celebrar parceria com o PTS-SC. 
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6. Minuta de projeto de lei recomendada aos municípios: 
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7. Quadro das atividades realizadas em 2018 e 2019 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Programa Trabalho Seguro 
em Santa Catarina, durante a gestão 2018-2019, destacam-se: 

 

TIPO DE ATIVIDADE 2018 2019 

VISITAS 12 4 

REUNIÕES 12 20 

ENTREVISTAS 6 3 

EVENTOS DO PTS-SC 1 - 

EVENTOS EXTERNOS 12 6 

PALESTRAS 11 8 

ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO 11 15 

ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI 
MUNICIPAL/ESTADUAL 

1 1 

CELEBRAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS 4 7 

PUBLICAÇÕES 15 1 

INOVAÇÕES 5 4 

TOTAL 90 69 

TOTAL DE ATIVIDADES NO BIÊNIO  159 
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8. Descrição das atividades realizadas em 2018 e 2019  
8.1. Visitas 

8.1.1. Visita à empresa Ritmi Confecções 

Local: sede da empresa em Sombrio, SC 

Data: 10 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Jahn (de terno) alerta empresários sobre a 
importância da prevenção de acidentes 

O juiz Ricardo Jahn, um dos gestores regionais do PTS, visitou no último dia 10 a sede da Ritmi 
Confecções, na cidade de Sombrio, extremo sul do estado, e conversou com diretores da 
empresa sobre as consequências da falta de segurança no trabalho. Jahn também aproveitou 
para conhecer as instalações da fábrica e explicou a necessidade de se estar atento à saúde 
dos empregados. 

Atuando no mercado há quase 25 anos, a confecção conta atualmente com 300 colaboradores 
diretos e mil indiretos, sendo que nos últimos três anos registrou três acidentes de trabalho, 
um de trajeto e dois no interior das instalações. 

 

 

8.1.2. Visita ao Hospital São José 

Local: Hospital São José, em Jaraguá do Sul, SC 

Data: 24 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora 
Auxiliar Adriana Custódio Xavier de Camargo 

 

Juízes e servidores de Jaraguá do Sul em 
visita ao Hospital São José, com perspectiva 
em firmar parceria com o Programa Trabalho 
Seguro. 
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8.1.3. Visita ao Secretário Municipal de Educação de Jaraguá do Sul 

Local: Secretaria Municipal de Educação, em Jaraguá do Sul, SC 

Data: 03 de maio de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 

Visita visando apresentar o Programa Trabalho Seguro e implantar o tema 
segurança no trabalho nas escolas municipais de ensino integral.  

 

 

8.1.4. Visita à Empresa Tupy S.A. 

Local: Sede da Empresa Tupy S.A., em Joinville, SC 

Data: 25 de maio de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

O juiz Rogério Barbosa, da 2ª VT de Joinville, foi conhecer a indústria Tupy, líder mundial no 
mercado de blocos e cabeçotes de ferro para motores com sede em Joinville que emprega 
cerca de 8 mil trabalhadores só no município. Durante a visita, o magistrado apresentou as 
ações realizadas pelo PTS no estado e explicou como elas podem contribuir para a cultura da 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.  

 

Juiz Rogério Barbosa conheceu a empresa Tupy, 
indústria que emprega cerca de 8 mil trabalhadores só 
em Joinville 

 

 

8.1.5. Visita ao Prefeito de Joinville 

Local: Prefeitura de Joinville, SC 

Data: 28 de junho de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Município de Joinville poderá aderir a lei para capacitar terceirizados em saúde e segurança 

do trabalho 

 

Juiz Rogério Barbosa (D) apresentou proposta ao prefeito Udo Döhler (C), que se 
comprometeu a encaminhá-la à Câmara 

 

Assim como já ocorre em Itajaí, Araranguá e Chapecó, o município de Joinville poderá criar lei 
municipal para tratar da segurança e saúde do trabalho de seus funcionários terceirizados. A 
ideia é constar, nos editais de licitação e nos contratos administrativos para o fornecimento de 
mão de obra, cláusula de capacitação em saúde e segurança do trabalho para os funcionários. 
A proposta foi apresentada na na quinta (28) pelo juiz da 2ª VT Joinville e gestor auxiliar do 
Programa Trabalho Seguro (PTS) no estado, Rogério Dias Barbosa, ao prefeito Udo Döhler, que 
encaminhará o projeto de lei à Câmara de Vereadores. 

 

 

 

8.1.6. Visita à empresa Frigorífico JBS 

Local: sede da empresa em Forquilhinha, SC 

Data: 05 de julho de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Juiz Ricardo Jahn (3º a partir da dir.) conheceu 
diversos setores da empresa JBS 

O juiz Ricardo Jahn, também gestor auxiliar do PTS em Santa Catarina, visitou na quinta (5) as 
instalações do frigorífico JBS no município de Forquilhinha. O magistrado conheceu diversos 
setores da empresa, da direção à área de produção, e aproveitou para sensibilizar os 
funcionários para boas práticas de prevenção de acidentes laborais. A empresa conta 
atualmente com cerca de 1,5 mil funcionários no local. 

 

 

8.1.7. Visita às obras da Serra da Rocinha 

Local: Timbé do Sul, SC 

Data: 13 de julho de 2018 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn, Juíza Gestora Auxiliar Maria 
Aparecida Ferreira Jeronimo e Desembargador do Trabalho Amarildo Carlos de Lima 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
Gestores do Programa Trabalho Seguro visitam obras na Serra da Rocinha 

 

 

Magistrados alertaram funcionários sobre a importância de utilizar equipamento 
de proteção individual e as consequências dos acidentes de trabalho 
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Magistrados que atuam no Programa Trabalho Seguro (PTS) visitaram na sexta (13) as obras da 
Serra da Rocinha, no município de Timbé do Sul (SC), que integram um trecho da 
pavimentação da BR-285 (RS/SC). Os desembargadores Roberto Guglielmetto e Amarildo de 
Lima e os juízes Maria Aparecida Jerônimo e Ricardo Jahn falaram para cerca de 20 
funcionários sobre a importância de utilizar equipamento de proteção individual e dos 
impactos que os acidentes de trabalho podem causar na vida do empregado. Ao final, os 
magistrados sortearam camisetas do PTS entre os trabalhadores.  

 

 

Pavimentação 

 

 

Obras na Serra da Rocinha tiveram início em 2016 

 

As obras na Serra da Rocinha fazem parte da BR-285, rodovia que vai ligar São Borja, no Rio 
Grande do Sul, à BR-101 em Araranguá, no sul catarinense. Ao todo, são 740 km que vão 
cortar 33 cidades. Em Santa Catarina, a pavimentação foi iniciada em 2016 e compreende um 
trecho de 22 quilômetros, localizado entre os kms 33,8 e 55,8, em Timbé do Sul. Além da 
pavimentação, o contrato prevê a construção de pontes, viadutos e um contorno na área 
urbana de Timbé do Sul. 

 

 

 

8.1.8. Visita à Empresa Döhler S.A. 

Local: Sede da Empresa Döhler S.A., em Joinville, SC 

Data: 10 de agosto de 2018 

Representantes do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa, Juíza 
Tatiana Sampaio Russi, Juiz Silvio Rogério Schneider e Juiz Sergio Massaroni 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Juízes visitam fábricas e dão palestras para estimular prevenção a acidentes de trabalho 
Comitiva de juízes visita a Dohler 
 

 

Comitiva de magistrados e servidores de Joinville conheceu fábrica da Döhler, 
maior empresa do setor têxtil na região 

Na última sexta (10), uma comitiva de quatro magistrados e servidores das varas de Joinville 
esteve na fábrica da Döhler, gigante do setor têxtil, com 3 mil empregados. Além de conhecer 
melhor a empresa, a visita serviu para que o grupo apresentasse à diretoria o Programa 
Trabalho Seguro, iniciativa da Justiça do Trabalho que reconhece e promove boas práticas na 
prevenção aos acidentes de trabalho. 

A visita foi encerrada com uma palestra do juiz Rogério Barbosa (2ª VT de Joinville), que 
apresentou números de acidentes e ouviu os planos da diretoria para as áreas de recursos 
humanos e segurança. “Um dos maiores problemas do setor é o alto índice de doenças 
ocupacionais derivadas de esforços repetitivos, especialmente nos ombros, coluna e punhos”, 
explica Barbosa. 

 

 

8.1.9. Visita à Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC 

Local: Reitoria da UNESC, Criciúma, SC 

Data: 29 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Semana acadêmica 

 

Ricardo Jahn (à direita) em visita institucional à reitoria da Unesc 
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Também na Unesc, no próximo dia 25, Ricardo Jahn fará uma palestra durante a Semana 
Acadêmica da instituição. Ele vai falar sobre questões envolvendo o meio ambiente do 
trabalho, o PTS e alguns aspectos da reforma trabalhista. 

 

 

 

8.1.10. Visita à empresa Teixeira Têxtil 

Local: Forquilhinha, SC 

Data: 5 de novembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Empresa de embalagens do Sul do estado será próxima a aderir ao Trabalho Seguro 

 

 

Juiz Ricardo Jahn em visita ao chão de fábrica da empresa 

 

Um dos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina (PTS), juiz Ricardo 
Jahn, convidou oficialmente nesta segunda (5) a empresa Teixeira Têxtil, do ramo de 
embalagens, a fazer parte do Programa. 

 

Situada no município de Forquilhinha, no Sul do estado, a empresa demonstrou interesse em 
participar, restando apenas a assinatura do termo de parceria. Ao aderir ao Trabalho Seguro, a 
instituição parceira se compromete a elaborar um plano de ação para reduzir o número de 
acidentes de trabalho. 

 

Com aproximadamente 500 empregados, a Teixeira Têxtil tem uma produção bastante 
automatizada e com pouca geração de resíduos. “Quase todos os insumos que entram na 
linha de produção são convertidos no produto final”, observou Jahn, que, como de costume, 
fez uma visita ao chão de fábrica da empresa para conhecer seu processo produtivo. A 
produção é comercializada para todo o país, com foco no Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa 
Catarina. 
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8.1.11. Visita às minas de carvão da Carbonífera Metropolitana 

Local: Treviso, SC 

Data: 19 de novembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Gestor do Trabalho Seguro visita minas de carvão no Sul do estado 

 

 

Juiz Ricardo Jahn (terceiro à esquerda) esteve em duas 
minas da região 

 

Gases tóxicos, explosões e máquinas pesadas. Na semana passada, o juiz e gestor do Programa 
Trabalho Seguro (PTS) do TRT-SC Ricardo Jahn visitou aquele que é um dos ambientes mais 
desafiadores à prevenção de acidentes: as minas de extração de carvão, onde diariamente atuam 
centenas de trabalhadores catarinenses.  

 

O magistrado foi até a cidade de Treviso, no Sul do estado, e esteve em duas minas da Carbonífera 
Metropolitana, empresa parceira do Programa. Lá ele pôde conhecer melhor o dia a dia dos 
trabalhadores e novas tecnologias de segurança, como um sensor de aproximação capaz de evitar 
que máquinas transportadoras possam colidir com os mineiros.  

 

“É um trabalho de alto risco e sempre vai haver algo que pode ser melhorado”, avalia o 
magistrado, citando como exemplo a evolução dos aparelhos usados para medir a qualidade do ar 
nas minas (as explosões controladas liberam poeira e gases tóxicos). 

 

A visita do magistrado foi acompanhada pelo presidente da Federação dos Mineiros no PR, RS e 
SC, Genoir José dos Santos, que elogiou a iniciativa. “É mais um olhar que ajuda a divulgar a 
importância da prevenção. Há avanços, mas a segurança nas minas é algo que exige uma atenção 
constante”, ressalta. 

 



 

34 

 

 

8.1.12. Visita à empresa Portobello S.A. 

Local: Tijucas, SC 

Data: 23 de novembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo 
Jahn 

Reunião e visita ao chão de fábrica da empresa. Unidade 
local com mais de 2.200 trabalhadores. 

 

 

 
8.1.13. Visita às obras do novo aeroporto de Florianópolis – Floripa Airport 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 15 de maio de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
Desembargador fala sobre prevenção de acidentes a trabalhadores da obra do novo aeroporto 

de Florianópolis 

 

Conversa aconteceu no próprio canteiro de obras 

Antes de iniciar as atividades na manhã de quarta (15), cerca de 1,3 mil trabalhadores das obras 
do novo aeroporto de Florianópolis ouviram o gestor regional do Programa Trabalho Seguro (PTS) 
em Santa Catarina, desembargador Roberto Guglielmetto, falar sobre prevenção de acidentes. A 
conversa aconteceu no próprio canteiro de obras, com a participação de operários, engenheiros, 
técnicos em segurança do trabalho e funcionários administrativos do consórcio. 

O desembargador apresentou aos trabalhadores dados do Ministério Público do Trabalho que 
revelam que no Brasil ocorre um acidente de trabalho a cada 49 segundos. Segundo ele, existem 
dois caminhos para se evitar tais ocorrências. Um deles é que o trabalhador evite se expor a riscos 
sem o devido cuidado, como, por exemplo, deixar de usar os equipamentos de proteção 
individual (EPI). O outro é criando um ambiente de trabalho seguro. 
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“Muitos acidentes que acontecem no local de trabalho são apenas a consequência, pois o 
acidente já se iniciou antes, por conta de maus hábitos que às vezes os trabalhadores mantêm”, 
alertou o magistrado. Para ele, o estágio ideal de consciência em relação aos riscos é aquele em 
que, além de cuidar da sua segurança, o trabalhador também se preocupa com a do colega ao 
lado. “Assim vamos plantando sementes”, afirmou. 

 

Esta foi a segunda visita à obra que o desembargador realizou neste ano. Na primeira, em março, 
conheceu as instalações. 

 

Guglielmetto (c) e equipe do Floripa Airport 

Com conclusão prevista para outubro de 2019, o novo aeroporto de Florianópolis será 
estruturado para receber oito milhões de pessoas por ano - quatro vezes mais que a capacidade 
do atual. 

 

Notícia veiculada no site NSC Total, por Estela Benetti: 

 

Aula de segurança para os trabalhadores do novo aeroporto 

O canteiro de obras pode se tornar também um ambiente para aula. O desembargador do TRT-SC, 

Roberto Guglielmetto, gestor regional do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, 

falou nesta quarta-feira sobre prevenção de acidentes e doenças do trabalho para cerca de 1,3 mil 

trabalhadores das obras do novo aeroporto de Florianópolis. Segundo o  magistrado, a cada 49 

segundos acontece um acidente de trabalho no Brasil.  

O objetivo do Programa Trabalho Seguro, criado em 2014 no país, visa informar patrões e 

empregados que os acidentes não ocorrem por acaso. No Estado, o programa tem 117 

apoiadores, entre federações, sindicatos e empresas.    

Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/aula-de-seguranca-para-

os-trabalhadores-do-novo-aeroporto 
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8.1.14. Visita à Fábrica da BMW 

Local: Araquari, SC 

Data: 23 de agosto de 2019 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias 
Barbosa 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Gestores do Programa Trabalho Seguro em SC visitam fábrica da BMW 

O desembargador Roberto Guglielmetto e os juízes Ricardo Jahn e Rogério Barbosa, 

respectivamente gestores regionais e gestor auxiliar do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa 

Catarina, visitaram na sexta (23) a fábrica da BMW no município de Araquari. Além de dialogar 

com administradores sobre a importância da prevenção a acidentes, o grupo conheceu a 

estrutura da fábrica, que emprega cerca de mil trabalhadores. 

O juiz Rogério Barbosa, responsável pelo PTS na circunscrição de Joinville, afirmou que o diretor-

geral da fábrica se mostrou interessado em ser parceiro do Programa. “Deixamos uma cópia do 

termo de adesão com a empresa para que fosse avaliado”, assinalou o magistrado. 

A fábrica de automóveis da BMW em Araquari, a única da montadora alemã na América do Sul, 

produz em torno de 38 mil veículos por ano. A maior parte dos trabalhadores são empregados 

diretos e cerca de um terço são terceirizados. 

Também participaram da 

visita os juízes Paulo 

Cezar Herbst, da 3ª VT de 

Blumenau, César Nadal 

Souza e Tatiana Sampaio 

Russi, da 1ª e 2ª VTs de 

Joinville, 

respectivamente, e 

servidores do Fórum 

Trabalhista da cidade 

mais populosa do estado, 

além de magistrados 

estaduais. 
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8.1.15. Visita à Empresa Seara Incubatório de Ovos de Araranguá 

Local: Araranguá, SC 

Data: 06 de novembro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

Visita e reunião com o chefe do Setor 
Jurídico do Grupo JBS Dr. Jorge 
Dantas. Atualmente a empresa tem em 
seu quadro 88 empregados e possui 
mais de 9.000.000 de ovos em 
processo de incubação e 300.000 
pintos nascendo a cada dia, com 
destino às granjas de criação/engorda 
da região de Montenegro e 
Forquilhinhas. 

 

 

 
8.1.16. Visita à Câmara de Vereadores do Município de Joaçaba 

Local: Joaçaba, SC 

Data: 02 de dezembro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 
Lisiane Vieira 

 

Na oportunidade, a Juíza Lisiane Vieira apresentou 
as atividades realizadas pelos Programas Trabalho 
Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil e 
Estímulo à Aprendizagem ocorridas no ano de 
2019, em Joaçaba. 
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8.2. Reuniões 

8.2.1. Reunião de Planejamento do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no 
Estado de Santa Catarina - FSST-SC 

Local: Sede do MPT em Florianópolis, SC 

Data: 1º de fevereiro de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Gestor do Trabalho Seguro participa de reunião do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador 

 

Desembargador Guglielmetto (ao centro, de terno claro) sugeriu que escolas 

estaduais realizem concursos de redação e desenho sobre prevenção de 

acidentes de trabalho 

O desembargador do TRT-SC Roberto Guglielmetto, gestor do Programa Trabalho Seguro (PTS) em 

Santa Catarina, participou na quinta (1º) da primeira assembleia do Fórum Saúde e Segurança do 

Trabalhador no estado (FSST-SC), realizada na sede na Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª 

Região. 

Ele convidou as instituições a firmarem termo de parceria com o programa e enfatizou as 

atividades desenvolvidas pelo PTS com os alunos do ensino fundamental, em Joaçaba, e com os 

filhos dos empregados nas empresas de cerâmica, em Criciúma, que envolveram concursos de 

redação e desenho sobre prevenção de acidentes de trabalho. 

Essas iniciativas, segundo o desembargador, vão ao encontro do disposto na recentemente 

aprovada Lei Estadual 17.389/2017, que institui o mês “Abril da Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora”, e poderiam ser aplicadas na rede de ensino estadual. A lei prevê que sejam 

desenvolvidas, sempre no mês de abril, ações preventivas de acidentes e doenças do trabalho no 

Estado, além de divulgadas normas relativas à segurança e medicina do trabalho. 

O desembargador aproveitou a oportunidade para convidar os presentes a visitarem o site do 

Tribunal e conhecerem um pouco mais sobre o PTS. 
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8.2.2. Reunião com o Secretário de Educação do Estado de Santa Catarina 

Local: Sede da Secretaria de Estado da Educação, Florianópolis, SC  

Data: 20 de fevereiro de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Desembargador do TRT-SC e secretário estadual de Educação programam ações de prevenção a 
acidentes de trabalho 

 

Guglielmetto (E) é gestor regional do Programa Trabalho 
Seguro (PTS) em Santa Catarina 

 

Para promover a aplicação da Lei Estadual 17.389/2017, que instituiu o “Abril da Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora”, o desembargador Roberto Guglielmetto, gestor regional do 
Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, reuniu-se na terça (20) com o Secretário de 
Estado da Educação, Eduardo Deschamps, em Florianópolis. 

 

O objetivo da lei, criada após solicitação do desembargador em 2016, é conscientizar a população 
catarinense sobre normas referentes à segurança e medicina do trabalho e chamar a atenção 
para as ações preventivas de acidentes e doenças laborais, através de palestras, seminários, 
atividades em unidades de ensino, concursos, visitas a empresas e outras. 

 

Durante a reunião, Guglielmetto falou das atividades desenvolvidas pelo PTS e da importância 
dessa atuação em Santa Catarina. O magistrado também convidou o secretário a assinar o termo 
de adesão ao Programa, visando ações em conjunto em todo o estado. Deschamps demostrou 
interesse e disse que apresentará propostas de ações que busquem atender às determinações da 
lei estadual em questão. 

 

Número de acidentes em SC e no Brasil 

De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social (Aeps), em 2016 ocorreram em Santa 
Catarina 36,6 mil acidentes de trabalho, número que apesar de expressivo representa uma 
redução de 20% em relação a 2014. Já em nível nacional, foram registrados em 2016 cerca de 578 
mil acidentes de trabalho, dado que também apresentou queda de quase 19% em relação a 2014. 
Os números incluem apenas os acidentes ocorridos na iniciativa privada. 
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8.2.3. Reunião com o Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho Seguro  

Local: Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF 

Data: 21 e 22 de fevereiro de 2018 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Nacional/Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Comitê Nacional seleciona temas que poderão ser foco do Trabalho Seguro para 2018/19 

 

 

Juiz Ricardo Jahn e desembargadores Sebastião Oliveira e Roberto 
Guglielmetto: primeira reunião do ano do PTS reuniu gestores 
nacionais e regionais. 

 

O Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro (PTS), em conjunto com os gestores 
regionais, selecionou os três temas que poderão pautar as atividades do Programa neste ano e 
em 2019. A seleção ocorreu durante a primeira reunião do ano do Programa, realizada na semana 
passada, na sede do Tribunal Superior do Trabalho. 

O resultado da votação elegeu assuntos variados: “Violências no Trabalho”, “Riscos emergentes e 
novas tecnologias no mundo do Trabalho: medidas preventivas” e “Prevenção de riscos 
ocupacionais na Terceirização”. Os temas selecionados pelo Comitê serão encaminhados ao 
presidente do TST, ministro Brito Pereira, responsável por determinar o novo foco do Programa. 

“É importante deixar claro que o ministro poderá ou não escolher uma das três sugestões, 
podendo inclusive definir um foco distinto para o próximo biênio”, esclarece o juiz Ricardo Jahn, 
que é um dos integrantes do Comitê Gestor Nacional e também participou da reunião. Em Santa 
Catarina, ele atua na Vara do Trabalho de Araranguá. 

Ainda durante o encontro, os gestores assistiram a palestras sobre os desafios da segurança e 
saúde no ambiente de trabalho, entre outros assuntos. Uma delas foi proferida pelo 
desembargador do TRT da 3ª Região (MG) Sebastião Geraldo de Oliveira, uma das autoridades 
sobre o tema no Brasil e também membro do Comitê Gestor Nacional. Depois de fazer um 
histórico do PTS, fez um balanço das atividades e traçou as perspectivas do Programa. 



 

41 

 

 

Por fim, os integrantes do Comitê Interinstitucional do 
Trabalho Seguro, que incluem membros da AGU, Aneel, 
Ministério Público do Trabalho e Ministérios do Trabalho, 
Previdência Social e Saúde, debateram sobre o 
lançamento da campanha “Abril Verde” e a possibilidade 
de emissão de CATs por doença ocupacional. Também 
ficou definido que na próxima reunião o Ministério da 
Saúde fará uma apresentação sobre as doenças 
ocupacionais identificadas nos atendimentos médicos dos 
postos de saúde. 

 

 

8.2.4. Reunião com o Procurador do Trabalho e o Auditor Fiscal do Ministério do 
Trabalho  

Local: Gabinete do Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto, Florianópolis, SC  

Data: 15 de março de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Campanha “Abril Verde” traz debate sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

 

 

Procurador Acir Hack (MPT), auditor Pedro Maglioni (MTb) e 
des. Guglielmetto: últimos ajustes antes do lançamento da 
mobilização 

 

Responsável pela coordenação do Programa Trabalho Seguro no TRT-SC, o desembargador do 
trabalho Roberto Guglielmetto recebeu em seu gabinete, no último dia 15, representantes do 
Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho para tratar da campanha “Abril Verde”, 
a ser lançada no dia 3 de abril. A parceria entre as três instituições acontece em todo o Brasil e 
quer promover o debate sobre o alto número de vítimas de acidentes de trabalho e doenças 
ocupacionais no país, reforçando a importância da cultura de prevenção. 
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8.2.5. Reunião com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Joaçaba – CISTT 

Local: CISTT de Joaçaba, SC 

Data: 06 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Reunião visando a distribuição de materiais e definição de estratégias de divulgação 

do VII Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e do Concurso 

Fotográfico. 

 

 

8.2.6. 2ª Reunião com os Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho 
Seguro  

Local: Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF 

Data: 24 de maio de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

 

 

8.2.7. Reunião entre gestores públicos e equipe da Prefeitura de Joaçaba 

Local: Joaçaba, SC 

Data: 22 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Joaçaba adota novo modelo de órgão para monitorar de acidentes e doenças de trabalho 
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Representantes de diversas instituições públicas se reuniram na última quinta (22) em Joaçaba 
para auxiliar a Vigilância Sanitária local a definir como vai funcionar o Visat (Vigilância e Saúde do 
Trabalhador), uma nova espécie de órgão que, segundo a legislação federal, passará a reunir as 
ações que envolvem acidentes e doenças do trabalho no âmbito dos municípios. 

“O objetivo principal é coletar dados para subsidiar políticas públicas”, explica a juíza Lisiane 
Vieira, que representou o TRT-SC na reunião na condição de gestora auxiliar do Programa 
Trabalho Seguro. Segundo a magistrada ainda existem dúvidas, especialmente em relação ao 
funcionamento das ações de fiscalização.  

“O ideal seria haver um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), mas por 
enquanto temos de fortalecer o Visat, aprimorando a coleta de dados nos postos de saúde e no 
hospital da região”, avalia.  

 

8.2.8. Reunião com a ACIJS – Associação Empresarial de Jaraguá do Sul e APEVI – 
Associação das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do Vale 
do Itapocu  

Local: Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, SC 

Data: 27 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Juíza apresenta PTS para empresários em Jaraguá do Sul 

 

A juíza da 1ª Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul e gestora auxiliar do PTS na região, Adriana 

Custódio Xavier de Camargo, apresentou o Programa na segunda (27) em uma reunião com 

representantes da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul (ACIJS) e da Associação das Micro e 

Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual do Vale do Itapocu (Apevi). 

Na apresentação, que aconteceu no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, a magistrada também 

alertou sobre acidentes de trabalho e saúde ocupacional, destacando que o assunto precisa cada 

vez mais entrar em uma pauta comum, para que una esforços do governo, da iniciativa privada e 

de setores organizados da sociedade civil. 
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Santa Catarina é o quarto estado com mais acidentes e doenças do trabalho registrados no país, 

com 38 mil ocorrências ao ano – 118 delas fatais. Entre as atividades com maior número registros 

estão o trabalho nas fundições de ferro e aço, o atendimento hospitalar e o abate de suínos e 

aves. Os dados são do Anuário Estatístico da Previdência Social, elaborado pelo INSS, e não levam 

em conta ocorrências no serviço público e na economia informal. 

 

Notícia divulgada pelo Jornal do Vale do Itapocu: 

Juíza busca ampliar adesão ao Programa Trabalho Seguro 
 

A juíza do Trabalho Adriana Custódio Xavier de Camargo, gestora auxiliar do Programa Trabalho 
Seguro da 11ª Circunscrição que engloba Canoinhas, Jaraguá do Sul, Mafra e São Bento do Sul, 
apresentou na segunda-feira (27) na plenária empresarial conduzida pela Apevi e Acijs, o 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Segundo ela, o Programa Trabalho 
Seguro é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, em parceria com diversas instituições públicas e privadas, visando à formulação e 
execução de projetos e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao 
fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
O principal objetivo do programa é contribuir para a diminuição do número de acidentes de 
trabalho registrados no Brasil nos últimos anos. “Estamos conclamando a permanente 
participação de empregados, empregadores, sindicatos, instituições públicas, associações e 
demais entidades da sociedade civil para tornarem-se parceiros do Programa Trabalho Seguro e 
unir forças com a Justiça do Trabalho para a preservação da higidez no ambiente laboral”.  
 
A Dra. Adriana de Camargo disse que é preciso desenvolver uma cultura de prevenção de 
acidentes de trabalho e que nada é mais eficaz do que a prevenção. Saúde e segurança no 
trabalho não podem ser terceirizados. É preciso cuidar para que os acidentes não ocorram nas 
empresas. “Nos últimos anos houve uma evolução significativa, mas é necessário avançar mais”, 
observou.  
 
Em nove anos, o auxílio doença aumentou quase dois mil por cento. Em 2014 aconteceram em 
Santa Catarina 45 mil acidentes de trabalho. “Daria para encher cinco Arenas Jaraguá”, pontuou a 
juíza do trabalho, que considera a educação para a prevenção como fundamental, sugerindo 
cartilhas para trabalhar com as crianças e adolescentes. 
 
Adesão não tem caráter fiscalizatório garante juíza do trabalho 
 
A adesão ao Programa Trabalho Seguro é voluntária, de acordo com a Dra. Adriana. Não tem 
caráter fiscalizatório, a finalidade é reduzir o número de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais por meio da adoção de programas internos simples, mas que sejam efetivos. “A ideia 
é que seja um compromisso, onde empresas, entidades e instituições de todos os portes podem 
participar”, comentou.  
 
Em Jaraguá do Sul, três empresas e entidades já aderiram. “Pelo volume de empresas, temos 
muito para crescer. É preciso mudar a realidade do país quanto ao registro de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais, que causam um grande prejuízo com as mortes, pessoas 
incapacitadas permanentemente e com o auxílio-acidentário, que é elevado, sem contar outros 
problemas pessoais e familiares decorrentes deles”. 
 

http://www.jdv.com.br/noticia/9617/juiza-busca-ampliar-adesao-ao-programa-trabalho-seguro 
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8.2.9. Reunião do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador no Estado de Santa 
Catarina - FSST-SC 

Local: Sede do MPT em Florianópolis, SC 

Data: 6 de setembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador 

[...] o desembargador Roberto Guglielmetto participou de uma reunião do Fórum Saúde e 
Segurança do Trabalhador no Estado de Santa Catarina, no auditório da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 12ª Região, em Florianópolis. 

Entre os assuntos abordados estiveram a proposta de lei ordinária para a instituição do "Dia 
Estadual de Segurança e Saúde nas Escolas", atividades desenvolvidas pela Oficina de Saúde 
Mental no Trabalho e a organização do Seminário de Prevenção ao Suicídio. 

 

 

8.2.10. Reunião com os Parceiros do Programa Trabalho Seguro  

Local: Auditório da UNESC, Criciúma, SC 

Data: 4 de outubro de 2018 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Desembargador Amarildo Carlos de Lima, Juiz Gestor Regional 
Ricardo Jahn, Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira Jeronimo, Juiz Gestor 
Auxiliar Rodrigo Goldschmidt e Juíza Andrea Cristina de Souza Haus Bunn.  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Reunião anual com entidades parceiras do PTS será em Criciúma 

A reunião anual com as entidades parceiras do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina 

será realizada neste ano em Criciúma, no dia 4 de outubro. A Universidade do Extremo Sul 

Catarinense (Unesc) sediará o evento, que tem como principal objetivo promover o 

compartilhamento de boas práticas em saúde e segurança no trabalho, além de apresentações 

sobre o tema. 

Neste ano, professores do mestrado em Direito da própria Unesc farão palestras rápidas, de cerca 

de 30 minutos. Uma delas será do juiz titular da Vara do Trabalho de Araranguá e gestor auxiliar 

do PTS no estado, Rodrigo Goldschmidt. O magistrado vai falar sobre violência no ambiente do 

trabalho, tema do Programa no biênio 2018/2019. Também serão abordados, em outras palestras, 

desafios e soluções relacionadas ao trabalho da mulher e do jovem aprendiz. 

O gestor regional do PTS em Santa Catarina para o primeiro grau, Ricardo Jahn, destaca que os 
representantes de todas as 111 entidades parceiras do Programa estão convidadas a participar. 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Entidades parceiras do Programa Trabalho Seguro reúnem-se nesta quinta (4), em Criciúma 

 

No ano passado reunião aconteceu em Florianópolis 

A reunião anual das entidades parceiras do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina 

será realizada este ano em Criciúma, na próxima quinta (4), a partir das 13h30. A Universidade do 

Extremo Sul Catarinense (Unesc) vai sediar o evento, que tem como principal objetivo promover o 

compartilhamento de boas práticas em saúde e segurança no trabalho. 

Neste ano, professores do mestrado em Direito da Unesc farão palestras breves, de cerca de 30 

minutos. Uma delas será do juiz titular da Vara do Trabalho de Araranguá e gestor auxiliar do PTS 

no estado, Rodrigo Goldschmidt. Ele vai falar sobre violência no ambiente do trabalho, tema 

central do Programa no biênio 2018/2019. Também serão abordados, em outras palestras, os 

desafios e soluções relacionados ao trabalho da mulher e do jovem aprendiz. 

“Essas falas são uma forma de dar um peso mais científico ao evento, aliando o conhecimento 

teórico à já tradicional apresentação de boas práticas”, explica um dos dois gestores regionais do 

Programa, juiz do Trabalho Ricardo Jahn, que está organizando o evento – o outro gestor regional 

é o desembargador do TRT-SC Roberto Guglielmetto, que estará presente no evento. 

Três empresas vão apresentar boas práticas: a Cerâmica Eliane, de Criciúma, o Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário (Siticom) de Joaçaba e a Federação 

das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc). 

Santa Catarina é o quarto estado com mais acidentes e doenças do trabalho registrados no país, 

com 38 mil ocorrências ao ano – 118 delas fatais. Entre as atividades com maior número registros 

estão o trabalho nas fundições de ferro e aço, o atendimento hospitalar e o abate de suínos e 

aves. Os dados são do Anuário Estatístico da Previdência Social, elaborado pelo INSS, e não levam 

em conta ocorrências no serviço público e na economia informal. 

O Programa Trabalho Seguro conta atualmente 112 entidades parceiras somente em Santa 
Catarina, incluindo empresas privadas, instituições públicas e sindicatos de patrões e 
empregados. 

 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Programa Trabalho Seguro reúne profissionais de saúde e segurança do trabalho em Criciúma 

 

Representantes de cerca de 70 instituições participaram do 

evento, que tem como objetivo o compartilhamento de boas 

práticas 

 

Profissionais das empresas, sindicatos e instituições públicas que integram o Programa Trabalho 

Seguro (PTS) no estado reuniram-se na Unesc (Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina) 

para compartilhar boas práticas em saúde e segurança no trabalho. A reunião anual das entidades 

parceiras do PTS foi realizada na tarde desta quinta-feira (4) e trouxe mais de cem profissionais de 

quase 70 instituições para debater a temática na Universidade. 

O objetivo do encontro é fomentar conhecimento sobre cuidados no ambiente de trabalho e 

atitudes empresariais conscientes pelo bem-estar do trabalhador. “É uma oportunidade para 

trocar boas ideias. A tarde tivemos momentos informais, com conversas e etapas de mesa 

redonda, muito importantes para elevar a qualidade do aprendizado. As ocorrências de acidentes 

trabalhistas são muito mais comuns do que se imagina. Por isso, queremos aproximar as 

instituições para que deem as mãos e façam, juntos, a diferença”, explica um dos dois gestores do 

Programa em Santa Catarina, o juiz do Trabalho Ricardo Jahn. 

Contribuição da Universidade 

Nesta edição, professores do mestrado em Direito da Unesc conversaram com os participantes em 

breves palestras de até 30 minutos sobre temáticas como violência no ambiente do trabalho, 

proferida pelo juiz do Trabalho Rodrigo Goldschmidt, e desafios e soluções relacionados ao 

trabalho da mulher e do jovem aprendiz. 

Para a reitora da Universidade, Luciane Ceretta, o evento é de grande valor e seus resultados 

impactam diretamente na comunidade. “É um assunto pertinente e que deve ser debatido. A 

Unesc tem, em uma das suas missões comunitárias, a busca por contribuir com a qualidade do 

desenvolvimento seguro da região. Estamos muito felizes em fazer parte deste importante 

momento. Um avanço social”, avalia Luciane. 

Além dos docentes da Universidade, três empresas apresentaram suas boas práticas: a Cerâmica 

Eliane, de Criciúma; o Siticom (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do 

Mobiliário), de Joaçaba, e a Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina). 
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Também estiveram presentes no evento os desembargadores do TRT-SC Roberto Gugilelmetto, 

gestor regional do PTS; Roberto Basilone, vice-presidente do órgão e diretor da Escola Judicial; 

Amarildo Carlos de Lima, coordenador do Comitê de Atenção Integral à Saúde do TRT-SC, e a 

presidente da Amatra 12 (Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 12ª Região), juíza 

do Trabalho Andrea Haus Bunn. 

Números alarmantes 

Santa Catarina foi o quarto estado com mais acidentes e doenças do trabalho registrados no país 

no ano passado, com 38 mil ocorrências, sendo 118 delas fatais. Entre as atividades com maior 

número registros estão o trabalho nas fundições de ferro e aço, o atendimento hospitalar e o 

abate de suínos e aves. Os dados são do Anuário Estatístico da Previdência Social, elaborado pelo 

INSS, e não levam em conta acidentes e doenças no serviço público e na economia informal. 

O Programa Trabalho Seguro é uma iniciativa da Justiça trabalhista para prevenir acidentes e 

doenças do trabalho por meio da conscientização. Atualmente, conta com 112 entidades 

parceiras em Santa Catarina, incluindo empresas privadas, instituições públicas e sindicatos de 

patrões e empregados. 

 

 
A partir da esq: Ricardo Jahn, Roberto Basilone, Amarildo de 
Lima, Roberto Guglielmetto (magistrados do TRT-SC) e o 
procurador jurídico da Unesc,  João Carlos Medeiros Rodrigues 
Junior 
 
 

 
Cerca de 70 empresas enviaram representantes para a reunião 

Evento aconteceu no miniauditório da Unesc 
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8.2.11. 3ª Reunião com os Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho 
Seguro  

Local: Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF 

Data: 24 de outubro de 2018 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

 

Gestores regionais apresentam ações desenvolvidas em SC a ministros do TST 

Apenas neste ano foram realizadas 44 atividades no estado 

 

Ricardo Jahn (E) e Roberto Guglielmetto (D) entregam 
materiais de empresas parceiras para os coordenadores 
nacionais do PTS desembargador Sebastião de Oliveira e 
ministra Delaíde Arantes 

 

O Programa Trabalho Seguro de Santa Catarina (PTS) foi um dos três escolhidos para apresentar 

suas boas práticas a todos os demais estados e ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST), ministro João Batista Brito Pereira. O evento aconteceu na quarta (24), em Brasília, durante 

reunião de gestores regionais e nacionais do PTS. 

Santa Catarina foi representada pelos gestores regionais do Programa, desembargador Roberto 

Guglielmetto e juiz Ricardo Jahn, que destacou ser um dos que mais realiza atividades. “Foram 44 

apenas neste ano, o que dá cerca de duas por semana”, relatou o magistrado. 
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Ministro Brito Pereira, presidente do 
TST, confere artigo publicado em jornal 
catarinense 

 
Guglielmetto atribuiu a grande quantidade de ações em Santa Catarina ao apoio dos juízes 

auxiliares – 12 no total, divididos em 11 circunscrições –, à Administração do TRT-SC e aos 

servidores envolvidos com o PTS. “Vamos continuar trabalhando para melhorar nosso 

desempenho levando essa mensagem do bem”, afirmou. 

Após a apresentação, o trabalho desenvolvido em Santa Catarina foi elogiado pela ministra do TST 

Delaíde Miranda Arantes. “O TRT-SC é um exemplo de atuação no Programa Trabalho Seguro para 

todos os outros regionais do Brasil”, frisou a ministra, uma das coordenadoras nacionais do 

Programa. Os magistrados ainda entregaram ao ministro Brito Pereira artigos publicados em 

jornais referentes à atuação do PTS em Santa Catarina e outros materiais sobre as ações 

desenvolvidas. 

 

Notícia veiculada no site do CSJT: 

Presidente do TST e do CSJT participa de reunião com gestores regionais do  
Programa Trabalho Seguro 
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O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), ministro Brito Pereira, participou, nesta quarta-feira (24), da reunião de gestores regionais 
do Programa Trabalho Seguro. Durante a reunião, três gestores regionais falaram ao presidente, à 
coordenadora e à  vice-coordenadora do Programa Trabalho seguro, ministras do TST Delaíde 
Alves Miranda Arantes e Maria Helena Mallmann, respectivamente, sobre as ações de promoção 
ao trabalho seguro desenvolvidas nos Tribunais Regionais do Trabalho. 
 
Na ocasião, o ministro Brito Pereira contou que havia participado da inauguração do edifício sede 
do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, com jurisdição no Piauí, e destacou que a 
edificação foi construída sem acidentes de trabalho. O presidente do TST e do CSJT ressaltou 
também que o Programa Trabalho Seguro está bem representado no Tribunal Regional. “O 
trabalho seguro é responsável por episódios como esse, e damos o exemplo à sociedade com 
uma obra sem nenhum acidente”, afirmou. 
 

Ações para o Trabalho Seguro 
 

 
 
Os gestores regionais dos Tribunais Regionais de Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso 
foram escolhidos para falar sobre as ações desenvolvidas para promover o trabalho seguro. 
 
A gestora regional do TRT da 3ª Região, com jurisdição em Minas Gerais, desembargadora Denise 
Alves Horta, contou que desde março o Tribunal Regional realiza um evento por mês, com 
palestras e seminários sobre o trabalho seguro. Além disso, o TRT de Minas Gerais tem recebido 
vários convites da sociedade civil para falar do programa, entre eles o Governo de Minas Gerais. 
 

 
 

O gestor regional do TRT da 12ª Região, com jurisdição em Santa Catarina, juiz Rircardo Jahn, 
destacou que nos primeiros seis meses havia realizado 44 ações sobre o trabalho seguro, sendo 8 
ações por mês e 2 por semana. Para o magistrado, o TRT da 12ª Região consegue executar esse 
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número de ações porque divide Santa Catarina em 11 regiões, tendo cada uma delas um ou dois 
juízes como coordenadores. “Isso diminui os custos, aumenta o número de ações e é uma boa 
prática que pode ser expandida”, explica o gestor. 
 

 
 

A gestora regional do TRT da 23ª Região, com jurisdição em Mato Grosso, juíza do Trabalho 
Graziele Cabral Braga de Lima, falou sobre as duas corridas de rua feitas com o apoio de parceiros 
com foco no trabalho seguro e no trabalho infantil.  Outra ação destacada foi a descentralização 
das atividades e a criação de subcoordenadores. Além disso, o Tribunal Regional fez uma parceria 
com o Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) para falar sobre as violências no trabalho, 
tema do biênio do Programa Trabalho Seguro. 
 

Apresentação do Tema do Biênio: Violências no Trabalho 
 

 
 

O desafio do Programa Trabalho Seguro era criar identidade visual que mostrasse a imagem de 
uma mulher triste, cabisbaixa e acuada. Adotou-se que metade dessa mulher estaria se 
desintegrando em razão da violência sofrida no ambiente de trabalho. 
 
Segundo a ministra do TST Delaíde Arantes, coordenadora do Programa Trabalho Seguro, o tema 
foi escolhido para conscientizar a sociedade da importância de combater práticas de violência no 
ambiente de trabalho, que podem resultar em problemas físicos e psicológicos.  "A identidade 
visual é forte, impactante e com palavras ofensivas. Pensamos nisso para estimular a população a 
refletir sobre o assunto e a entender que essas ações podem ser devastadoras para as vítimas. 
Queremos mobilizar toda a sociedade a combater e a denunciar esse tipo de violência", explica. 
 
As atitudes que deixam o ambiente de trabalho hostil muitas vezes passam despercebidas pelos 
empregadores e pelos colegas de trabalho. Além do alerta, outro objetivo da identidade visual é 
transmitir uma mensagem positiva para a população: a solução é o respeito. Com o respeito há 
empatia e um ambiente de trabalho mais saudável. 
 



 

53 

 

 

http://www.csjt.jus.br/ko/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/presidente-do-tst-e-
csjt-participa-de-reuniao-com-gestores-regionais-do-programa-trabalho-
seguro?inheritRedirect=false&redirect=http%3A//www.csjt.jus.br/ko/web/csjt/noticias3%3Fp_p_
id=101_INSTANCE_RPt2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4 
 
 
 

8.2.12. Reunião com a direção e professores da Escola Básica Municipal Bairro 
Bortolotto de Nova Veneza 

Local: Nova Veneza, SC 

Data: 26 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Ricardo Jahn  

 

Reunião visando à preparação de concurso de desenhos e redação abordando o 
tema trabalho seguro. 

 

8.2.13. Reunião com a direção do OGMO de Imbituba 

Local: Porto de Imbituba, SC 

Data: 24 de janeiro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor 
Ricardo Jahn  

 

Reunião visando à preparação de visita 
técnica ao Porto de Imbituba e palestra a 
ser ministrada aos trabalhadores sobre 
segurança no trabalho e enfoque no 
problema do alcoolismo. 

 
 
 

8.2.14. Reunião com os Gestores Nacionais e Regionais do Programa Trabalho 
Seguro  

Local: Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF 

Data: 14 de março de 2019 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Gestores do Trabalho Seguro apresentam 90 ações feitas em SC em encontro nacional 

 

A partir da esquerda: desembargadores Roberto Guglielmetto e Sebastião 
Geraldo de Oliveira, gestor nacional do PTS, e o juiz Leonardo Vandelli, 
gestor-coordenador da região Sul 

 

Com o total de 90 iniciativas de prevenção de acidentes de trabalho realizadas em 2018, o 

Programa Trabalho Seguro de Santa Catarina (PTS) foi destaque no encontro dos gestores 

regionais, realizado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) na quinta (14). Durante o evento, os 

participantes apresentaram as boas práticas executadas em seus tribunais no ano passado e 

planejaram as ações para 2019, além de assistirem à palestra "Violência na mira do trabalho 

decente", ministrada pela procuradora do estado do Paraná Aldacy Coutinho. 

Santa Catarina foi representada pelo gestor regional do Programa, desembargador Roberto 

Guglielmetto, que destacou que o bom desempenho nas atividades não se deve apenas à sua 

atuação e à do outro gestor regional, juiz Ricardo Jahn, mas também à dedicação dos 11 juízes 

auxiliares que atuam em suas circunscrições. 

Durante o encontro também foram definidos os orçamentos para os programas de cada Regional 
- SC receberá R$ 10 mil. Guglielmetto assegurou que a modesta quantia não será óbice para que 
as ações no estado se mantenham e até se intensifiquem, diante da confiança que nutre “pelo 
brilhante trabalho desempenhado por todos os colegas envolvidos com o propósito do 
Programa”, afirmou o desembargador. 
 
 
 

8.2.15. Reunião de Planejamento de Visita às obras do novo aeroporto de 
Florianópolis – Floripa Airport 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 26 de março de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
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8.2.16. Reunião com a Deputada Estadual Ana Paula da Silva 

Local: Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Florianópolis, SC  

Data: 07 de maio de 2019 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Auxiliar Elton Antonio de Salles Filho 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Gestores apresentam Programa Trabalho Seguro para deputada catarinense 

 

 

Juiz Elton (e) e desembargador Guglielmetto fizeram visita na 

terça (7) 

 

Os gestores regional e auxiliar do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, 

desembargador Roberto Guglielmetto e juiz Elton Sales, respectivamente, se reuniram com a 

deputada estadual Ana Paula da Silva para debater propostas legislativas relativas à prevenção de 

acidentes de trabalho. O encontro aconteceu na última terça (7), no gabinete da parlamentar. 

Após apresentarem o PTS à deputada, os magistrados falaram sobre iniciativas voltadas à 

efetivação da cultura preventiva de acidentes de trabalho nas escolas, principalmente no ensino 

fundamental, com a inclusão desse tema nas grades curriculares. 

O juiz Elton Sales apresentou ainda uma proposta de certificação das empresas que se 

empenharem na disseminação da cultura da prevenção, podendo ser beneficiadas com a redução 

de tributos. 

Na avaliação do gestor regional, desembargador Roberto Guglielmetto, o encontro foi produtivo. 

 

 

8.2.17. Reunião com a FUNDACENTRO  

Local: Sede da Fundacentro, Florianópolis, SC 

Data: 23 de maio de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo  
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Reunião objetivando viabilizar o Programa 
Trabalho Seguro junto às escolas estaduais 
da grande Florianópolis. Estavam presentes 
o chefe da Fundacentro Artur Carlos da Silva 
Moreira, a coordenadora do Programa 
Segurança e Saúde nas Escolas Leonice 
Lima Silva e o Secretário da Educação de 
Santa Catarina Natalino Uggioni. 

 

 

8.2.18. Reunião com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora de Joaçaba – CISTT 

Local: Joaçaba, SC 

Data: 11 de junho de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Reunião com a Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de 
Joaçaba – CISTT para avaliação da 
Campanha Abril Verde de 2019 e início do 
planejamento para a campanha em 2020. 

 

 

 

 

8.2.19. Reunião com professor da FURB  

Local: Blumenau, SC 

Data: 05 de julho de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 
Desirré Dornelles de Ávila Bollmann  

Reunião com o professor James Dadam, 
Coordenador do Colegiado do Curso de 
Jornalismo da FURB, visando a divulgação do 
Concurso Universitário de Peças Publicitárias 
junto aos acadêmicos dos cursos correlatos. 
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8.2.20. Reunião com professores da Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC  

Local: Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, Florianópolis, SC 

Data: 09 de julho de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo  

 

Reunião com os professores Chefes de Departamento do Centro de Comunicação e 
Expressão da UFSC visando a divulgação do Concurso Universitário de Peças 
Publicitárias junto aos acadêmicos dos cursos correlatos. 

 

 

8.2.21. Reunião com a Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina 

Local: Sede da FIESC, Florianópolis, SC  

Data: 10 de julho de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Gestor regional apresenta Programa Trabalho Seguro a empresários na Fiesc 

 

Exposição foi feita por desembargador Guglielmetto (primeiro 

à direita) durante reunião da Câmara de Relações Trabalhistas 

O gestor do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina (PTS), desembargador Roberto 

Guglielmetto, falou sobre prevenção de acidentes a um grupo de empresários em reunião da 

Câmara de Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), 

na última quarta (10). 
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Além da apresentação, intitulada “A Saúde e a Segurança do Trabalhador, as Normas 

Regulamentadoras e as Relações do Trabalho”, o desembargador forneceu informações sobre o 

PTS no estado, que atualmente conta com 117 entidades parceiras, 12 juízes auxiliares e dois 

gestores regionais. 

Números 

Segundo os dados de 2017 da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, mais de 36,3 

mil pessoas se acidentaram ou adoeceram no trabalho em Santa Catarina, sendo que quase 30% 

desses casos não foram devidamente registrados por meio da Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT). 

Entre as atividades econômicas registradas por CAT, as que mais provocaram acidentes foram as 

de atendimento hospitalar (1.886 casos), abates de aves, suínos e outros pequenos animais 

(1.525) e fundição de ferro e aço (1.479). Em todo o Brasil, foram 549 mil casos de acidentes e 

doenças do trabalho em 2017, 6,59% a menos do que o registrado em 2016 (585 mil). 

 

 

8.2.22. Reunião com professores da UNIPLAC 

Local: LAGES, SC 

Data: 26 de julho de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Hérika Machado da Silveira 
Cecatto  

 

Contato com professores da UNIPLAC visando a divulgação do Concurso 
Universitário de Peças Publicitárias junto aos acadêmicos dos cursos correlatos. 

 

 

8.2.23. Reunião com o Coordenador do Curso de Publicidade da UNOESC 

Local: Joaçaba, SC 

Data: 26 de julho de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Em complemento ao contato efetuado no dia 12 de julho de 2019, foi realizada 
reunião com o Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda da UNOESC, 
professor Paulo R. Santos, visando a divulgação do Concurso Universitário de Peças 
Publicitárias promovido pelo PTS-SC junto aos acadêmicos daquela instituição de 
ensino superior, mediante a entrega de material referente ao certame.  
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8.2.24. Reunião com o Superintendente do Grupo Barriga Verde de Televisão e 
Rádio  

 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 31 de julho de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora 
Auxiliar Maria Aparecida Ferreira Jeronimo 

 

Reunião com o Superintendente do Grupo 
Barriga Verde Adilson Silva visando firmar parceria com a intenção de divulgar o 
Programa Trabalho Seguro durante a programação da BAND TV, por meio da 
publicação de “pílulas” a respeito da segurança do trabalho. 

 

 

8.2.25. Reunião com a Direção da NSC TV  

Local: Florianópolis, SC 

Data: 1º de agosto de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

Reunião com o Diretor Jurídico ex-Ministro Paulo Galotti, e a Chefe de Jornalismo 
Romí de Liz da NSC TV visando firmar parceria com o Programa Trabalho Seguro.  

 

 

8.2.26. Reunião com o Coordenador do Curso de Comunicação da UNISUL 

Local: Tubarão, SC 

Data: 1º de agosto de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional 
Ricardo Jahn 

Reunião com o Coordenador do Curso de 
Comunicação da Unisul visando a divulgação do 
Concurso Universitário de Peças Publicitárias 
promovido pelo PTS-SC junto aos acadêmicos 
daquela instituição de ensino superior.  
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8.2.27. Reunião com o Delegado da Polícia Rodoviária Federal de Tubarão 

Local: Tubarão, SC 

Data: 1º de agosto de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor 
Regional Ricardo Jahn 

 

Reunião com o com o Delegado da 
Polícia Rodoviária Federal de Tubarão 
visando firmar parceria com aquela 
instituição com objetivo de promover 
ações conjuntas. 

 

 

8.2.28. Reunião com o Reitor da Uniasselvi 

Local: Jaraguá do Sul, SC 

Data: 14 de agosto de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 
Adriana Custódio Xavier de Camargo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

A juíza Adriana Xavier de Camargo, gestora auxiliar do PTS para a região de 

Jaraguá do Sul, recebeu na semana passada as visitas do reitor da 

Uniasselvi, professor Mário Sérgio Peixer Filho, e do coordenador do curso 

de Design da Universidade Católica de Santa Catarina, professor Nelson 

Martins de Almeida Netto. Em ambos os encontros o assunto foi a 

divulgação do Prêmio Universitário de Publicidade. 

 

 

8.2.29. Reunião com o Coordenador do Curso de Design da Universidade Católica 
de Santa Catarina 

Local: Jaraguá do Sul, SC 

Data: 14 de agosto de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

A juíza Adriana Xavier de Camargo, gestora auxiliar do 

PTS para a região de Jaraguá do Sul, recebeu na semana 

passada as visitas do reitor da Uniasselvi, professor 

Mário Sérgio Peixer Filho, e do coordenador do curso de 

Design da Universidade Católica de Santa Catarina, 

professor Nelson Martins de Almeida Netto. Em ambos 

os encontros o assunto foi a divulgação do Prêmio 

Universitário de Publicidade. 

 

 

 

8.2.30. Reunião do Comitê Regional do Programa Trabalho Seguro de Santa 
Catarina 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 16 de agosto de 2019 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn, Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias 
Barbosa, Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira Jeronimo e Juiz Gestor 
Auxiliar Fábio Travain 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

O Comitê Regional do Programa Trabalho Seguro (PTS) para Santa Catarina se reuniu na última 

sexta (16), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), para discutir as ações 

do Programa até o final deste ano. 

Ficou definido que os gestores vão atuar em 

duas frentes. A primeira é voltada à 

divulgação do Prêmio Universitário, que vai 

premiar as três melhores campanhas 

publicitárias sobre os diversos tipos de 

violência no trabalho. A ideia é intensificar o 

contato com as universidades que oferecem 

cursos de comunicação para dar mais 

publicidade ao concurso. As inscrições 

encerram dia 4 de setembro, e as peças 

podem ser entregues até 7 de outubro. 

A segunda busca ampliar o número de parceiros, incentivando empresas e organizações a 

aderirem ao Programa. O estabelecimento de parcerias tem sido fundamental para o 

desenvolvimento das ações do PTS. Para ter uma ideia, em 2012 – quando o Programa Trabalho 
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Seguro foi lançado – o Regional catarinense assinou quatro termos de adesão. Hoje, o PTS possui 

117 parceiros em todo o estado. 

A reunião foi coordenada pelo desembargador Roberto Guglielmetto e pelo juiz Ricardo Jahn – 

gestores regionais do PTS. Também participaram os juízes Fábio Travain Ferreira, Rogério Dias 

Barbosa e Maria Aparecida Jerônimo, que atuam como gestores auxiliares do PTS em Santa 

Catarina. 

 

 

8.2.31. Reunião com o Presidente do Grupo RIC TV  

Local: Florianópolis, SC 

Data: 19 de agosto de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Parcerias à vista 

 

Juíza Maria Aparecida Jerônimo, gestora auxiliar do PTS, e presidente 

da RIC TV, Marcello Petrelli: parceria na divulgação do Prêmio 

Universitário 

 

Nessa segunda (19), três dias após a reunião do Comitê Gestor do PTS-SC, a juíza Maria Aparecida 

se encontrou com o presidente do Grupo RIC TV, Marcello Petrelli, que aceitou o convite para se 

tornar parceiro do PTS. Petrelli confirmou também a adesão da Associação Catarinense de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), entidade comandada por ele. O empresário também se 

comprometeu a divulgar o Prêmio Universitário nos veículos do Grupo. 
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8.2.32. Reunião com a Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

Local: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, Florianópolis, SC  

Data: 05 de novembro de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Programas institucionais são pontos de contato fundamentais entre Justiça do Trabalho e 

sociedade, afirma corregedor-geral da JT 

 

Desembargador Guglielmetto entrega relatório de atividades do 
Programa Trabalho Seguro ao ministro Lelio Bentes 

 

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, conheceu nesta terça-

feira como atuam, em Santa Catarina, os programas institucionais que buscam prevenir acidentes 

de trabalho e combater o trabalho infantil. O ministro está realizando correição ordinária no 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) e pediu uma reunião com os respectivos 

gestores dos programas, segundo ele, pontos de contato fundamentais da Justiça Trabalhista com 

a sociedade. 

“Atuar em um programa institucional é o momento em que a magistratura vai além da 

formalidade do processo, da sala de audiência. É quando o magistrado contribui de forma mais 

viva na prevenção e na defesa de valores fundamentais de nossa sociedade”, afirmou o 

corregedor-geral. 

A primeira conversa foi com o gestor regional do Programa Trabalho Seguro, desembargador 

Roberto Guglielmetto. Ele entregou os relatórios de atividades dos dois últimos anos e falou das 

últimas ações, como o prêmio universitário de publicidade, cuja cerimônia de revelação dos 

vencedores ocorrerá no próximo dia 14, no auditório do Tribunal. 

Guglielmetto também destacou aquilo que considera uma peculiaridade da 12ª Região: a 

participação intensa dos 11 magistrados que atuam como gestores auxiliares, cobrindo toda a 

jurisdição. “A presença do juiz nos eventos dos quais participamos é fundamental, porque as 
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pessoas passam a ver que estamos atuando na causa, e não na consequência do problema”, 

justificou o desembargador. 

O ministro ficou impressionado com o número de parceiros do Programa – mais de uma centena 
– e elogiou a iniciativa de reuni-los anualmente para discutir e compartilhar boas práticas. 
“Acredito que se trata de uma ação inédita”, destacou. 
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8.3. Entrevistas 

8.3.1. Entrevista na Rádio Araranguá 

Local: Município de Araranguá, SC 

Data: 10 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor 
Regional Ricardo Jahn 

 

Entrevista abordando assuntos relativos à 
Campanha Abril Verde, acidentes de trabalho 
no Brasil nos últimos anos, finalidade e ações 
do Programa Trabalho Seguro em Santa 
Catarina e ações regressivas. 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

[...] Jahn concedeu entrevista à Rádio Araranguá para divulgar a campanha Abril Verde, criada 
por instituições ligadas à saúde e segurança do trabalhador com o objetivo de reduzir 
acidentes laborais. O magistrado falou da finalidade do PTS e de como as ações desenvolvidas 
têm contribuído para a redução dos acidentes de trabalho. 

 

 

 

8.3.2. Entrevista na Rádio UNOESC FM 

Local: Município de Joaçaba, SC 

Data: 16 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional 
Lisiane Vieira 

 

Entrevista abordando o Programa Trabalho Seguro em 
SC e divulgação do VII Seminário de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora e do Concurso 
Fotográfico, promovidos pela Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Joaçaba – 
CISTT. 
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8.3.3. Entrevista no Justiça do Trabalho na TV 

Local: Estúdio do TRT da 12ª Região, Florianópolis,SC 

Data: 22 de abril de 2018 

Entrevistados: Juiz do Trabalho Substituto Alessandro da Silva e Professor Vitor 
Filgueiras 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Abril Verde: JT na TV discute saúde e segurança do trabalho 

 

Programa vai ao ar domingo (22), às 16h30, pela TV Justiça 

No mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção dos acidentes de trabalho, 

o Justiça do Trabalho na TV recebe neste domingo (22), às 16h30, o juiz Alessandro da Silva do 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) e Vitor Filgueiras pesquisador e professor 

de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Eles estão entre os autores do livro “Saúde 

e Segurança do Trabalho no Brasil”, lançado em novembro de 2017.  

Nesta entrevista, eles traçam um panorama da realidade atual sobre saúde e segurança do 

trabalho no Brasil. Vitor, que é autor de três capítulos da obra, explicou o conceito de gestão 

predatória do trabalho e levantou o problema da ocultação do adoecimento laboral. “O índice de 

subnotificação pode chegar a 90% segundo indicadores”, afirmou Vitor, destacando que esse é 

um aspecto central do padrão de gestão do trabalho no Brasil.   

Já, o juiz Alessandro tratou da responsabilidade do trabalhador nos casos de acidentes e 

comentou o entendimento da jurisprudência nessa questão. Além disso, o magistrado falou dos 

impactos que a Reforma Trabalhista traz para a saúde do trabalhador, alertando sobre os novos 

dispositivos que tratam do tempo de trabalho e da exposição a agentes insalubres.  

 

 

8.3.4. Entrevista na Rede Bela Aliança de Televisão 

Local: Município de Rio do Sul,SC 

Data: 27 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional Julieta Elizabeth Correia de 
Malfussi  
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8.3.5. Entrevista para a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão - 
ACAERT 

Local: Município de Florianópolis, SC 

Data: 6 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Entrevista intitulada “Justiça Trabalhista já recebeu 1245 novos casos envolvendo 
acidentes de trabalho nos primeiros seis meses do ano”, disponível em 
http://acaert.com.br/justica-trabalhista-ja-recebeu-1245-novos-casos-envolvendo-
acidentes-de-trabalho-nos-primeiros-seis-meses-do-ano#.XEDO79Qwj4Z 

 

 

 

8.3.6. Entrevista na TV RTV, Programa Revista V com Fátima Guimarães 

Local: Município de Criciúma, SC 

Data: 19 de setembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Entrevista abordando assuntos relativos à realidade acidentária brasileira, saúde e 
segurança no trabalho, acidentes de trabalho e perspectivas do cenário diante da 
Reforma Trabalhista. 

 

 

 

8.3.7. Entrevista na Rede Bela Aliança – RBA de Rio do Sul 

Local: Município de Rio do Sul, SC 

Data: 30 de janeiro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Ana Paula Flores 

 

Entrevista na rede de televisão regional visando à divulgação do Programa Trabalho 
Seguro e novas parcerias e, ainda, alertando à sociedade quanto ao aumento dos 
acidentes de trabalho envolvendo empregados terceirizados, bem como reforçando 
a necessidade de prevenção à saúde e segurança do trabalho. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GOkqXtebS-A&feature=youtu.be 
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8.3.8. Entrevista para o Programa Jornal do Almoço – Rede NSC de TV 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 29 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

 

Entrevista na rede de televisão estadual visando alertar a população quanto aos 
riscos envolvendo os acidentes de trabalho, no tocante à necessidade de pausas e 
ao ambiente de trabalho adequado. 

Disponível em https://globoplay.globo.com/v/7576385/ 

 

 

8.3.9. Entrevista para a Rádio CBN 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 29 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Entrevista abordando o Programa Trabalho Seguro, no tocante ao tema do biênio, 
violências no ambiente do trabalho, especificamente quanto ao assédio moral. 

Disponível em https://soundcloud.com/trt_sc_oficial/entrevista-des-roberto-
guglielmeto-a-radio-cbn-no-noticia-na-manha-22-05-19 
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8.4. Eventos do PTS-SC 

8.4.1. 4º Módulo de Formação Continuada de 2018 da Escola Judicial do TRT da 12ª 
Região – Atividades do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina 

Local: Auditório do TRT 12, em Florianópolis, SC 

Data: 17 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto (presidente de mesa) 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Empresas devem estar atentas a 'gestores tóxicos', alerta desembargador do TRT-MG em evento 

da Escola Judicial 

Prevenção aos acidentes de trabalho e combate ao trabalho infantil foram os temas abordados no 

primeiro dia de encontro de magistrados do TRT-SC 

 

Desembargador do TRT-MG Sebastião de Oliveira é gestor 
nacional do Programa Trabalho Seguro 

As empresas devem saber instruir seus gestores e prepará-los para a função, explicando quais 

tipos de comportamento devem ser adotados com os subordinados. Isso porque, em eventual 

prejuízo causado por um gestor, quem responde por ele é o patrão. A afirmação é do 

desembargador do TRT-MG Sebastião Geraldo de Oliveira, um dos gestores nacionais do 

Programa Trabalho Seguro (PTS), e foi transmitida aos magistrados de primeiro e segundo graus 

durante o Encontro Institucional da Magistratura do TRT-SC, que começou nessa quarta (17) e 

segue até sexta (19). 

O primeiro dia do encontro abordou as iniciativas realizadas pelos dois programas institucionais 

executados nacionalmente pela Justiça do Trabalho: além do PTS, o Programa de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. 

Um dos primeiros gestores nacionais do PTS, Sebastião de Oliveira falou aos magistrados sobre o 

tema do Programa para o biênio 2018/19: a violência no trabalho. Segundo ele, ela pode ser física 

ou psicológica e ocorrer por meio de agressões, constrangimento, intimidação, assédio, invasão 

de privacidade, metas abusivas e discriminação, entre outras formas. 
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"As empresas devem estar atentas aos 'gestores tóxicos', que por ondem passam deixam um 

rastro de destruição”, alertou. “A violência está entranhada nas várias camadas da sociedade, 

permeando nosso dia a dia, e naturalmente se apresenta também no ambiente laboral”, afirmou 

o magistrado, que possui tese de mestrado sobre proteção jurídica à saúde do trabalhador. 

Ao julgar ações que versem sobre qualquer tipo de violência no trabalho, o magistrado deve ter 

clareza das definições dos danos moral e existencial. “Enquanto o primeiro envolve a esfera 

íntima e o prejuízo é identificado por sentimentos do autor (angústia, tristeza, vexame), o 

segundo refere-se principalmente a impedimentos impostos às relações sociais da vítima, 

comprometendo atividades voltadas ao lazer, convívio e esporte, por exemplo”, apontou Oliveira. 

"Cabe ao empregador implementar a cultura de uma conduta ética, de respeito e de pacificação. 

A empresa deve proibir comportamentos desrespeitosos, ameaças, trotes e assédios em geral, 

deixando claro que vai ajuizar ações regressivas contra quem causa danos a colegas ou 

subordinados. Deve-se buscar implantar uma cultura de paz na empresa. Não há caminho para a 

paz, a paz é o caminho”, concluiu o desembargador, parafraseando Gandhi. 
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8.5. Eventos externos 

8.5.1. Lançamento da Campanha Abril 
Verde em Joaçaba 

Local: Câmara dos Vereadores, em 
Joaçaba, SC 

Data: 2 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora 
Auxiliar Lisiane Vieira 

 

 

 

 

Notícia veiculada no site EderLuiz.com.vc:  

“Abril Verde” chama atenção para a necessidade de prevenir acidentes de trabalho 

A proporção de acidentes de trabalho em Santa Catarina teve queda em um período analisado de 
três anos, mas o Estado foi o único do país a registrar aumento no número de mortes de 
trabalhadores. É o que aponta o Anuário Estatístico da Previdência Social, divulgado 
recentemente pelo governo federal. E, é de olho nessas estatísticas que em Joaçaba a Comissão 
Intersetorial em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Joaçaba – CISTT adotou o mês de 
abril como mês de Prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

O lançamento do “Abril Verde”, como é conhecido o movimento e que que conta com diversas 
entidades parceiras, aconteceu nesta segunda-feira (2), na câmara de Vereadores de Joaçaba. Na 
oportunidade a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Mariana Casagranda falou sobre a 
importância da iniciativa e entregou um “Kit Verde” aos representantes do legislativo municipal. 

O material, organizado pelo Ministério Público do trabalho e impresso através do Apoio do 
Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de Joaçaba (Siticom), reúne cinco 
cartilhas em formato de histórias em quadrinhos, com informações sobre o tema e que visam 
conscientização a respeito da adoção de medidas buscando a saúde do trabalhador e diminuição 
dos riscos de acidentes de trabalho. 

Além do ato realizado na Câmara de Vereadores uma extensa programação vai acontecer 
envolvendo entidades, empresas e comunidade em geral ao longo do mês de abril. confira o 
cronograma na galeria de fotos. 

Disponível em http://www.ederluiz.com.vc/abril-verde-chama-atencao-para-a-necessidade-de-
prevenir-acidentes-de-trabalho/ 

 

 

8.5.2. Lançamento da Campanha Abril Verde no Estado de Santa Catarina 

Local: PRT 12, em Florianópolis, SC 

Data: 3 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto (integrante da mesa diretiva) 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Acidentes e doenças do trabalho causam prejuízo anual de R$ 10 bi à economia catarinense 

 

Desembargador Luiz Roberto Guglielmetto (ao centro) 
representou o TRT-SC no lançamento da campanha Abril Verde 

Os afastamentos de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais 

causam um prejuízo indireto anual de R$ 10 bilhões à economia de Santa Catarina. A estimativa 

foi divulgada na terça (03), durante o lançamento da campanha Abril Verde, iniciativa de diversos 

órgãos públicos que busca mobilizar a população para o enfrentamento da questão.  

Segundo os dados compilados pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, Santa 

Catarina registrou média anual de 25 mil acidentes de trabalho (oficialmente comunicados ao 

INSS), entre 2012 e 2017, ocupando o sexto lugar no ranking nacional (4% dos casos). Porém, 

quando se verificam os afastamentos previdenciários associados a acidentes e doenças 

ocupacionais no mesmo período, o estado salta para a segunda posição, com um gasto de R$ 1,3 

bilhão - nada menos que 9% do valor total de benefícios repassados. 
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“Essa desproporção indica que os acidentes que ocorrem em SC são mais graves e geram 

períodos de afastamentos mais longos,”, avalia o auditor-fiscal Pedro Henrique Maglioni da Cruz, 

chefe do setor de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho. “Também é possível 

presumir que há uma grande subnotificação dos casos de doenças ocupacionais, um problema 

que é crônico em todo o país”, acrescenta. 

Dias perdidos 

Segundo o especialista, entre as cem cidades brasileiras com mais afastamentos acidentários, dez 

são catarinenses. O estado também é o segundo no ranking de dias de trabalho perdidos por 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Usando uma projeção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o auditor calcula que o impacto indireto à economia catarinense 

seja de R$ 10 bilhões ao ano. 

“Esse cálculo considera gastos com tratamentos de saúde, indenizações e a perda de 

produtividade gerada pelos afastamentos”, explica, destacando que as estatísticas oficiais não 

incluem trabalhadores informais, autônomos, servidores públicos e domésticos”. 

Para o procurador do Ministério Público do Trabalho Acir Alfredo Hack a gravidade da situação 

exige a ampla mobilização da sociedade. “Não estamos falando de pessoas que morrem 

precocemente ou após a aposentadoria. Falamos de pessoas que são afastadas em plena 

atividade, gerando não somente o dano irreparável para seus familiares, mas gastos 

astronômicos, previdenciários e sociais”, disse. 

Representando o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), o desembargador do 

trabalho Roberto Luiz Guglielmetto apresentou um balanço das atividades desenvolvidas pelo 

Programa Trabalho Seguro, destacando que cresce a percepção de que ambientes de trabalho 

disfuncionais podem desencadear graves problemas psíquicos. “É preciso ter clareza de que todos 

nós pagamos caro pela falta de uma cultura de prevenção”, afirmou. 
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Uma morte a cada 3 dias 

Somente no ano passado, 118 trabalhadores catarinenses morreram vítimas de acidente laboral, 

o que representa a proporção de uma morte a cada três dias. Entre as atividades com maior 

número de acidentes estão o trabalho nas fundições de ferro e aço, o atendimento hospitalar e o 

abate de suínos e aves. 

 

 

8.5.3. VII Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Assédio Moral 
nas Relações de Trabalho 

Local: Auditório da UNOESC, em Joaçaba, SC 

Data: 26 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Seminário em Joaçaba discute saúde e segurança de trabalhadores 

Evento também premiou vencedores de concurso de fotografia sobre o tema 

 

Juíza Lisiane falou sobre importância de se discutir o assédio 

moral 

 

A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) de Joaçaba 

realizou na quinta (26) a sétima edição do seminário criado para discutir questões relativas à 

saúde dos trabalhadores. No mesmo evento aconteceu a premiação do concurso de fotografia 

promovido pela Comissão, da qual o Programa Trabalho Seguro (PTS) do TRT-SC fez parte. 

Mais de 400 pessoas compareceram ao auditório do evento, que iniciou com uma 

apresentação teatral das alunas do curso Técnico em Segurança no Trabalho do Instituto 

Federal Catarinense (IFC) do município de Luzerna. 

A juíza da Vara do Trabalho de Joaçaba Lisiane Vieira, gestora auxiliar do PTS no estado, 

compôs a mesa do evento com autoridades do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do 
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Ministério do Trabalho (MT). Representando também as entidades que compõem o CIST, a 

magistrada falou sobre como se caracteriza assédio moral no trabalho e da importância de 

discutir o assunto. 

“É preciso conscientizar a sociedade acerca das consequências devastadoras que o assédio 

moral causa na saúde, vida e dignidade dos trabalhadores envolvidos”, alertou Lisiane. 

O procurador do trabalho de SC Sandro Sardá e o auditor do trabalho Paulo Cervo 

apresentaram dados sobre assédio moral em instituições bancárias obtidos durante dez anos 

de investigação conjunta. As procuradoras do MPT Mariana Casagranda e Ana Roberta Tenório 

falaram sobre o Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, ferramenta de 

pesquisa com dados em tempo real, e divulgaram estatísticas sobre acidentes de trabalho, 

doenças ocupacionais e os gastos públicos que ambos acarretam. 

Ao final, os participantes formaram uma mesa de debates e responderam questionamentos 
do público presente. 

 

 

8.5.4. Curso de Formação de Membros da CIPA promovido pelo Sesi de Joaçaba 

Local: Sesi, em Joaçaba, SC 

Data: 21 de maio de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Magistrados alertam para a importância de prevenir acidentes de trabalho 

 

Juíza Lisiane Vieira (ao centro, de vermelho) participou do curso de formação de 
membros da Cipa 

Magistrados que atuam no Programa Trabalho Seguro (PTS) auxiliando na conscientização de 
empresários e trabalhadores sobre a importância de se prevenir os acidentes de trabalho 
realizaram novas atividades nas últimas semanas. 

A juíza Lisiane Vieira, da VT de Joaçaba, participou de um curso de formação de membros da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) promovido pelo Sesi de Joaçaba. 
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“Aproveitei para falar sobre a reforma trabalhista e a importância de documentar os fatos da 
relação de emprego, em especial os pertinentes à segurança no trabalho”, contou Lisiane. 

 

 

8.5.5. 4ª Reunião Itinerante do Conselho de Representantes da Fetrancesc 

Local: Sede da Associação Empresarial de Criciúma, em Criciúma, SC 

Data: 18 de junho de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Magistrado fala sobre terceirização a representantes de empresas de transporte de cargas 

 

O juiz da VT de Araranguá Ricardo Jahn, um dos gestores regionais do Programa Trabalho 

Seguro em Santa Catarina, participou na segunda (18) da quarta edição da Reunião Itinerante 

do Conselho de Representantes da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística 

no Estado de Santa Catarina (Fetrancesc), em Criciúma. O magistrado falou aos presentes 

sobre a reforma trabalhista e a lei da terceirização. 

 

 

8.5.6. Seminário Técnico Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 

Local: Auditório do TRT da 12ª Região, em Florianópolis, SC 

Data: 30 de julho de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Impactos da nova CLT na segurança do trabalho abre seminário realizado no TRT-SC 

 

Juíza e gestora auxiliar do PTS Maria Aparecida Jerônimo 
participou da mesa de abertura do evento 

Quais os impactos da reforma trabalhista na saúde e na segurança do trabalhador? Para 
responder a essa pergunta, participaram de um debate no TRT-SC, nesta segunda (27), 
representantes das classes patronal, trabalhadora e do Judiciário. 

A conversa aconteceu na abertura do Seminário Técnico Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho, organizado pelo Instituto Trabalho e Vida e que reuniu cerca de 100 pessoas, entre 
engenheiros de segurança do trabalho, servidores do Tribunal, estudantes e demais 
profissionais que atuam na área. 

A mesa de abertura do Seminário teve a participação da juíza da 3ª VT de Florianópolis e 
gestora auxiliar do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, Maria Aparecida 
Ferreira Jerônimo, do presidente da Associação dos Sindicatos da Indústria da Construção Civil 
do Estado de Santa Catarina (Asicc), Marco Aurélio Alberton, do advogado do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil de Florianópolis (Sinduscon), Rodrigo Menegotto, e do 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Florianópolis (Siticom), Adauri Pereira. 

A juíza destacou que a reforma trabalhista merece atenção por ter sido inovadora em várias 
questões, entre elas no que tange à fruição de férias pelo trabalhador. Agora, o benefício pode 
ser fracionado em até três períodos, desde que um deles seja maior que 14 dias e os outros 
dois tenham, no mínimo, cinco dias cada um. Pela antiga lei, a divisão só poderia ser feita em 
dois períodos. 

“A doutrina considera que esse dispositivo influi na saúde do trabalhador, porque as férias são 
um momento de resgate do bem-estar físico e mental”, lembrou a juíza, destacando que com 
poucos dias de descanso é difícil conseguirmos nos desligar do trabalho. 

Aparecida Jerônimo concluiu pontuando que as mudanças ainda são muito recentes, e que 
por isso é preciso aguardar o que os juízes, desembargadores e ministros vão decidir acerca 
dessas questões. 

A magistrada também aproveitou para apresentar o PTS, “iniciativa que visa conscientizar os 
empregados e empregadores sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho”. O 
tema do Programa este ano é o combate à violência no ambiente laboral. 
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Seminário reuniu cerca de 100 pessoas no auditório do TRT-SC 

Representando a classe patronal, Marco Alberton avaliou que a reforma foi positiva. De 
acordo com ele, as mudanças vieram para fazer ajustes e acertos em situações que 
aconteciam informalmente, “como no caso das contratações temporárias de final de ano”. Ele 
ainda destacou que continua sendo papel do empregador transformar o ambiente laboral em 
um local saudável, para preservar a saúde dos trabalhadores. 

No mesmo sentido, o advogado Rodrigo Menegotto defendeu as alterações. Para ele, a 
legislação anterior causava um passivo gigantesco de ações trabalhistas que acabava 
quebrando as empresas. 

 

Benefício aparente 

Fazendo um contraponto, o presidente do sindicato dos trabalhadores, Adauri Pereira, se 
mostrou receoso quanto aos impactos da nova legislação. “Não foi uma reforma trabalhista, 
mas sim uma deforma”, afirmou Pereira. Em relação a um dos pontos, a cessão da 
obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical, ele diz que os benefícios são apenas 
aparentes. 

“No primeiro momento, o trabalhador ficou satisfeito, mas é preciso estar atento para o fato 
de que os sindicatos existem para defender o direito dele, como negociar o reajuste salarial 
todo ano”, lembrou Pereira. “Quando negociamos para um, negociamos para todos”. 

O evento seguiu até o final da tarde, com palestras sobre variados temas em torno da Gestão 
de Segurança e Saúde no Trabalho, como alimentação dos trabalhadores e capacitação para 
trabalhos com plataformas de transporte aéreos. 

 

 

 

8.5.7. Workshop Saúde Mental do Trabalhador e os Aspectos Jurídicos 
Relacionados 

Local: Auditório do Sesi, Criciúma, SC 

Data: 18 de setembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Violência nas relações de trabalho é tema de evento gratuito em Criciúma 

 

O juiz do Trabalho Rodrigo Goldschmidt, um dos gestores auxiliares do Programa Trabalho Seguro 

(PTS) em Santa Catarina, vai ministrar um workshop em Criciúma sobre o tema “Saúde Mental do 

Trabalhador e os Aspectos Jurídicos Relacionados”. O magistrado deve abordar, no contexto do 

adoecimento mental, a problemática da violência nas relações do trabalho, tema central do PTS 

para o biênio 2018/2019. O evento acontece terça-feira (18), no auditório do Sesi, das 9h às 11h 

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, os afastamentos por problemas de saúde 

mental cresceram muito nos últimos anos, e hoje representam a terceira maior causa de 

afastamento do trabalho do país. 

O workshop será direcionado a empregados responsáveis pela saúde e segurança do trabalho, 
como técnicos, enfermeiros e médicos do trabalho e de áreas como Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoas. A entrada é gratuita, mas os participantes podem colaborar levando 1 kg de alimento 
não perecível. 

 

Notícia veiculada no site dnsul.com: 

Violência nas relações de trabalho é tema de evento gratuito em Criciúma 

Criciúma: Sesi discute saúde mental do trabalhador 

Em alusão a campanha setembro amarelo, entidade recebeu juiz que faz parte do Programa 

Trabalho Seguro do TRT 

Na manhã desta terça-feira, 18, o SESI Saúde de Criciúma promoveu o workshop “Saúde Mental 

do Trabalhador”. A palestra foi comandada pelo juiz da Vara do Trabalho de Araranguá e gestor 

auxiliar do Programa Trabalho Seguro do TRT, pós doutor Rodrigo Goldschmidt, que abordou 

assuntos como os aspectos jurídicos e constitucionais relacionados ao tema principal, além do 

direito a saúde, legislação infraconstitucional e a violência no ambiente de trabalho. 

Estiveram presentes profissionais que fazem parte de empresas relacionadas à saúde e 

segurança do trabalho. “É muito importante ter o Dr. Rodrigo aqui conosco. Esse é o trabalho do 
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SESI em todo o Estado, cuidar da saúde em geral do trabalhador. Melhorar a sua qualidade de 

vida e o futuro destes trabalhadores”, pontua o vice-presidente da Regional Sul da Fiesc, 

Diomício Vidal. 

 “As manifestações de violência são um dos fatores que desencadeiam doenças de ordem 

material, saúde física e mental do trabalhador. Trabalhamos com alguns casos práticos, decisões 

judiciais, para que os participantes pudessem ter uma avaliação desse problema que 

enfrentamos no dia a dia. Finalizamos com a reparação civil, que é a indenização obrigada a 

pagar quando se causa dano dessa ordem a outra pessoa, neste caso o trabalhador”, comenta o 

magistrado. 

Goldschmidt apontou que dificilmente as causas de suicídio estão apenas relacionadas ao 
trabalho. “Em geral, elas se relacionam com outros fatores, mas os fatores laborais são 
importantes. Pudemos ver alguns casos de metas abusivas, onde o trabalhador pra atingir é 
submetido a situações de humilhação, constando depressão profunda agregado a uma situação 
familiar vulnerável. Precisamos discutir para que o trabalho não seja um fator determinante 
para esse tipo de conduta, podemos sim alterar a realidade, ter uma organização mais 
humanizada e assim prevenir essa situação”, complementa. 

https://dnsul.com/2018/destaque/criciuma-sesi-discute-saude-mental-do-trabalhador/ 

 

 

8.5.8 XXIII – Semana Acadêmica do Curso de Direito da UNESC - Universidade do 
Extremo Sul Catarinense 

Local: Auditório da UNESC, Criciúma, SC 

Data: 25 de setembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Ricardo Jahn  

Minicurso apresentando o Programa Trabalho Seguro e abordando assunto relativo 
a trabalho, meio ambiente do trabalho, saúde e segurança no trabalho e acidentes 
de trabalho.  

 

 

8.5.9. Concurso de redação e desenho sobre segurança do trabalho da 
FUNDACENTRO 

Local: Auditório da Justiça Federal, Florianópolis, SC 

Data: 10 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Concurso de redação e desenho sobre segurança do trabalho mobiliza escolas estaduais de 

Florianópolis 

 

Desembargador Roberto Guglielmetto entrega 

premiação a uma das alunas vencedoras 

 

A primeira edição do concurso de desenho e redação promovido pela Fundacentro - parceira do 

Programa Trabalho Seguro (PTS) – reuniu centenas de pessoas da comunidade escolar de 

Florianópolis, no auditório da Justiça Federal, para cerimônia de premiação. Direcionado a escolas 

estaduais da Capital, o evento marcou a passagem do Dia Nacional sobre 'Segurança e Saúde nas 

Escolas', 10 de outubro.  

A premiação foi prestigiada pelo gestor regional do PTS, desembargador Roberto Guglielmetto, do 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC). Para ele, desenvolver a cultura da 

prevenção de acidentes do trabalho com as crianças permite que elas já possam adquirir bons 

hábitos desde cedo. “Não se pode esquecer que essas crianças serão os trabalhadores do futuro e 

como formadores de opinião vão levar essa 'corrente do bem' para as suas vidas e transmiti-las 

adiante”, destacou. 

O concurso contou com a participação de 16 instituições de ensino. Ao todo, 1.829 trabalhos 

foram inscritos, divididos entre 957 desenhos de alunos do Ensino Fundamental sobre 'A 

importância da segurança e saúde no trabalho' e 872 redações de estudantes do Ensino Médio 

com o tema 'Segurança e saúde no trabalho é importante?'. A grande vencedora do concurso, 

com um prêmio de R$ 7 mil, foi a escola Januária Teixeira da Rocha, no Bairro Campeche, por ter 

tido o maior número de inscritos: 131 trabalhos.  

Saúde e segurança nas escolas 

Em Chapecó, no oeste do estado, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest) 

também não deixou a data passar em branco. Com apoio do gestor auxiliar do PTS na região, o 

juiz Carlos Fiorino Carneiro, que contribuiu com brindes e materiais do Programa, foram 

realizadas atividades em duas escolas públicas. Na avaliação da coordenadora do Cerest, Solange 

Cardozo, as camisetas doadas são um importante meio de divulgação das ações do centro e 

também do PTS. Para o início do próximo ano, em data a ser definida, já está programada uma 

palestra com o magistrado sobre o tema. 
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Desenhos premiados:  

 
 

1º lugar – categoria 1 

João Pedro Huttmann 

 
2º lugar – categoria 1 

Isabela Pinheiro de Mello 

 
3º lugar – categoria 1 

Giulia Palmeira de Campos 

1º lugar – categoria 2 

Davi Vigano Assunção 

 
2º lugar – categoria 2 

Júlia Ferraz da Cruz 

 

 

3º lugar – categoria 2 

Alexsandro Cristian Coelho 
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8.5.10. V Evento em Comemoração ao Dia do Profissional Técnico em Segurança 
do Trabalho “Os efeitos da reforma da CLT e as perspectivas diante do atual cenário 
do país” 

Local: Auditório do Seminário São João Batista, em Luzerna, SC 

Data: 27 de novembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Informação prestada pela Juíza Lisiane Vieira: 

Ontem à noite participei de mesa de debates acerca da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) e 
seus impactos  no Emprego, na Saúde e Segurança no Trabalho e na Justiça do Trabalho. O evento 
foi promovido pelo IFC Luzerna, em comemoração ao Dia do Técnico em Segurança no Trabalho. 

Enfatizei alguns pontos da Reforma que me preocupam, em especial a questão da legalização do 
trabalho das gestantes e lactantes expostas a insalubridade em grau médio e mínimo, haja vista 
que não temos pesquisa garantindo a ausência de prejuízos ao nacituro (à vida em formação) 
nesse tipo de situação. 

 Levei ao conhecimento dos 
participantes do evento alguns dados 
estatísticos da Justiça do Trabalho e da 
Vara do Trabalho de Joaçaba, os quais 
indicam uma queda no número de 
ajuizamento das ações no período pós 
entrada em vigor da Reforma 
Trabalhista, enfatizando, no entanto, 
que os números de novas ações em 
2018, ao menos na Vara do Trabalho de 
Joaçaba, estão bastante próximos a 
2015 e 2016, o que ao meu ver deve ser 
o parâmetro de comparação, haja vista 
que o número de 2017 foi absolutamente atípico em razão da própria lei 13.467/2017.   

E no que se refere às causas que discutem ambiente de trabalho e saúde e segurança no trabalho 
- causas que discutem adicionais de insalubridade e periculosidade; causas que discutem 
indenizações em razão de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho -, ao menos na Vara do 
Trabalho de Joaçaba, não se verifica uma redução no número de ajuizamentos pós reforma. O 
que se tem hoje é maior objetividade, em especial com relação ao valor dos pedidos, facilitando a 
composição das partes. 

Foram apresentados também dados de emprego e desemprego, os quais demonstram que a Lei 
nº 13.467/2017 não trouxe os impactos prometidos na geração de emprego. 

 

 

 

8.5.11. Concurso de redação e desenho sobre segurança do trabalho da Escola 
Básica Municipal de Nova Veneza 

Local: Escola Básica Municipal do bairro Bortolotto, Nova Veneza, SC 

Data: 29 de novembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Em Nova Veneza, crianças recebem prêmios de concurso de desenho sobre prevenção de 

acidentes de trabalho 

 

Juiz Jahn (centro, de preto) com alunos premiados no concurso 
de desenho e redação da Escola Básica Municipal, de Nova 
Veneza 

 
O município de Nova Veneza, no sul do estado, também foi alvo de ação do Trabalho Seguro. Na 
mesma quinta (29), o juiz Ricardo Jahn, também gestor regional do Programa em SC, participou 
da entrega da premiação do concurso de desenho e redação da Escola Básica Municipal, 
localizada no bairro Bortolotto. Participaram no total 318 alunos do 5º ao 9º ano, com redações e 
desenhos que buscaram retratar situações de prevenção a acidentes de trabalho. 
 
O concurso foi organizado em parceria pelo Programa e pela Secretaria de Educação do 
município. Dezoito alunos, um de cada turma, foram premiados com uma cesta de produtos e um 
kit de praia. "Se conseguirmos conscientizar os pais dessas crianças, grande parte deles 
trabalhadores rurais, a usarem equipamentos de proteção, o concurso já terá valido a pena", 
afirma a diretora da Escola Básica, Jussara Sávio.  
 
 
 
 

8.5.12. Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho 

Local: Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC, em 
Fortaleza, CE 

Data: 3 de dezembro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada pelo TRT da 7ª Região: 
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Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho reúne especialistas para debater trabalho seguro, 
violência laboral e trabalho infantil 

Nesta segunda-feira (3/12), o auditório da Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), em Fortaleza, foi palco 
para especialistas locais e nacionais debaterem temas como 
trabalho seguro, violência laboral e trabalho infantil. Foi a 
segunda edição do Fórum de Saúde e Segurança no 
Trabalho, evento promovido pela Fundação Demócrito 
Rocha, do Grupo O Povo de Comunicação, em parceria com 
o TRT/CE, por meio da gestão regional do Programa 
Trabalho Seguro. Cerca de 150 pessoas compareceram ao 
evento. 

[...] 

Ainda pela manhã, o segundo painel tratou do tema 
“Assédio como forma de violência laboral”, apresentado por 
Ricardo Jahn, juiz do trabalho e gestor regional do Programa 
Trabalho Seguro do TRT de Santa Catarina. Como parte do 
painel, debateram o assunto Fátima Duarte, coordenadora 
do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador e Vigilância em Saúde Ambiental do 
Ceará, e Brena Késsia, mestre em Direito. 

http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3674:forum-de-saude-
e-seguranca-no-trabalho-reune-especialistas-para-debater-trabalho-seguro-violencia-laboral-e-
trabalho-infantil&catid=152&Itemid=302 

 

 

8.5.13. Apresentação de tese de mestrado – Universidade do Extremo Sul 
Catarinense 

Local: Município de Içara, SC 

Data: 15 de fevereiro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo Goldschmidt 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Magistrado orienta tese sobre discriminação de transexuais no mercado de trabalho 

 

Juiz Rodrigo Goldschmidt, titular da Vara do 
Trabalho de Araranguá, é um dos gestores 
auxiliares do PTS em Santa Catarina 
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A discriminação de trabalhadores transexuais no mercado formal de trabalho nos municípios de 

Içara e Criciúma foi o tema escolhido para a dissertação de mestrado da estudante Carla Vieira de 

Souza, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, orientanda do juiz do titular da Vara do 

Trabalho de Araranguá, Rodrigo Goldschmidt. 

Apresentada na última sexta (15), a tese segue o foco do tema central do Programa Trabalho 

Seguro (PTS) para o biênio 2018/2019, “Violência no Trabalho”. Aproveitando a apresentação 

aberta ao público, o magistrado, que é um dos gestores auxiliares do PTS em Santa Catarina, 

destacou a importância do Programa. 

“Trata-se de uma ação pública relevante voltada à formação do conhecimento e de meios de 

prevenção contra a prática de qualquer forma de violência no ambiente no trabalho, incluindo aí 

as mais variadas formas de discriminação”, afirmou Goldschmidt, que aproveitou a ocasião para 

sortear camisetas e bonés do PTS estampados com a frase “A prevenção é o melhor caminho”. 

“Uma forma simbólica de marcar a presença e a relevância do Programa no âmbito da 

Universidade e da sociedade civil”, alegou. 

 

 

 

8.5.14. Seminário Internacional sobre Grandes Acidentes de Trabalho: Efetividade 
da Prevenção 

Local: TRT da 3ª Região, em Belo Horizonte, MG 

Data: 25 e 26 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Prevenção é o caminho: ações conscientizam para importância da segurança no ambiente de 

trabalho 

Uma série de atividades sobre saúde e segurança no trabalho ocorreram semana passada para 

marcar a passagem do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, 28 de abril, 

e a última semana do Abril Verde, mês dedicado à prevenção de acidentes e mortes no ambiente 

de trabalho. Magistrados da JT catarinense que atuam no Programa Trabalho Seguro (PTS) 

promoveram e participaram de diversos eventos sobre o tema dentro e fora do estado. 

O desembargador Roberto Guglielmetto, gestor regional do PTS em SC, participou em Belo 

Horizonte do “Seminário Internacional sobre Grandes Acidentes de Trabalho: efetividade da 

prevenção, promovido pelo TRT mineiro. 

Ao final do seminário foi publicada a Carta de Minas Gerais, que convoca a sociedade para, em 

nome das vítimas de acidentes de trabalho, honrar o dever de implementar medidas concretas 

para a proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente do trabalho, bem como de reparar de forma 

integral os efeitos danosos diariamente experimentados na realidade vivenciada no Brasil. 
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Na foto ao lado, da esquerda para direita: as ministras do TST 

Kátia Arruda, Delaíde Arantes e Maria Helena Mallmann e os 

desembargadores Roberto Guglielmetto, Marcus Ferreira e 

Sebastião Geraldo de Oliveira, os dois do TRT-MG. 

 

 

 

 

 

8.5.15. VIII Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Saúde e 
segurança nos dias atuais 

Local: Auditório da UNOESC, em Joaçaba, SC 

Data: 25 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Também em Joaçaba, no dia 25 ocorreu no auditório da Unoesc o 8º Seminário de Saúde e 

Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora, com o tema “Saúde e segurança nos dias atuais”. O 

evento contou com a presença de mais de 200 pessoas e teve palestra do especialista da área de 

segurança e saúde do trabalho Cosmo Palasio, além da premiação do concurso fotográfico “O 

trabalho pela vida, não a vida pelo trabalho”. 

 

A juíza Lisiane ressaltou a importância destes eventos que levam à reflexão e conscientização 
sobre o tema. “Quando se trata de acidentes e doenças ocupacionais, nenhum número é 
aceitável”, alegou. “Nosso sentimento, ao final, é de realização, pois foram realizadas diversas 
atividades e conseguimos atingir público surpreendente e diversificado. Toda a comunidade foi 
atingida pela nossa mensagem: acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são evitáveis se 
medidas de prevenção forem adotadas”, concluiu a magistrada. 
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8.5.16. 1º Congresso Sul Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 25 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Foco no ser humano 

Também na programação do Abril Verde, a juíza do trabalho Maria Aparecida Jerônimo, gestora 

auxiliar do Programa Trabalho Seguro para a Grande Florianópolis, representou o TRT-SC na 

abertura do Congresso Sul Brasileiro de Saúde e Segurança do Trabalho, em Florianópolis, na 

quinta (25). O evento foi promovido em parceria pela Fundacentro, a Associação Catarinense de 

Engenharia de Segurança do Trabalho (Acest-SC) e o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC). 

 

Para juíza Maria Aparecida Jerônimo, decisões empresariais 
estão menos centradas no aspecto humano 

 
Em sua fala, a magistrada citou os objetivos do Programa e reforçou a necessidade de haver mais 
equilíbrio no processo produtivo. De acordo com ela, as decisões empresariais estão cada vez 
mais centradas em aspectos econômicos, deixando de lado o ser humano. “Sempre é bom 
lembrar que sem trabalhadores não há geração de riqueza, então acho que precisamos balancear 
melhor o foco”, afirmou a juíza Maria Aparecida. 

 

 

 

8.5.17. 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro - Violências no 
Trabalho: Enfrentamento e Superação  

Local: Auditório do TST, Brasília, DF 

Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2019 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto, Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn, Juiz Gestor Auxiliar Rodrigo 
Goldschmidt e Juiz Gestor Auxiliar Elton Antonio de Salles Filho 
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Notícias veiculadas na página do TST/CSJT: 

 

Ganhador do Prêmio Nobel da Paz vai abrir o 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho 

Seguro 

(16/10/2019) 

O indiano Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2014, vai ministrar a 

conferência magna de abertura do 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro, na 

próxima quarta-feira (16), às 18h30, cujo tema é “Da violência à cultura da paz nos ambientes de 

trabalho”. Durante o seminário, que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), em Brasília, serão discutidas situações no ambiente de trabalho que 

podem levar ao adoecimento, como assédio moral e sexual e discriminação. Para fazer a sua 

inscrição, clique aqui. 

Ação pacífica 

Kailash Satyarthi foi laureado com o Nobel por seu empenho contra a repressão de crianças e 

jovens em prol do direito de todas as crianças à educação. Ele já libertou dezenas de milhares de 

crianças de condições análogas à escravidão e tem se se dedicado com afinco para impedir que 

outras sejam exploradas como trabalhadoras, em vez de frequentar a escola. O indiano também 

contribuiu para o desenvolvimento de convenções internacionais sobre o direito das crianças. 

Kailash já participou de diversos eventos no TST voltados para o combate ao trabalho infantil, ao 

estímulo à aprendizagem e à promoção da segurança física e emocional dos trabalhadores. Em 

2016, por exemplo, o Nobel da Paz ministrou a palestra de encerramento da Campanha Nacional 

de Combate ao Trabalho Infantil promovida pela Justiça do Trabalho. Confira mais fotos da 

palestra. 

Especialistas internacionais e nacionais 

A conferência magna de encerramento, com o tema “Os caminhos da não violência no trabalho”, 

será feita pelo francês Alain Supiot, professor do Collège de France. Ele já publicou 27 livros, e sua 

pesquisa acadêmica tem foco em leis trabalhistas, seguridade social e teoria da lei. Em 2017, foi 

indicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para integrar a Comissão Global sobre 

o Futuro do Trabalho. 

O médico Lewis Casey Chosewood, coordenador do Programa para Saúde Total do Trabalhador do 

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) dos Estados Unidos, é um dos 

especialistas de renome internacional que participará do Seminário. O programa que Chosewood 

coordena é parte da agência do governo norte-americano responsável por realizar pesquisas e 

recomendações para a prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. As ações 

envolvem políticas, programas e práticas que integram a proteção contra riscos relacionados à 

saúde e à segurança no trabalho e a promoção de esforços de prevenção de lesões e doenças 

visando ao bem-estar do trabalhador. 

Também participará do evento o professor David Sanchez Rubio, da Universidade de Sevilha (ESP). 

Ele é professor titular do Departamento de Filosofia do Direito da ESP e autor de mais de 85 

artigos e de diversos livros sobre teoria crítica dos direitos humanos, democracia, educação em 

cidadania e pensamento da liberação latino-americana. 
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Outro destaque é a advogada e escritora Ruth Manus, que ministrará a conferência “Violência nas 

relações de trabalho: qual o nosso papel?”. Manus é advogada com atuação na área de 

consultoria trabalhista e foi professora de Direito do Trabalho e Direito Internacional. Começou a 

publicar textos e crônicas no blog do Estadão em 2014 e, atualmente, é colunista em outras 

publicações virtuais. Também faz doutorado na Universidade de Lisboa na área de Ciências 

Jurídico-Internacionais. 

[...] 

 

 

Prevenção da violência no trabalho é debatida no 2º dia do Seminário Internacional do 

Trabalho Seguro 

(21/10/2019) 

O professor David Sanchez Rubio, do Departamento de Filosofia do Direito da Universidade de 

Sevilha (ESP), abriu a segunda parte do segundo dia do 5º Seminário Internacional do Programa 

Trabalho Seguro com a Conferência “Violências no Trabalho: Direitos Humanos”. 

Segundo ele, as situações de dependência e as condições desiguais são fontes de violência 

psicológica e física e podem resultar em problemas como a precarização e o desemprego. “Temos 

normalizado e naturalizado um modo de agir que, embora possa não parecer, provoca violências 

extrema”, explicou. 

Enfrentamento 

Abrindo o segundo painel, que teve como tema “Violências: Formas de Enfrentamento’, a 

professora de Direito Aldacy Rachid Coutinho, procuradora aposentada do Estado do Paraná , 

abordou as dificuldades político-econômico-sociais para a efetiva execução de um conjunto de 

atos, normas e leis que regem ambientes de trabalho com a exposição “O Compliance: 

Potencialidades e Aspectos Críticos”. Ela apresentou possíveis estratégias para promover um 

ambiente de trabalho seguro e saudável. 

O segundo expositor foi o professor Roberto Heloani, da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), que apresentou o tema “Enfrentamento da violência no local de trabalho”. Segundo 

ele, a sociedade precisa, primeiro, admitir a existência da violência no mercado de trabalho e os 

riscos sociais graves envolvidos nessa realidade. “Com isso, podemos começar a falar em 

prevenção. A impossibilidade de dialogar dentro de uma organização já é violência”, disse. 

Para o professor, a sociedade tem permitido que essa situação se legitime, mas essa lógica 

instrumental não pode se concretizar, e a dignidade não pode ser negociada. “Não podemos 

perder a compaixão e devemos ter limites para que não nos transformemos em máquinas”, 

concluiu. 

Prevenção 

Na exposição “A prevenção da violência na empresa: retorno do investimento”, o médico Eduardo 

Ferreira Arantes, especialista em Medicina do Trabalho e diretor técnico comercial da Vida Care, 

destacou que as empresas precisam adotar mais ações preventivas. 
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Ele contou sua experiência profissional à frente de um programa de gestão de fatores de riscos 

psicossociais para grandes e médias empresas e explicou que o planejamento começa com a 

sensibilização da liderança, passa pelo diagnóstico do problema e pela formação de um comitê de 

trabalhadores e se encerra com a implantação das ações. 

Apoio à iniciativa 

O Painel “Violências: Formas de Enfrentamento” foi presidido pelo superintendente nacional 

jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF), Leonardo Faustino, que destacou a relevância do 

evento para a conscientização sobre a necessidade de prevenção de acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais. 

O diretor jurídico da CEF, Gryecos Attom Valente Loureiro, também ressaltou a importância de 

apoiar iniciativas sobre tema tão sensível para as relações de trabalho. “Um seminário de nível 

internacional, com palestrantes que trazem visões e opiniões sobre debates que estão ocorrendo 

em outros países, só engrandece a produção final que vai se extrair desse encontro”, disse. 

Além do patrocínio da Caixa Econômica Federal, o evento conta com o apoio da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), da Associação Nacional 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e do Centro Universitário do Distrito Federal 

(UDF). 

 

 

Promoção da paz e caminhos da não violência são temas do último dia do Seminário Trabalho 

Seguro 

(21/10/2019) 

Na programação do último dia do 5º Seminário Internacional Trabalho Seguro foram abordados, 

entre outros assuntos, a promoção da paz e os caminhos da não violência no ambiente de 

trabalho. O final do evento, iniciado na quarta-feira (16), também teve homenagens a ministros 

do Tribunal Superior do Trabalho e contou com a presença do ganhador do Prêmio Nobel da Paz 

de 2014, o indiano Kailash Satyarthi. 

No encerramento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Brito Pereira, destacou que os três dias de seminário foram 

muito produtivos e trouxeram reflexões sobre assuntos de grande relevância. 

Confiança 

Para o professor francês Alain Supiot, do Collège de France, que realizou a conferência de 

encerramento com o tema “O caminho da não violência”, é plenamente possível o mundo do 

trabalho sem violência, desde que haja boa vontade e se pratiquem ações visando ao diálogo e à 

promoção da liberdade sindical. O especialista falou da formação da personalidade humana e das 

diferenças básicas entre seres humanos e animais irracionais – entre elas a linguagem. 

“Precisamos confiar na palavra do outro. Essa é a principal condição do Estado não violento. 

Também é preciso ter solidariedade e cooperação mútua”, disse. 

Ações cotidianas 

Na conferência “Violência nas Relações de Trabalho: Qual é o nosso papel?”, a advogada Ruth 

Manus, professora de Direito do Trabalho e Direito Internacional, propôs uma autorreflexão para 
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a identificação de ações cotidianas que podem explicar os fenômenos sociais por trás dos atos de 

violência nas relações de trabalho. Também buscou evidenciar atitudes que reforçam ou 

culminam em atos violentos contra os trabalhadores, principalmente nos grupos mais 

marginalizados, como mulheres e negros. “Quem de nós pode tratar a violência no trabalho como 

assunto de terceiros, e não nosso?”, questionou. 

Pacificação 

O juiz Haroldo Dutra Dias, do estado de Minas Gerais, ministrou a conferência “A promoção da 

paz como meio de superação da violência”. Segundo o magistrado, durante muito tempo as 

empresas tentaram separar o ambiente empresarial dos valores da espiritualidade e da ética e 

criar um ambiente artificial com práticas desumanas. “Hoje, as empresas estão se abrindo para 

acolher a diversidade humana e entendendo que essa é a base da convivência pacífica, da maior 

produtividade e de um ambiente favorável ao trabalho”, disse.  A construção da paz, a seu ver, 

não se sustenta se for apenas um movimento de fora para dentro. “É como colocar um veículo em 

movimento, mas sem combustível”, concluiu. 

Superação 

Na primeira exposição do Painel “Superação da Violência”, a professora Gabriela Neves Delgado, 

da faculdade de Direito da UnB, abordou o tema “Tutela jurídica em face da violência no 

trabalho”. A expositora afirmou que trabalhadores submetidos a relações precárias tendem a 

sofrer mais violência e que isso pode resultar em danos físicos, psicológicos ou emocionais 

imediatos ou de longa duração. 

O médico Laerte Idal Sznelwar, especialista em ergonomia, saúde do trabalhador e psicodinâmica 

do trabalho, abordou o tema “A intervenção transformadora na organização do trabalho”. Para 

ele, o processo civilizatório recomeça a cada nascimento, e é necessário que todos aprendam que 

não somos capazes de sobreviver sem o outro. “Vivemos grandes paradoxos entre competição e 

cooperação, individualismo e coletividade. Mas é fundamental entendermos que não dá para 

jogar futebol sozinho”, exemplificou. “O outro é necessário até mesmo para competir”. 

A última exposição foi a do desembargador Ney de Barros Bello Filho, do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região (RJ), que abordou o tema “O assédio moral no serviço público: aspectos 

legais e éticos” e explicou que o assédio só se caracteriza se a situação for constrangedora ou 

humilhante. Na sua avaliação, o assédio institucionalizado é o mais grave. “Para combatê-lo, 

deve-se ter um planejamento que não confunda assédio com cobrança racional de resultados”, 

afirmou. 

Homenagens 

O ministro Brito Pereira aproveitou o encerramento do seminário para homenagear o ministro 

aposentado João Oreste Dalazen, que presidiu o TST e o CSJT no biênio 2011/2013 e criou, em 

2012, o Programa Trabalho Seguro, hoje consolidado. “Trata-se de homem público notável, que se 

dedicou à Justiça do Trabalho com manifesta devoção e grande entusiasmo”, ressaltou. “Ele 

percebeu o mal que os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais trazem à sociedade e 

trabalhou para despertar em todos a importância de preveni-los e de promover um ambiente 

seguro para os trabalhadores. 

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lelio Bentes Corrêa, também foi 

homenageado pelo ministro Brito Pereira pelo trabalho desenvolvido em prol das crianças e 

adolescentes. O ministro Lelio Bentes Corrêa se disse emocionado com a lembrança e destacou 
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que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) completa 100 anos em 2019, reafirmando seu 

compromisso de que “sem justiça social não há paz duradoura”. 

Para a ministra Delaíde Miranda Arantes, coordenadora do Programa Nacional de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho, o seminário ressaltou a importância da prevenção do acidente de trabalho 

físico e das várias doenças ocupacionais resultantes de um ambiente pouco saudável e 

despreocupado com as normas de segurança e saúde. 

 

FOTOS DO EVENTO 

 

 

Gestores Regionais de Santa Catarina 
Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto e 
Juiz Ricardo Jahn ao lado de Kailash 
Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz 
em 2014, uma presença marcante no 5º 
Seminário Internacional do Programa 
Trabalho Seguro 

 

 

 

 

 

Juiz Gestor Auxiliar Doutor Rodrigo Goldschmidt lança 
obra por ele organizada – Direitos da Personalidade do 
Trabalhador -  durante o evento internacional. 

 

 

 

 

 

 

Desembargadora do Trabalho Maria de 
Lourdes Leiria entre os Gestores do 
Programa Trabalho Seguro de Santa 
Catarina.  
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Participantes do 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho 
Seguro – Violências no trabalho: enfrentamento e superação - ocorrido 
nos dias 16, 17 e 18 e outubro de 2019, em Brasília 

 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

MAGISTRADOS LANÇAM LIVROS NO TST DURANTE SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE 

ACIDENTES DE TRABALHO 

 
Desembargadora Lourdes Leiria e ministra Kátia Arruda 



 

95 

 

 

 

Durante o 5º Seminário Internacional do Programa Trabalho Seguro, promovido pelo TST, a 

desembargadora Lourdes Leiria e o juiz Rodrigo Goldschmidt lançaram, na quinta (17), livros com 

foco no assédio sexual e nos direitos de personalidade do trabalhador. A ministra do TST Kátia 

Arruda, gestora nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à 

Aprendizagem, prestigiou o evento. 

Presidente eleita do TRT-SC para o próximo biênio, Lourdes Leiria apresentou a segunda edição 

atualizada do livro “Assédio Sexual Laboral: Agente Causador de Doenças do Trabalho - Reflexos 

na Saúde do Trabalhador”. A obra é resultado de pesquisas feitas durante a especialização e o 

doutorado da magistrada, somadas à experiência profissional dos casos que julgou ao longo da 

carreira. 

“Este livro é uma contribuição para erradicar esta violência laboral que tem como maioria das 

vítimas as mulheres”, afirma a desembargadora, que integra o Comitê Gestor Nacional do 

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. 

 

 

Juiz Goldschmidt é o organizador do livro 

Já Rodrigo Goldschmidt, titular da Vara do Trabalho de Araranguá, é o organizador do livro 

“Direitos da Personalidade do Trabalhador”, uma coletânea de artigos de 17 especialistas sobre o 

tema. Além dele, contribuíram escrevendo para a obra os juízes Ricardo Jahn, um dos gestores 

regionais do Programa Trabalho Seguro em SC, e Luís Fernando Silva de Carvalho, da Vara do 

Trabalho de São Bento do Sul. 

 

O evento 

Com o tema “Violências no Trabalho: Enfrentamento e Superação”, o evento discutiu situações no 

ambiente de trabalho que podem levar ao adoecimento, como assédio moral, sexual e 

discriminação. 
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O seminário contou com participações de especialistas de renome internacional, como o do 

indiano Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz em 2014. Ele atua em favor dos direitos de 

crianças e jovens à educação e já libertou milhares de crianças de situações análogas à 

escravidão. 

 

Magistrados do TRT-SC que participaram do Seminário (da esq. 
para a direita): Ricardo Jahn, Roberto Guglielmetto, Lourdes Leiria, 
Elton de Salles e Rodrigo Goldschmidt 

 

 

8.5.18. Seminário Técnico Gestão de Trabalhos em Altura 

Local: Auditório do TRT da 12ª Região, em Florianópolis, SC 

Data: 30 de outubro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) vai sediar o seminário técnico “Gestão de 

Trabalhos em Altura” promovido pelo Instituto Trabalho e Vida em parceria com o Programa 

Trabalho Seguro (PTS). O evento é gratuito e será realizado dia 30 de outubro, no auditório da 

sede do Tribunal, em Florianópolis. 

Ao longo de todo o dia, serão realizadas seis palestras e dois painéis de debates. A primeira 

apresentação será às 9h30 sobre os impactos da restruturação do Ministério do Trabalho nas 

ações de segurança e saúde do trabalhador. Para encerrar o seminário, o técnico de segurança do 

trabalho do SESI-SC Lucas Bergmann irá falar sobre “Como fazer uma boa gestão dos trabalhos em 

altura”. 

O gestor do PTS em Santa Catarina, desembargador Roberto Guglielmetto, irá compor a mesa de 

abertura do seminário. Para participar, basta enviar um e-mail para 
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contato@trabalhoevida.com.br, informando nome, empresa, cargo, telefone e endereço 

eletrônico. 

O que: Seminário Técnico: Gestão de Trabalhos em Altura 

Quando: 30 de outubro, das 9h às 16h30 

Onde: auditório do TRT-SC (Rua Esteves Júnior, 395) 

 

 

Mudança de normas não diminui responsabilidade de empresas em acidentes, alerta gestor do 

Trabalho Seguro 

 

Des. Roberto Guglielmetto abriu seminário realizado na sede do TRT-SC 

 

A simplificação do conjunto de normas que regula parâmetros de segurança e saúde nos 

ambientes de trabalho — conhecidas como NRs (Normas Regulamentadoras, editadas atualmente 

pelo Ministério da Economia) — não vai diminuir a responsabilidade das empresas por acidentes 

laborais. O alerta foi feito pelo desembargador do TRT-SC Roberto Guglielmetto durante o 

seminário "Gestão de trabalhos em altura", evento promovido pelo Instituto Trabalho Vida, um 

dos parceiros do PTS, no auditório do TRT-SC, em Florianópolis. 

Segundo o magistrado, um dos gestores do Programa Trabalho Seguro (PTS) da Justiça do 

Trabalho catarinense, o empresariado deve estar consciente de que a simplificação das normas 

proposta pelo Governo Federal em nada altera a responsabilidade das empresas em minimizar 

riscos e zelar pela segurança dos trabalhadores, deveres que emanam da Constituição Federal. 

"A simplificação é bem-vinda, mas as empresas provavelmente continuarão a ser 

responsabilizadas se ficar comprovado que o trabalhador poderia ter sido protegido do risco, de 

que o acidente poderia ter sido evitado”, afirmou o magistrado. “E isso não vai mudar, mesmo 

que todas as normas de segurança sejam revogadas”, enfatizou. 
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Em SC, 89 mortes 

De acordo com o auditor-fiscal do trabalho Pedro 

Henrique Cruz, primeiro palestrante, as recentes 

mudanças na composição dos ministérios não afetaram a 

dinâmica da fiscalização do trabalho, hoje integrada ao 

Ministério da Economia. Embora considere preocupante o 

discurso de que as NRs “travam” o crescimento das 

empresas, o palestrante avaliou que as mudanças já 

realizadas não foram radicais. O objetivo do Governo é 

concluir a revisão das 37 normas até o final de 2020. 

“Na prática o que estamos vendo é uma simplificação”, 

avaliou o auditor, ressaltando que a nova redação da NR-1 

reafirma a premissa de que as empresas devem priorizar a 

eliminação dos riscos no ambiente de trabalho, adotando 

medidas coletivas e individuais que mitigam o problema apenas quando não for possível extirpar 

as ameaças. “Essas outras medidas são mais frágeis e têm uma gestão mais difícil”, compara. 

Cruz relatou que metade das ações de embargo ou interdição de obras feitas pelos auditores do 

trabalho em SC está relacionada ao risco de queda, fator responsável pela morte de 89 

trabalhadores catarinenses no período de 2012 a 2018. Cerca de 40% dos casos aconteceram na 

construção civil. “É quase uma morte por mês”, lamentou. 

 

 

Evento reuniu especialistas, agentes públicos e representantes de 
empresas catarinenses 
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8.6. Palestras  

8.6.1. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SIPAT da EMBRASP 

Local: Sede da EMBRASP, em Joinville, SC 

Data: 19 de março de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Programa Trabalho Seguro marca presença em mais um evento sobre segurança do trabalho 

 

O Programa Trabalho Seguro (PTS) marcou presença na Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes (Sipat) de Trabalho da Emprasb, empresa de segurança patrimonial localizada em 
Joinville e parceira do PTS. O juiz Rogério Barbosa (na foto, o primeiro à esquerda), gestor auxiliar 
do Programa, falou sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e 
sobre os riscos a que os trabalhadores estão expostos diariamente. A Sipat da Embrasp aconteceu 
na segunda (19). 

 

 
8.6.2. Palestra no 1º Seminário de Segurança das Empresas de Energia da Região 
Sul 

Local: Auditório da CELESC, em Florianópolis, 
SC 

Data: 21 e 22 de março de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor 
Regional Ricardo Jahn 
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8.6.3. Palestra sobre acidentes com motociclistas e motofretista – Fatores de risco 
das vias urbanas e do trabalho e Lançamento do Concurso relativo ao Projeto 
“Segurança e Saúde nas Escolas” 

Local: Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, SC 

Data: 25 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Jeronimo 
(integrante da mesa diretiva) 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Acidentes envolvendo motociclistas é tema de palestra na Assembleia Legislativa 

 

Acidentes de trânsito envolvendo motociclistas e motofretistas foi o tema de uma palestra na 
tarde desta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). O evento, 
promovido pela Fundacentro, marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de 
Trabalho, 28 de abril, e chama a atenção para o alto índice de mortalidade no trânsito 
envolvendo motocicletas: de janeiro a agosto de 2017 foram registrados, só em Santa Catarina, 
713 óbitos de motociclistas. 

O programa Trabalho Seguro foi representado pela diretora do Foro Trabalhista de Florianópolis, 
juíza do Trabalho Maria Aparecida Ferreira Jerônimo. 

A palestra foi conduzida por Eugênio Hatem Diniz, pesquisador da Fundacentro de Minas Gerais.  

De acordo ele, os serviços realizados por motoboys tiveram um aumento nos últimos anos e, 
consequentemente, esses profissionais ocupam em torno de 50% do registro de vítimas em 
acidades de trânsito. 

Conforme o pesquisador, a partir de 2007, as mortes envolvendo acidentes com motocicletas 
ultrapassaram a quantidade de óbitos em acidentes de carro. Eugênio elaborou sua pesquisa 
em Belo Horizonte, mas afirma que a situação é similar em diferentes estados. “O que varia de 
região para região são os números de acidentes e internações, mas as razões são as mesmas: 
falta de elaboração da mobilidade urbana, precariedade no transporte público, entre outros 
fatores.” 

O pesquisador conta ainda que, no caso específico dos motofretistas, questões como pressão de 
trabalho, demanda intensa e curto prazo para entregas contribuem ainda mais para a 
ocorrência de acidentes. “São trabalhadores que estão cansados e ainda são submetidos a um 
curto período de entrega, em locais muito distintos e acabam cometendo infrações de trânsito”. 

Entre as medidas sugeridas para a prevenção contra os acidentes estão a gestão da segurança 
no trânsito, investimento na infraestrutura viária e de mobilidade, além da conscientização 
tanto de motociclistas, quanto de motoristas e pedestres. "São medidas especificas que 
precisam ser tomadas para diminuir esses números e contribuir para um trânsito mais seguro 
para esses trabalhadores”, conclui. 
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8.6.4. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SIPAT da ELETROSUL 

Local: Sertão do Imaruí, em São José, SC 

Data: 21 de maio de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

[...] a juíza Maria Aparecida Jerônimo, da 3ª VT de Florianópolis, esteve na Eletrosul do Sertão 

do Imaruí a convite de integrantes da Cipa. A magistrada alertou os presentes sobre as 

consequências causadas pelos acidentes de trabalho e a necessidade de estar atento à saúde 

dos empregados. 

 

 

 

8.6.5. Palestra no XVIII Seminário da Comissão Interna de Prevenção de Acidente 
da Mineração - CIPAMIN 

Local: Auditório da SATC, em Criciúma, SC 

Data: 27 de julho de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Prevenção no setor de mineração 

 

A Justiça do Trabalho, por meio do Programa Trabalho Seguro, objetiva contribuir para a 

redução do número de acidentes de trabalho no Brasil, aproximando empregados e 

empregadores, sindicatos e Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) e 

procurando conscientizar a todos sobre a importância do assunto. 

Na última sexta (27), Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o juiz Ricardo Jahn, 

um dos gestores regionais do PTS em Santa Catarina, apresentou o Programa no XVIII 

Seminário da Comissão Interna de Prevenção de Acidente da Mineração (Cipamin), que 

aconteceu em Criciúma. O magistrado abordou também os assuntos “acidentes de trabalho” e 

“problemas da reforma trabalhista na questão da segurança e acidentes de trabalho”. 

 

 

8.6.6. Palestra na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT 
da Alumasa 

Local: Urussanga, SC 

Data: 13 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 
Ricardo Jahn palestrou para empregados da 
Alumasa, em Urussanga 
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[...] Já no Sul do Estado, o juiz Ricardo Jahn (VT de Araranguá) realizou três palestras. A 

primeira foi segunda (13), na Semana de Prevenção a Acidentes da Alumasa, fábrica de 

plásticos e alumínio sediada em Urussanga. O evento precisou ser realizado na paróquia local, 

um espaço bem amplo, para dar conta da procura dos empregados.  

 

 

8.6.7. Palestra sobre a Reforma Trabalhista 

Local: Criciúma, SC 

Data: 15 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

[...] Na quarta (15) ele falou sobre Reforma Trabalhista em Criciúma, com 

renda revertida para a Casa Guido, que apoia crianças com câncer. O 

magistrado fechou a semana com uma palestra na Anjo Química, fabricante 

de tintas de Criciúma, na sexta (16). 

“A gente nota que há uma conscientização maior em relação aos 

equipamentos de proteção, mas também é preciso avançar no tempo de 

treinamento com esses aparelhos”, avalia o magistrado. “Sempre busco 

reforçar que a cultura de prevenção é uma responsabilidade de todos”. 

 

 

8.6.8. Palestra na Empresa Anjo Química 

Local: Criciúma, SC 

Data: 16 de agosto de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

 

8.6.9. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SIPAT da CELESC 

Local: Auditório da CELESC, em Florianópolis, SC 

Data: 16 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Desembargador alerta sobre terceirização e acidentes de trabalho em Semana de Prevenção 

de Acidentes da Celesc 

 
Evento foi acompanhado por empregados terceirizados, 
funcionários concursados e diretores da empresa 

 
O gestor regional do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina (PTS), desembargador do 
TRT-SC Roberto Guglielmetto, participou na terça (16) da abertura da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat Integrada) da Celesc (Centrais Elétricas de SC). 
Além de apresentar o Programa, o magistrado alertou sobre aspectos envolvendo a 
terceirização e acidentes de trabalho. 
 
O primeiro dia de palestras foi assistido por 228 pessoas, sendo mais da metade desse público 
composto por empregados terceirizados. Também participaram do evento funcionários 
concursados e diretores da empresa. Devido à grande quantidade de vínculos terceirizados 
que a Celesc possui, as medidas de segurança do trabalho para esses funcionários foi o 
principal tema abordado por Guglielmetto na apresentação. 
 
“De cada dez acidentes de trabalho no Brasil, oito acontecem com terceirizados e, de cada 
cinco mortes no trabalho, quatro são de terceirizados”, apontou o desembargador, destacando 
a importância de as empresas fiscalizarem a prestação dos serviços por esses funcionários. 
“Não só em relação à parte documental, mas também na conservação e reposição de 
equipamentos de proteção, treinamentos e reciclagens, entre outros”, frisou. 
 
O gestor do Trabalho Seguro ainda apresentou as principais fontes de riscos para acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho: atividades desenvolvidas em altura, no trânsito, em redes 
elétricas urbanas e violência no ambiente laboral – essa última é o tema do PTS para o biênio 
2018/19. 
 
Impactos 
De acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, site mantido pelo 
Ministério Público do Trabalho (MPT) que compila dados de diversas instituições, em Santa 
Catarina foram registrados, entre 2012 e 2017, 178,4 mil acidentes e doenças do trabalho – o 
que, em média, é um a cada 20 minutos. No mesmo período, foram concedidos, por igual 
motivo, 132,7 mil auxílios-doença. O impacto previdenciário dos afastamentos foi de R$ 1,3 
bilhão, com a perda de 30,6 milhões de dias de trabalho. 
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8.6.10. Palestra sobre os Impactos da Reforma Trabalhista na Saúde e Segurança 
do Trabalhador 

Local: Associação Brasileira de Recursos Humanos, em Jaraguá do Sul, SC 

Data: 22 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Impactos 

 

Juíza Adriana Camargo falou sobre impactos da 
Reforma Trabalhista na saúde e segurança do 
trabalhador 
 

Também representando o PTS, a gestora auxiliar do Programa e juíza do Trabalho Adriana 
Xavier de Camargo fez duas palestras em Jaraguá do Sul, região Norte do estado, sobre os 
impactos da Reforma Trabalhista na saúde e segurança do trabalhador, ambas no final de 
outubro. 
 
A primeira foi realizada na Associação Brasileira de Recursos Humanos (Abrh) e a segunda, 
durante a Semana Jurídica do Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi). Entre os 
assuntos abordados, a magistrada falou sobre violência no trabalho, tema do PTS para o 
biênio 2018/2019, especificamente a questão da nova sistemática dos danos 
extrapatrimoniais. 
 
 
 
 

8.6.11. Palestra na Semana Jurídica do Centro Universitário Leonardo da Vinci  

Local: Auditório da Uniasselvi, em Jaraguá do Sul, SC 

Data: 25 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Regional Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 
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8.6.12. Palestra no Sindicato dos Arrumadores do Porto de Imbituba 

Local: Imbituba, SC 

Data: 15 de fevereiro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional 
Ricardo Jahn 

 

Palestra abordando tema relativo ao Programa 
Trabalho Seguro, com apoio do OGMO de Imbituba. 

 

 

8.6.13. Palestra no 3º Ciclo de Orientação Profissional do Sindicato das Indústrias da 
Construção Naval de Itajaí e Navegantes - Sinconavin 

Local: Itajaí, SC 

Data: 20 de fevereiro de 2019 

Representantes do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Auxiliar Daniel Lisbôa 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Gestores falam sobre segurança do trabalho a representantes e empregados dos setores 

portuário e naval 

 
A partir da esq.: des. Guglielmetto e juiz Lisbôa 

O desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz Daniel Lisbôa, gestores regional e auxiliar do 

Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina, respectivamente, participaram na quarta (20) 

do 3º Ciclo de Orientação Profissional promovido pelo Sindicato das Indústrias da Construção 

Naval de Itajaí e Navegantes (Sinconavin). 

O evento aconteceu em Itajaí. Enquanto Guglielmetto apresentou o PTS e falou sobre 

terceirização e precarização das condições de trabalho, entre outros assuntos, Lisbôa abordou 

questões relativas a acidentes de trabalho nos portos. 
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8.6.14. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SIPAT da ELETROSUL 

Local: Florianópolis, SC 

Data: abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Gestor do Trabalho Seguro participa da Semana de Prevenção de Acidentes da Eletrosul 

 

Palestra do juiz Ricardo Jahn foi transmitida para os quatro estados onde a 

empresa possui unidades 

 

O juiz do trabalho Ricardo Jahn, um dos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro (PTS) 

em Santa Catarina, fez a palestra inaugural da Semana Interna de Prevenção a Acidentes do 

Trabalho (Sipat) da Eletrosul, parceira do PTS. O evento ocorreu no início de abril na sede da 

empresa em Florianópolis e contou com a participação de diretores e do presidente da estatal, 

Gilberto Eggers. 

A atividade faz parte do Abril Verde, movimento de caráter interinstitucional que busca alertar 

para a questão da saúde e segurança no trabalho em todo o país. Na palestra, o gestor 

regional apresentou os objetivos do programa e falou sobre os altos índices de acidentes no 

estado. 

“É fundamental que empresas e gestores invistam na prevenção e na segurança dos 

trabalhadores”, afirmou o magistrado, destacando que o número de acidentes é nove vezes 

maior entre os terceirizados. Ele também chamou a atenção dos trabalhadores para terem 

cuidado com situações simples do cotidiano, que por um descuido podem se transformar em 

acidentes. 

Maior estatal federal de energia elétrica do sul do país, a Eletrosul é uma empresa pública 

controlada pela Eletrobras. Ela atua nas áreas de geração, transmissão e comercialização de 

energia e também investe em pesquisa e desenvolvimento para incentivar o uso de fontes 

alternativas de energia. Além de Santa Catarina, a empresa possui unidades em outros três 

estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. 
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No assunto segurança do trabalho, a estatal criou o Plano Eletrosul de Segurança do Trabalho, 

Saúde Ocupacional e Acompanhamento Social (Pessoas). O projeto possuiu uma série de 

iniciativas em prol da saúde do trabalhador como campanhas de conscientização e a Sipat. A 

estatal dispõe ainda de um software de registro de incidentes e análise de acidentes que 

auxilia na prevenção de acidentes. 

Nos últimos três anos foram contabilizados na empresa um total de 30 acidentes de trabalho. 

Dentre os principais tipos estão entorses (lesões no tornozelo), trânsito (viagens a serviço) e 

manuseio de ferramentas. A Eletrosul possui cerca de 1,2 mil empregados nos quatro estados 

onde atua. 

 

 

8.6.15. Palestra na Semana Municipal de Prevenção de Acidentes e Saúde do 
Trabalhador de Chapecó – VII SEMPAT  

Local: Chapecó, SC. 

Data: 16 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar 

Carlos Frederico Fiorino Carneiro  

 

Palestra abordando o Programa Trabalho Seguro 
aproveitando a presença dos representantes dos 
municípios da região, buscando estimular as ações 
de parceria tanto com o Programa quanto entre os 
respectivos serviços de referência de saúde do 
trabalhador, como o de Chapecó que tem uma 
grande e relevante atuação. 

 

 

8.6.16. Palestra para os alunos da Univille  

Local: Fórum Trabalhista de Joinville, 

Joinville, SC. 

Data: 31 de maio de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor 

Auxiliar Rogério Dias Barbosa  

 

Palestra aos alunos da Univille, 
acompanhados pela professora Janaina 
Silveira Soares Madeira, abordando o 

funcionamento da Justiça do Trabalho e a atuação do Programa Trabalho Seguro. 
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8.6.17. Palestra na Empresa Arroz Rampinelli 

Local: Forquilhinha, SC 

Data: 04 de outubro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Magistrado fala sobre trabalho seguro em Forquilhinha 

 

O gestor do Programa Trabalho Seguro do TRT-SC, juiz Ricardo Jahn, realizou uma palestra nesta 

sexta (4) na empresa Arroz Rampinelli (parceira do programa), em Forquilhinha, no sul do estado. 

Entre os assuntos discutidos pelo magistrado estavam questões envolvendo trabalho seguro, 

acidentes de trabalho e saúde mental. 

 

 

8.6.18. Palestra de Abertura na 5ª Semana Externa de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SEPAT do SECONCI 

 

Local: Florianópolis, SC 

Data: 14 de outubro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 
Maria Aparecida Ferreira Jeronimo 

 

Palestra proferida na abertura da 5ª SEPAT do 
SECONCI intitulada “A responsabilidade civil das 
empresas frente às atualizações da Normas 
Regulamentadoras do Trabalho”. O público presente 
no evento era composto de pequenos construtores, 
engenheiros e técnicos de segurança.  
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8.6.19. Palestra de Abertura na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho – SIPAT da Döhler 

 

Local: Joinville, SC 

Data: 07 de outubro de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza do Trabalho 
Tatiana Sampaio Russi 
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8.7. Assinatura de Termo de Adesão ao PTS-SC 

8.7.1. Aderente: RITMI CONFECÇÕES LTDA.  

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

Data: 01 de janeiro de 2018 

 

 

8.7.2. Aderente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA  

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane 
Vieira 

Data: 26 de fevereiro de 2018 

 
 
 
 

Juíza Lisiane firmou 
parceria em Joaçaba 

 

 

8.7.3. Aderente: EMBRASP – EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA 

PATRIMONIAL 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

Data: 05 de março de 2018 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Rede de supermercados, empresa de segurança patrimonial e secretaria municipal de saúde 

assinaram a parceria 

 

Em Joinville, juiz Juiz Rogério Barbosa formalizou 
adesão de empresa de segurança privada  
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O Programa Trabalho Seguro (PTS) de Santa Catarina ganhou nas últimas semanas três novas 

parcerias: a rede de supermercados Giassi, a Secretaria Municipal de Saúde de Joaçaba e a 

Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial (Embrasp). Com as novas adesões, já são 108 as 

parcerias firmadas com empresas, sindicatos e instituições governamentais e não governamentais 

no estado.  

Além dos representantes das empresas, os termos de adesão foram assinados pelos juízes Ricardo 

Jahn, gestor nacional do PTS, Lisiane Vieira e Rogério Dias Barbosa, gestores auxiliares do 

Programa. No próximo dia 19, Barbosa irá palestrar na abertura da Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes no Trabalho (Sipat) da Embrasp. 

Ao aderir ao PTS, a entidade deve promover ações, seminários, treinamentos e disseminar boas 

práticas para conscientizar trabalhadores e administradores sobre as consequências que os 

acidentes de trabalho podem causar a todos os envolvidos, inclusive aos familiares e à sociedade. 

Parceiras 
Fundada há mais de cinco décadas no município de Içara, a rede de supermercados Giassi conta 

com 15 lojas espalhadas pelo estado e emprega aproximadamente 6 mil funcionários. Já a 

Embrasp tem sede em Joinville e conta com 950 colaboradores que atuam em serviços de 

segurança patrimonial como escolta armada, segurança pessoal, residencial e de eventos, além 

de monitoramento por meio de equipamentos e análises de riscos. 

 
 
 

8.7.4. Aderente: EMPRESA COMPREENDO COMUNICAÇÃO LTDA. - ME 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Adriana Custódio Xavier de 
Camargo 

Data: 13 de abril de 2018 

 

Relatório da Juíza Adriana: 

 
Comunico, com satisfação, uma nova adesão ao PTS da empresa Compreende Comunicação que, 
já em cumprimento ao plano de ação, apresentou um e-book sobre o Abril Verde, como um 
instrumento para auxiliar o desenvolvimento de uma cultura de prevenção. 
A empresa possui muito clientes grandes na região e este material irá circular por todas essas 
empresas. 
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Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Programa Trabalho Seguro: nova parceria é firmada no norte do estado 

 

Em Jaraguá do Sul, juíza Adriana Camargo (d) 
formaliza termo de adesão com empresa de 
comunicação 

Reduzir o número de acidentes de trabalho e alertar para as consequências que eles podem 
causar para a vida dos trabalhadores e na para a própria sociedade. Esses são alguns dos 
objetivos do Programa Trabalho Seguro (PTS), que em Santa Catarina já conta com 109 
empresas parceiras. A última a se engajar foi a Compreende Comunicação, de Jaraguá do Sul, 
na última quinta (18). 

A adesão foi formalizada na 1ª VT do município por representantes da empresa e a juíza 
Adriana Camargo, gestora auxiliar do PTS na região do planalto norte do estado. Na ocasião, 
foi apresentado pelos novos parceiros um e-book sobre o Abril Verde, “um instrumento que 
será distribuído aos clientes da empresa para auxiliar no desenvolvimento de uma cultura de 
prevenção”, relatou a magistrada. 

Ao aderir ao PTS, a empresa se compromete a promover ações, seminários, treinamentos e a 
disseminar boas práticas para conscientizar os trabalhadores e administradores sobre a 
importância da prevenção aos acidentes de trabalho. 

 

 

8.7.5. Aderente: EMPRESA AGROPECUÁRIA SCHIO LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Hérika Machado da Silveira 
Cecatto 

Data: 26 de abril de 2018 
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8.7.6. Aderente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
Data: 06 de setembro de 2018 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Secretaria de Educação do Estado é nova parceira do Programa Trabalho Seguro 

 

Termo de adesão foi assinado na quinta (6) 

A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina é a mais nova parceira do Programa 

Trabalho Seguro (PTS). O termo de adesão foi assinado na quinta-feira (6), pelo 

desembargador e gestor regional do PTS, Roberto Guglielmetto, e pela secretária de Educação, 

Simone Schramm. Essa é a 112ª parceria do PTS no estado. 

 

A parceria garantirá a divulgação de temas relativos à saúde e segurança do trabalho em 

escolas de Florianópolis já neste semestre, preparando os alunos para o futuro. A iniciativa 

será ampliada para todo o estado em 2019. “São parcerias como esta que fortalecem o 

desenvolvimento dos jovens para a vida adulta, além de torná-los multiplicadores de boas 

iniciativas”, destaca a secretária. 

 
 
 
 

8.7.7. Aderente: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 12ª 
REGIÃO – AMATRA12 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 
Data: 17 de outubro de 2018 

 
Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

 

 



 

115 

 

 

Nova parceria [...] 

 

Outras duas iniciativas marcaram o primeiro dia de encontro dos magistrados: a adesão da 

Associação dos Magistrados do Trabalho de SC (Amatra12) ao Programa Trabalho Seguro e o 

lançamento da 30ª edição da Revista do TRT12. 

A parceria foi firmada pela presidente da Associação, juíza Andrea Bunn, e os gestores regionais 

do PTS no estado, desembargador Roberto Guglielmetto e juiz Ricardo Jahn. A magistrada 

comentou que, motivada pelo espírito da adesão ao Programa, já realizou algumas ações na 

entidade, como a mudança do mobiliário dos funcionários para modelos ergonômicos. 

 

 

8.7.8. Aderente: TUPY S.A. 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

Data: 09 de novembro de 2018 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Com mais de 12 mil empregados, Tupy é nova parceira do Programa Trabalho Seguro 

 
Juiz Rogério Barbosa (D) participou de ação promovida 
pela empresa dentro da Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trabalho 
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A multinacional Tupy S/A é a mais nova parceira do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. 
O termo de adesão foi assinado na sexta (9) pelo juiz auxiliar do Programa na circunscrição de 
Joinville, Rogério Dias Barbosa, o coordenador jurídico da empresa, Osmar Zimmermann, e o 
diretor de Recursos Humanos, Fernando Silvério. Essa é a 113ª parceria firmada pelo PTS no 
estado. 
 
Líder mundial no mercado de bloco e cabeçotes 
de ferro para motores e nacional em conexões de 
ferro maleável, a Tupy é uma metalúrgica 
catarinense presente em mais de 40 países. 
Fundada em Joinville em 1938 por imigrantes 
alemães, possui atualmente cerca de 12,5 mil 
funcionários, alocados em quatro fábricas: duas 
no Brasil (Joinville e Mauá/SP) e duas no México. 
Na sede catarinense, trabalham cerca de 7,8 mil 
trabalhadores. 
 
Ao aderir ao Programa, a empresa se compromete a disseminar boas práticas e a realizar ações de 
capacitação sobre saúde e segurança do trabalho, permitindo que as informações cheguem a 
uma maior número de trabalhadores e contribuindo para a criação de uma cultura de prevenção 
de acidentes no ambiente laboral. 
 
Santa Catarina é o quarto estado brasileiro com mais registros de acidentes e doenças do 
trabalho, com 38 mil ocorrências por ano. A atividade de fundição de ferro e aço, típica das 
metalúrgicas, está entre as que mais causam acidentes e doenças do trabalho, juntamente com o 
atendimento hospitalar e o abate de aves e suínos. 
 
 
 
 

8.7.9. Aderente: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto e Juiz Gestor Auxiliar Daniel Lisbôa 

Data: 29 de novembro de 2018 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Balneário Camboriú poderá ter lei para capacitação de terceirizados em segurança do trabalho 
 

 
Termo de adesão ao PTS foi assinado pelo prefeito Fabrício 
Oliveira na quinta (29) 
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O município de Balneário Camboriú vai propor lei para tratar da segurança e saúde do trabalho de 
funcionários terceirizados. O anúncio foi na quinta (29) feito pelo prefeito, Fabrício Oliveira, 
durante a assinatura do termo de adesão da cidade balneária ao Programa Trabalho Seguro de 
Santa Catarina (PTS). 
 
De acordo com o gestor, será enviado à Câmara de Vereadores do município um projeto de lei que 
prevê a obrigatoriedade de constar, nos editais de licitação e nos contratos administrativos para o 
fornecimento de mão de obra, cláusula de capacitação em saúde e segurança do trabalho para os 
funcionários. A medida já foi adotada pelo Governo do Estado e pelas prefeituras de Itajaí, 
Araranguá, Chapecó e Luzerna. 
 
"É um Programa muito importante para a cidade e para o trabalhador. A participação do 
Município, ao assinar esse termo de cooperação com a Justiça do Trabalho, visa ações que 
melhorem as condições de segurança junto a empresas, entidades e trabalhadores", destacou o 
prefeito. 
 
Fabrício Oliveira ainda pretende instituir em Balneário Camboriú o Dia da Conscientização de 
Saúde e Segurança no Trabalho, para que atividades sejam realizadas com alunos e professores 
nas unidades de ensino do município. Participaram da reunião o gestor regional do PTS 
desembargador Roberto Luiz Gugliemetto e o juiz Daniel Lisboa, gestor auxiliar do Programa. 
 
"O PTS tem como objetivo principal a conscientização de toda a população e dos agentes sociais 
na prevenção a acidentes de trabalho. É muito importante a adesão de Balneário Camboriú. Com 
certeza outros municípios também vão aderir", ressaltou o desembargador Gugliemetto. 
 

 

 

8.7.10. Aderente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA BÁSICA 

MUNICIPAL BAIRRO BORTOLOTTO 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

Data: 29 de novembro de 2018 

 

 

 

8.7.11. Aderente: DÖHLER S.A. 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Rogério Dias Barbosa 

Data: 07 de dezembro de 2018 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Com 136 anos de história, Döhler é a mais nova parceira do Programa Trabalho Seguro 
 

 
Em Joinville, juiz Rogério Barbosa (ao fundo) formalizou termo de adesão 
com a empresa têxtil 

 
O Programa Trabalho Seguro (PTS) de Santa Catarina firmou na última semana mais uma parceria 

ao Programa, a 115º no estado: a empresa têxtil Döhler, de Joinville. O termo de adesão foi 

assinado pelo juiz auxiliar do Programa para a região, Rogério Dias Barbosa e pelo presidente da 

empresa, José Mario Gomes Ribeiro. 

Uma das maiores empresas do Brasil no ramo de cama, mesa e banho, a Döhler foi fundada em 

Joinville há 136 anos. Possui atualmente cerca de 3,2 mil colaboradores, que atuam na produção 

mensal de 1,4 toneladas de tecidos. 

Ao aderir ao Programa, a empresa se responsabiliza a promover ações, seminários, treinamentos 

e disseminar boas práticas para conscientizar trabalhadores e administradores sobre as 

consequências dos acidentes de trabalho a todos os envolvidos, inclusive os familiares das vítimas 

e a sociedade. 

Dados do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT) revelam que, em 2016, ocorreram 

36.650 acidentes de trabalho em Santa Catarina, sendo 860 deles na área têxtil. 

 

 

 

8.7.12. Aderente: MUNICÍPIO DE LUZERNA  

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 23 de abril de 2019 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Município de Luzerna assina termo de adesão ao Programa Trabalho Seguro 

 

A partir da esquerda: juiz Rodrigo Gamba Rocha Diniz; 

procuradora do município Kátia Iolanda Deuerlin; prefeito 

Moisés Diersman; e juíza Lisiane Vieira 

O Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina conta com mais um parceiro: o município 

de Luzerna, localizado no meio oeste do estado. O termo de adesão ao Programa foi assinado pela 

juíza Lisiane Vieira, gestora auxiliar do PTS na região, e pelo prefeito de Luzerna, Moisés 

Diersmann, na terça (23), na Vara do Trabalho de Joaçaba. Estiveram presentes o juiz Rodrigo 

Gamba Rocha Diniz, titular da VT de Joaçaba, e a procuradora do município Kátia Iolanda 

Deuerling. 

O ato faz parte do Abril Verde, movimento nacional que busca conscientizar sobre a importância 

de um ambiente de trabalho saudável e seguro. Segundo a juíza Lisiane, a cidade de Luzerna vem, 

desde 2014, se mostrando preocupada com as questões relativas à promoção da saúde e 

segurança no trabalho. “Prova disso foram os diversos projetos de lei aprovados pela Câmara dos 

Vereadores de Luzerna e sancionados pela Prefeitura”, destacou a magistrada. 

A proposta de trabalho apresentada pela Prefeitura durante a formalização da parceria foi 

garantir efetividade à legislação municipal. Nesse sentido vários passos já foram dados, entre eles 

a posse dos membros da primeira Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho dos 

Servidores Públicos de Luzerna, ocorrida dia 12 de abril. 

 

Confira as leis de Luzerna referentes à saúde e segurança do trabalhador: 

Lei 1.282/2014 – institui o Programa Saúde do Trabalhador 

Lei 1.389/2015 – institui o Dia de Segurança e de Saúde nas Instituições de Ensino 

Lei 1.392/2015 – dispõe sobre a Segurança e Medicina do Trabalho 

Lei 1.470/2016 – dispõe sobre a instituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
no âmbito da Administração Pública 

Lei 1.504/2017 – dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos editais de licitação cláusula de 
capacitação dos trabalhadores envolvidos sobre o tema saúde e segurança no trabalho 
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8.7.13. Aderente: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO - ACEST 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria 
Aparecida Ferreira Jeronimo 

Data: 07 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

8.7.14. Aderente: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE EMISSORAS DE RÁDIO E 

TELEVISÃO - ACAERT 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

Data: 04 de setembro de 2019 

 

 

8.7.15. Aderente: TV O ESTADO FLORIANÓPOLIS LTDA. - RIC TV 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Maria Aparecida Ferreira 
Jeronimo 

Data: 04 de setembro de 2019 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Grupo RIC e Acaert são novos parceiros do Programa Trabalho Seguro 

 

Marcelo Petrelli (e), presidente Mari Eleda e desembargador 

Roberto Guglielmetto durante assinatura do termo de adesão 
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O Programa Trabalho Seguro (PTS) ganhou nesta quarta (4) dois novos parceiros em Santa 

Catarina: a RIC TV e a Associação Catarinense de Empresas de Rádio e Televisão (Acaert). O ato de 

adesão ocorreu no Gabinete da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-

SC), em Florianópolis. 

O termo foi assinado pelo presidente das duas instituições, Marcello Petrelli, pela presidente do 

TRT-SC, desembargadora Mari Eleda, pelo gestor regional do Trabalho Seguro, desembargador 

Roberto Guglielmetto, e pela gestora auxiliar do Programa em Florianópolis, juíza Maria 

Aparecida Jerônimo. 

O PTS foi lançado em 2012 pelo Tribunal Superior do Trabalho, em meio às grandes obras que 

estavam sendo construídas para a Copa do Mundo no Brasil. O objetivo é fomentar a cultura da 

prevenção entre patrões e empregados a partir de ações de conscientização nas empresas e 

instituições públicas. 

Com a RIC e a Acaert, primeiras entidades da área de comunicação a aderirem, o Programa 

alcança agora 120 parceiros no Estado. “Trata-se de uma iniciativa preventiva e educativa que o 

Grupo RIC e a Acaert têm muita honra de participar. Vamos colocar a comunicação a serviço da 

prevenção de acidentes de trabalho para construirmos uma sociedade melhor”, disse Petrelli. 

O desembargador Roberto Guglielmetto lembrou que no Brasil acontece um acidente de trabalho 

a cada quatro minutos e um óbito a cada quatro horas. Os dados são do Observatório do 

Trabalho, site mantido pelo Ministério Público do Trabalho que cruza informações de diversas 

instituições, além da Previdência Social. “A parceria da RIC e da Acaert são muito bem vindas 

porque existe muita desinformação a respeito das normas de segurança do trabalho, e tenho 

certeza que vocês vão nos ajudar a esclarecê-las”, afirmou. 

A presidente do TRT-SC também comemorou a parceria. “Tanto a RIC quanto a Acaert, com suas 

quase 300 empresas de rádio e TV afiliadas, vão dar a visibilidade que o assunto merece. Por isso, 

na minha visão, essa adesão é estratégica para garantir mais segurança nos ambientes de 

trabalho”, opinou a desembargadora Mari Eleda. 

Também participaram da reunião o diretor de conteúdo do Grupo RIC, Luís Meneghim, o diretor 

executivo da Acaert, Leonardo Soares de Amorim, e o servidor da 3ª Vara do Trabalho de 

Florianópolis, Alberto Caldeira. 

 

 

8.7.16. Aderente: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA.  

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.17. Aderente: AP APARTAMENTOS INCORPORADORA LTDA.  

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 
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8.7.18. Aderente: EDIFICA INCORPORAÇÕES LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.19. Aderente: MFS SOLUÇÕES HIDRÁULICAS LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.20. Aderente: NG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ME 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.21. Aderente: PALUDO INCORPORADORA LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.22. Aderente: TECHNE INCORPORAÇÕES LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.23. Aderente: TRIESTE CONSTRUÇÕES LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

 

8.7.24. Aderente: WV INCORPORADORA LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 
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8.7.25. Aderente: VISÃO CONSULTORIA LTDA. 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

Data: 12 de novembro de 2019 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Programa Trabalho Seguro firma parceria com dez empresas da construção e do mobiliário de 

Joaçaba 

 

Juíza Lisiane Vieira e representante da Andrade 
Construções Ltda, uma das empresas a aderir ao 
Programa Trabalho Seguro 

 

O Programa Trabalho Seguro (PTS) de Santa Catarina engajou dez empresas do ramo da 

construção e do mobiliário de Joaçaba, meio oeste do estado, na busca pela segurança e saúde 

dos trabalhadores. 

Na terça (12) elas assinaram o termo de adesão ao Programa, que compromete as entidades a 

promoverem ações, seminários, treinamentos e disseminação de boas práticas para conscientizar 

os trabalhadores e administradores sobre as consequências que os acidentes de trabalho podem 

causar a todos os envolvidos, inclusive aos familiares e à sociedade. 

A parceria foi firmada entre os representantes das empresas e a juíza do trabalho e gestora 

auxiliar do PTS na região, Lisiane Vieira, durante encerramento do programa “Juntos Pela Vida”, 

coordenado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário 

(Siticom) de Joaçaba, com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

A iniciativa proporcionou aos trabalhadores, de forma gratuita, capacitação em saúde e segurança 

no trabalho, com destaque para atividades voltadas às normas regulamentadoras (NRs) que 

tratam da construção civil e do trabalho em altura. Ao todo foram capacitados 75 trabalhadores, 

sendo 25 deles autônomos. 
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Durante o evento, os presentes foram convidados a assinar uma “Carta Aberta à Sociedade”, 

assumindo o compromisso de implementar medidas de saúde e segurança do trabalho e 

colaborar para campanhas de prevenção. 

 

Veja quem são as novas parceiras do PTS 

AP Apartamentos Incorporadora Ltda. 

NG Construtora e Incorporadora Ltda. Me. 

Trieste Construções Ltda. 

Edifica Incorporações Ltda. 

Thecne Incorporações Ltda. 

WV Incorporadora e Imobiliária Ltda. Me. 

Andrade Construções Ltda. 

Visão Consultoria Ltda. 

Paludo Incorporadora Ltda. 

MFS Soluções Hidráulicas Ltda. 

 

 

 

8.7.26. Aderente: SCPar PORTO DE IMBITUBA S.A. 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

Data: 02 de dezembro de 2019 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

PORTO DE IMBITUBA ADERE AO PROGRAMA TRABALHO SEGURO 

 

Juiz Ricardo Jahn durante reunião com equipe do Porto de Imbituba 
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A partir de 2020, os trabalhadores do Porto de Imbituba poderão participar das ações do 

Programa Trabalho Seguro, iniciativa nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Termo de Adesão ao 

Programa foi assinado este mês pelo diretor-presidente da SCPar Porto de Imbituba, Jamazi 

Alfredo Ziegler. O objetivo da parceria é fomentar a cultura da segurança no ambiente 

organizacional, a partir de ações de conscientização nas empresas e instituições públicas e 

privadas. 

As tratativas começaram em novembro, com a apresentação da iniciativa por um dos gestores 

regionais do Programa em Santa Catarina, juiz do trabalho Ricardo Jahn. O magistrado visitou o 

porto no dia 14 de novembro, junto com o presidente do Órgão Gestor de Mão de Obra de 

Imbituba (OGMO), Gilberto Barreto, e foi recebido pela diretoria executiva da Autoridade 

Portuária. Em Santa Catarina, cerca de 130 empresas já são parceiras do Programa, entre elas o 

próprio OGMO Imbituba. 

Uma Comissão específica da SCPar dará continuidade ao programa no Porto. Em 2020, a equipe 

fará conversas de conscientização com os colaboradores da Autoridade Portuária eos 

Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs). Outras ações com o tema segurança e saúde no trabalho 

também já estão programadas, como a campanha Abril Verde, que busca desenvolver a cultura 

de prevenção de acidentes do trabalho. 

 



 

126 

 

 

8.8. Encaminhamento de projeto de lei municipal/estadual 
8.8.1. Projeto de lei do Estado de Santa Catarina  

Convertido na Lei nº 17.389, de 20 de dezembro de 2017, do Estado de Santa 

Catarina  

Institui o mês Abril da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, dedicado a ações 

de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho, no Estado de Santa Catarina. 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Nova lei estadual alerta para prevenção de acidentes e doenças do trabalho 

 

Criação da lei foi solicitada em 2016 pelo desembargador Roberto 
Guglielmetto, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa 
(Alesc) 

Foi publicada no fim do ano passado a Lei 17.389/17, instituindo o “Abril da Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora”, mês em que deverão ser promovidas ações de prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho em Santa Catarina (SC). A criação da norma foi solicitada em 
2016 pelo desembargador do TRT-SC e gestor regional do Programa Trabalho Seguro no 
estado, Roberto Guglielmetto, durante pronunciamento na Assembleia Legislativa (Alesc). 

Na ocasião, Guglielmetto ressaltou que, a cada minuto, três trabalhadores morrem em 
acidentes no mundo. "É um problema gravíssimo, que exige maior conscientização da 
sociedade desde cedo", alertou o magistrado, lembrando também que o estado é pioneiro em 
ações direcionadas às segurança do trabalho. 

Uma delas é a lei estadual 16.003/13, que obriga os editais de licitação da Administração 
pública a incluir cursos de prevenção de acidentes a todos os seus trabalhadores tercerizados. 
A criação da norma também foi uma iniciativa do PTS, à época coordenado pelo 
desembargador do TRT-SC Alexandre Ramos. 

O objetivo da nova lei é conscientizar a população catarinense sobre as normas referentes à 
segurança e medicina do trabalho e chamar a atenção para ações preventivas de acidentes e 
doenças laborais, através de palestras, seminários, atividades em unidades de ensio, 
concursos, visitas a empresas, entre outras. 

O Abril da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora será uma ação conjunta com o Movimento 
Abril Verde, também dedicado à promoção de ações preventivas de acidentes e doenças do 
trabalho, terá como símbolo um "laço" na cor verde. 
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8.8.2. Projeto de lei do Município de Balneário Camboriú  

Convertido na Lei nº 4.346, de 09 de dezembro de 2019, do Município de Balneário 

Camboriú  

Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar nos editais de licitação e respectivos 

contratos administrativos, cláusula de capacitação dos trabalhadores envolvidos, 

sobre o tema saúde e segurança do trabalho. 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

CAPACITAÇÃO DE TERCEIRIZADOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO VIRA LEI EM BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ 

 

O município de Balneário Camboriú instituiu na segunda-feira (9) uma lei para tratar da 

segurança e saúde do trabalho de seus funcionários terceirizados. A iniciativa foi concretizada 

pela atuação do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina (PTS). 

A lei 4.346/19 determina a obrigatoriedade de constar, nos editais de licitação e nos contratos 

administrativos para o fornecimento de mão de obra, cláusula de capacitação em saúde e 

segurança do trabalho para os funcionários. A norma ainda determina que caso exista algum 

trabalhador sem a mencionada capacitação, ou com ela vencida, seja suspenso o pagamento 

da obra ou serviço até a regularização. 

A mobilização junto ao Poder Executivo para a elaboração da lei partiu do desembargador 

Roberto Guglielmetto e do juiz da Vara do Trabalho de Caçador Daniel Lisbôa, 

respectivamente gestores regional e auxiliar do PTS em Santa Catarina. Além de Balneário 

Camboriú, já adotaram a iniciativa o Governo do Estado e as prefeituras de Itajaí, Araranguá, 

Chapecó e Luzerna. 



 

128 

 

 

8.9. Celebração de datas comemorativas 

8.9.1. DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Local: TRT da 12ª Região, Florianópolis, SC 

Data: 27 de abril de 2018 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Em memória às vítimas 

Justiça do Trabalho recebeu quase 18 mil processos envolvendo acidentes de trabalho em 
SC nos últimos três anos 

Indústria de alimentação, bebidas e fumo é ramo de atividade com maior incidência de 
ações 

Na véspera do Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho (28 de abril), 
números demonstram que nos últimos três anos a Justiça do Trabalho de Santa Catarina 
recebeu 17,8 mil processos envolvendo o tema – o que representa 6,5% do total de novas 
ações no período. Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Gestão Estratégica do 
Tribunal, com base no sistema de gerenciamento estatístico da Justiça do Trabalho (e-Gestão). 

Quase metade desses processos (7,7 mil) foram abertos por trabalhadores da indústria. Nessa 
categoria econômica, a maior incidência de ações aconteceu no desempenho de atividades 
relacionadas à alimentação, bebidas e fumo (2,5 mil), seguidas pelas de construção civil e 
mobiliária (1,3 mil) e pelas metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico (1,2 mil). 

Em todo o estado, a Vara do Trabalho com o maior percentual (14%) de ações envolvendo 
acidentes de trabalho desde 2015 foi a de Fraiburgo. Dos 2.433 processos protocolados ali 
desde então, 342 deles tratavam do tema. De acordo com o juiz titular da unidade, Gustavo 
Menegazzi, a preponderância dos pedidos refere-se a doenças ocupacionais (relativas ao 
desempenho da atividade) relacionadas ao cultivo de maçã. 

“Muitas vezes essa atividade envolve grande esforço físico, movimentos repetitivos e também 
posturas ergonomicamente inadequadas, por isso gera problemas”, explica o juiz, ressaltando 
que são feitos esforços para combater a situação. “Esclarecemos as empresas e, quando 
constatada a doença, elas são condenadas a indenizações que as façam entender que devem 
sempre investir em boas condições de trabalho”, complementa. 

 

Abril Verde 

A reflexão sobre os números levantados faz parte do Abril Verde, campanha nacional que 
pretende alertar a sociedade para a importância da prevenção de acidentes de trabalho e de 
doenças decorrentes da atuação profissional. A preocupação não é à toa: no ano passado, a 
Justiça do Trabalho recebeu quase 115 mil (114.976) processos tratando do assunto. 
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“O acidente acontece onde a prevenção falha. Por isso os juízes que integram o Programa 
Trabalho Seguro, da Justiça do Trabalho, não tem medido esforços para ampliar a 
conscientização de empregados e empregadores, por meio de seminários, eventos e até 
mesmo visitas ao chão de fábrica”, informa o desembargador Roberto Guglielmetto, 
lembrando que no ano passado o PTS participou de 160 atividades relacionadas à saúde e 
segurança do trabalho em todo o Estado. 

 

 

8.9.2. DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Local: TRT da 12ª Região, Florianópolis, SC 

Data: 27 de abril de 2018 

 

Artigo veiculado no Informativo 12ª Hora: 

 

 

ABRIL VERDE 

DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO 

Por Dolores Cunha de Amorim Santos 
Médica do Trabalho e coordenadora do Saúde 
 
Há aproximadamente 49 anos, em 28 de abril de 1969, as vidas de 78 trabalhadores foram 
interrompidas por um trágico acidente em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados 
Unidos. Sensibilizados com ocorrido e por iniciativa de sindicatos canadenses, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) instituiu o 28 de abril como o Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 

Em nosso país foi promulgada a Lei 11.121 em maio de 2015, criando o Dia Nacional em 
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. 

Na trilha dos movimentos internacionais como o Outubro Rosa (prevenção do câncer de 
mama) ou o Novembro Azul (prevenção do câncer de próstata), o Abril Verde (cor símbolo da 
segurança do trabalho) tem como objetivo principal alertar o maior número de pessoas sobre 
a importância de se estabelecer uma cultura prevencionista no ambiente de trabalho no que 
diz respeito à saúde e segurança do trabalhador. 

Apesar da legislação vigente, da fiscalização dos órgãos públicos e da instituição de ações que 
procuram promover a saúde e segurança no trabalho, amargamos estatísticas nefastas como 
demonstram os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) relativos a 2016. 
Segundo o documento, foram registrados 578.935 acidentes de trabalho e 12.502 casos de 
doenças ocupacionais. Porém, é importante frisar que os dados são bem superiores aos 
informados, em virtude do grande número de subnotificações das ocorrências. 

Os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho impactam diretamente não só a vida do 
trabalhador, como também desestruturam famílias, consomem recursos do Estado, 
prejudicam a produção, sobrecarregam os serviços de saúde e proporcionam um ambiente de 
trabalho adverso e de insegurança laboral. 

Promover uma cultura prevencionista nos ambientes laborais, por meio de informação e da 
sensibilização de toda a sociedade, é uma ferramenta de suma importância na melhoria das 
condições de saúde e segurança do trabalhador. 
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8.9.3. DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Local: TRT da 12ª Região, Florianópolis, SC 

Data: 26 de julho de 2018 

 

Matéria veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Decisões opostas revelam que patrões e empregados devem estar atentos na prevenção de 
acidentes de trabalho 

Marceneiro cortou polegar na serra mas não foi indenizado por ter sido negligente, 
enquanto empresa de segurança teve que indenizar vigilante com pé ferido 

 

Vinte e sete de julho marca o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Duas 
recentes decisões do TRT-SC – uma condenando e outra absolvendo o empregador - mostram 
a necessidade de atenção constante para se evitar os acidentes laborais por todos envolvidos, 
sejam patrões ou empregados, procurando-se desenvolver uma cultura de prevenção. 

No primeiro caso, um trabalhador de uma marcenaria na região do Alto Vale do Itajaí ajuizou 
ação contra seu empregador exigindo indenização por danos morais, estéticos e materiais 
após sofrer acidente de trabalho que provocou ferimento em seu dedo polegar. O empregador 
alegou que o funcionário foi “desleixado”, pois deveria ter utilizado uma régua de madeira 
para empurrar as tábuas na serra circular, procedimento simples que evita aproximar a mão 
do local de corte. 

Depois de ser condenado em primeira instância pela 1ª Vara do Trabalho (VT) de Rio do Sul, o 
empregador recorreu ao TRT-SC, que excluiu a condenação. O relator, desembargador José 
Ernesto Manzi, mesmo concordando com o juiz de origem sobre a responsabilidade objetiva 
do empregador por desenvolver atividade de risco, observou em sua decisão que “o 
reclamante agiu com culpa exclusiva ao não usar a régua de madeira que impedia o contato 
de sua mão com a serra”. 

Em outro caso, um vigilante de escolta armada propôs ação trabalhista pedindo indenização 
por danos morais e materiais por ter fraturado o pé em acidente de carro, causado por um 
“cochilo” de seu colega que dirigia o automóvel da empresa. O pedido foi acolhido pelo juiz 
Ricardo Córdova Diniz, titular da 3ª VT de Itajaí, que condenou a empresa a pagar a 
indenização. 

A empresa recorreu ao TRT-SC alegando que a culpa pelo acidente seria de um “terceiro”, mas 
os membros da 1ª Câmara decidiram, por unanimidade, manter a condenação. Segundo o 
relator do processo, juiz Hélio Bastida Lopes, “é totalmente descabida a alegação da ré de 
ausência de responsabilidade”, já que o “terceiro”, nesse caso, também era seu empregado. 
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8.9.4. DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Local: TRT da 12ª Região, Florianópolis, SC 

Data: 27 de julho de 2018 

 

Matéria veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

JT de Santa Catarina recebeu 6 mil ações envolvendo acidentes de trabalho no ano passado 

O TRT-SC recebeu no ano passado 6 mil ações trabalhistas envolvendo acidentes de trabalho 

em todo o Estado, o que corresponde a 6,35% dos pouco mais de 94 mil processos 

ajuizados. 

Mas esse índice médio é superado na região de Chapecó, onde a fatia é de 10,97%. Segundo o 

diretor do Foro, o juiz Carlos Frederico Carneiro, mais da metade dos processos envolvendo 

acidente de trabalho na jurisdição estão ligados à atividade em frigoríficos. O número de casos 

vem diminuindo, segundo ele, muito em função das ações desenvolvidas pelo Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e pelos sindicatos da região, que são bastante 

atuantes. 

“O Cerest atua com bastante vigor e desenvolve um bom nível de ações de prevenção de 

acidentes de trabalho”, afirma o juiz, que também alerta para a carência de pessoal do 

Ministério do Trabalho e Emprego para agir na fiscalização. 

O gestor do Programa Trabalho Seguro (PTS) em Santa Catarina, desembargador do TRT-SC 

Roberto Guglielmetto, reforça que no caso dos frigoríficos a maior procura pelo Judiciário 

talvez se justifique pelo elevado número de doenças ocupacionais em relação a grande 

maioria das atividades, "mesmo levando em conta que no caso das doenças ocupacionais o 

nexo com o trabalho é apenas possível, e não evidente como nos acidentes típicos", explica. 

Guglielmetto observa ainda que existe a subnotificação, isto é, muitos acidentes não são 

comunicados e os números oficiais ficam abaixo da realidade. Além disso, apenas um pequeno 

percentual dos acidentes acabam sendo motivo de ações trabalhistas – em Santa Catarina, foi 

de 23% em 2016. “Existe uma inibição natural do trabalhador em procurar a Justiça enquanto 

mantém o vínculo de emprego com a empresa onde ocorreu o acidente”, ressalta o 

magistrado. 
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Segundo a Previdência Social, de acordo com os dados do Anuário Estatístico mais recente 

(2016), foram registrados 578,9 mil acidentes de trabalho no país, sendo 36,6 mil em Santa 

Catarina. Os dados nacionais mostram uma queda de 7,1% em relação ao ano anterior, 

redução também observada em Santa Catarina, só que em menor percentual (5,4%). 

Para o juiz Fábio Travain, da 2ª Vara do Trabalho de Chapecó, a rotina diária não deixa 

ninguém esquecer dos acidentes de trabalho. “A sociedade não precisa de mais ou maiores 

indenizações, o único caminho é a prevenção, abolir o uso de máquinas e procedimentos com 

riscos e acompanhar de perto a saúde do trabalhador. Só assim vamos impedir que a 

produção de hoje seja a adversidade do amanhã”, conclui. 

 

 

8.9.5. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO ILUMINADO EM 

HOMENAGEM AO ABRIL VERDE 

Local: TRT da 12ª Região, Florianópolis, SC 

Data: Mês de abril de 2019 

 

 



 

133 

 

 

8.9.6. Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CANPAT 

Local: Auditório do Sinduscon, Florianópolis, SC 

Data: 03 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Abril Verde: desembargador do TRT-SC participa da abertura da campanha nacional no 

estado 

 

 

O desembargador Roberto Guglielmetto (2º da esq. para dir.), gestor regional do PTS, 

participou da abertura da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

(Canpat) deste ano. Promovida pela Superintendência Regional do Trabalho em SC e pela 

Fundacentro, o evento aconteceu no dia 3 de abril e contou com a palestra do engenheiro 

químico e de segurança do trabalho Waldemar Pacheco Júnior, sobre 'Gestão de Riscos 

Ocupacionais'. 

 

 

8.9.7. Apresentação do Calendário de Atividades referente ao Abril Verde elaborado 

pela CISTT de Joaçaba 

Local: Câmara de Vereadores de Herval D’Oeste, SC 

Data: 1º de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 
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8.9.8. Apresentação do Calendário de Atividades referente ao Abril Verde elaborado 

pela CISTT de Joaçaba 

Local: Câmara de Vereadores de Joaçaba, Joaçaba, SC 

Data: 02 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

 

Também dentro da programação do Abril Verde, a juíza Lisiane Vieira, gestora auxiliar do PTS 

nas regiões de Joaçaba, Caçador, Videira e Fraiburgo, apresentou na Câmara de Vereadores de 

Luzerna, na segunda (8), os objetivos do programa e o calendário de atividades preparado 

para este mês. Ela também divulgou os eventos na Câmara de Joaçaba e na Secretaria da 

Saúde de Herval D'Oeste, na semana passada. 

 

Juíza Lisiane Vieira (foto) integra a Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora do Conselho de Saúde de Joaçaba, que organizou ainda um concurso fotográfico 

com o tema 'O trabalho pela vida, não a vida pelo trabalho'. Para os interessados em 

participar do concurso, o regulamento está disponível no site do Conselho de Saúde do 

município. 

Os eventos integram o movimento Abril Verde que mobiliza todos os anos a sociedade e as 

instituições em favor da prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Abril foi 

o mês escolhido porque dia 7 é o Dia Mundial da Saúde e 28 é o Dia Mundial em Memória das 

Vítimas de Acidentes do Trabalho. 

Programação: 

Dia 24/4: Caminhada pela saúde e segurança no ambiente de trabalho 

Ponto de encontro: Praça da Catedral de Joaçaba  

Horário: 15h30 

 

Dia 25/4: 8º Seminário de Saúde do Trabalhador de Joaçaba 

Onde: auditório Afonso Dresch - UNOESC 

Horário: 19h 

 



 

135 

 

 

8.9.9. Apresentação do Calendário de Atividades referente ao Abril Verde elaborado 

pela CISTT de Joaçaba 

 

Local: Secretaria de Saúde de Herval D’Oeste 

Data: 03 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 
Lisiane Vieira 

 

Durante a exposição na Secretaria de Saúde do 
Município de Herval d´Oeste, a magistrada teve a 
oportunidade de apresentar o Programa Trabalho 
Seguro, destacando a importância da prevenção, haja 

vista que a maior parte dos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao 
trabalho poderiam ser evitados com medidas muitas vezes simples, e também 
porque as consequências desses eventos muitas vezes são irreparáveis (mutilações, 
incapacidades, e infelizmente, em alguns casos, morte). 

 

 

8.9.10. Apresentação do Calendário de Atividades referente ao Abril Verde elaborado 

pela CISTT de Joaçaba 

Local: Câmara de Vereadores de 
Luzerna, Luzerna, SC 

Data: 08 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora 
Auxiliar Lisiane Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

8.9.11. Ato Público em homenagem ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de 

Acidentes de Trabalho  

Local: Joaçaba, SC 

Data: 24 de abril de 2019 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Alerta para a prevenção 

Em Joaçaba, um ato público realizado na quarta (24) na praça central da cidade reuniu cerca de 

120 pessoas, entre trabalhadores, empresários, sindicatos e a juíza auxiliar do PTS na região, 

Lisiane Vieira. Durante a manifestação, os participantes fizeram um minuto de silêncio em 

memória às vítimas de acidentes de trabalho e seguraram cruzes simbolizando esses 

trabalhadores. 

 

Juíza Lisiane Vieira: acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são 
evitáveis se medidas de prevenção forem adotadas 

 

 

 
Grupo que compõe a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 

e da Trabalhadora - CISTT de Joaçaba 
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8.10. Publicações 

8.10.1. Artigo: O trabalho e sua finalidade constitucional. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.2. Artigo: Saúde e segurança no trabalho. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.3. Artigo: O meio ambiente do trabalho. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.4. Artigo: Acidentes de trabalho. Realidade acidentária brasileira. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.5. Artigo: Programa Trabalho Seguro. Tribunal Superior do Trabalho. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.6. Artigo: Programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho de Santa 
Catarina. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.7. Artigo: Violência no trabalho. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.8. Artigo: Violência organizacional. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 
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8.10.9. Artigo: Discriminação. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.10. Artigo: Bullying. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.11. Artigo: Assédio sexual. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.12. Artigo: Assédio moral. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.13. Artigo: Trabalho escravo. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.14. Artigo: Exploração do trabalho infantil. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.15. Artigo: Papel dos gestores na prevenção da violência no ambiente de 
trabalho e estratégias de pacificação. 

Autores: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn e Servidora TRT 12  Gabriela Manenti 
Ronsani 

 

8.10.16. Artigo: Aposta na prevenção. 

Autor: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz Guglielmetto 
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8.11. Inovações 

8.11.1. Apoio na colocação de busdoor divulgando 
a Campanha  Abril Verde, promovido pelo 
Ministério Público do Trabalho 

Local: Florianópolis, SC 

Data: Abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Desembargador 
Gestor Regional Roberto Luiz Guglielmetto 

 

 

 

 

8.11.2. Exposição Itinerante “Trabalhadores” 

Local: Fórum Trabalhista de Florianópolis, Fórum Trabalhista de São José, Vara do 

Trabalho de Mafra, Fórum Trabalhista de Lages, Vara do Trabalho de Araranguá, 

Vara do Trabalho de Brusque, Vara do Trabalho de Xanxerê, Vara do Trabalho de 

Concórdia, Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste e Vara do Trabalho de 

Joaçaba 

Data: a partir de 09 de abril de 2018  

Representante do PTS-SC: Desembargador Gestor Regional Roberto Luiz 
Guglielmetto  

 

Notícias veiculadas no Informativo 12ª Hora: 

Exposição no Fórum da Capital retrata atividades com alto índice de irregularidades 

  

Imagens que retratam locais de trabalho com alto incidência de irregularidades relativas à saúde 

e à segurança do trabalhador são objeto de uma exposição no Fórum Trabalhista de Florianópolis. 

A iniciativa é do Programa Trabalho Seguro, dentro da programação do movimento Abril Verde. 
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Entre as 25 imagens, cedidas pelo Ministério Público do Trabalho catarinense, estão o retrato da 

colheita de cana-de-açúcar, o setor frigorífico e a construção civil. A exposição "Trabalhadores" é 

aberta ao público e ficará no Fórum até esta sexta (20), dentro da programação do movimento 

Abril Verde. Depois, segue para o Fórum Trabalhista de São José e em seguida poderá percorrer 

os demais fóruns e varas, conforme disponibilidade de cada local. 

 

Fórum de Blumenau recebe mostra fotográfica de atividades com alto índice de irregularidades 

 

Até o próximo dia 19, quem passar pelo Fórum Trabalhista de Blumenau poderá ver as 25 

imagens que compõem a exposição fotográfica “Trabalhadores”. Cedida pelo Ministério Público 

do Trabalho catarinense, a mostra é aberta ao público e retrata atividades com alta incidência de 

irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalhador, como a colheita da cana-de-açúcar 

e os setores frigorífico e da construção civil. A exposição depois segue para os Fóruns de Joinville 

e Lages. 

 

VT de São Miguel do Oeste recebe mostra fotográfica de atividades com alto índice de 

irregularidades 

 

Há cinco meses em circulação pelo estado, a exposição fotográfica “Trabalhadores” está agora na 

Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste, onde irá permanecer até sexta (28). As 25 imagens 

retratam locais de trabalho com alto incidência de irregularidades relativas à saúde e à segurança 

do trabalhador. 

Cedidas pelo Ministério Público do Trabalho catarinense, as fotos retratam a colheita da cana-de-

açúcar e operários do setor frigorífico e da construção civil. No dia 8 de outubro a exposição irá 

para o Fórum de Blumenau, seguindo depois para os Fóruns de Joinville e Lages. As imagens já 

passaram por Florianópolis, São José, Araranguá, Brusque, Xanxerê e Concórdia. 
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Exposição de fotos em Joaçaba revela disparidades entre trabalho seguro e precário 

 
Mostra permanece no saguão da Vara do Trabalho até 

25 de abril 

Afinal, que tipo de trabalho queremos? Essa é a reflexão a que leva a exposição de fotos sobre 

segurança do trabalho inaugurada na última sexta (12), na Vara do Trabalho de Joaçaba. 

Coordenada pela juíza Lisiane Vieira, gestora auxiliar do Programa Trabalho Seguro (PTS) na 

região, a mostra faz parte da programação do Abril Verde, movimento apoiado por diversas 

instituições com o objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção aos acidentes de 

trabalho. 

Composta por fotos de situações de trabalho precário (algumas chocantes) e por outras em que 

as normas de segurança são observadas, a exposição faz refletir sobre o caminho correto a ser 

trilhado por empresas e trabalhadores. As imagens foram cedidas pelo Setor de Memória 

Institucional do TRT-SC e pela CIST (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora de Joaçaba), parceira do PTS no estado. 

Na abertura da exposição, que fica no saguão da Vara e pode ser visitada das 12h às 18h até 25 de 

abril, a magistrada apresentou o Programa, seus objetivos e a forma como ele atua, promovendo 

atividades de conscientização sobre saúde e segurança no trabalho e contribuindo para o 

desenvolvimento de uma cultura de prevenção. 

"O objetivo final é zerar as terríveis estatísticas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais 

com as quais nos deparamos diariamente. Em sua imensa maioria, esses episódios poderiam ser 

evitados se as regras de prevenção conhecidas fossem adotadas”, ressaltou Lisiane Vieira. 

 
Juíza Lisiane (D) e equipe da unidade prestigiaram a 

inauguração vestindo camisetas do PTS 
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A magistrada enfatizou ainda que o PTS é desenvolvido por meio de parcerias com organizações 

públicas e privadas, como a CIST, responsável pela promoção do Abril Verde no município e que 

neste ano pretende realizar 40 atividades voltadas à conscientização da população sobre saúde e 

segurança no trabalho. 

 

 

8.11.3. Apoio no Concurso Fotográfico “O trabalho pela vida, não a vida pelo 
trabalho” 

Local: Joaçaba, SC. 

Data: 03 a 22 de abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar Lisiane Vieira 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Joaçaba terá concurso de fotos sobre saúde e segurança do trabalho 
Programa Trabalho Seguro é um dos parceiros do evento 

 

Alertar o cidadão para situações de risco, negligência, acidentes ou adoecimento no ambiente de 

trabalho. Esse é o objetivo do concurso fotográfico "O trabalho pela vida. Não a vida pelo 

trabalho", lançado no início do mês pela Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (CISTT) do Conselho Municipal de Saúde de Joaçaba, da qual o Programa Trabalho 

Seguro do TRT-SC faz parte. As inscrições encerraram no dia 22 de abril. 

A comissão do concurso irá selecionar dez trabalhos considerando os seguintes critérios: foto da 

região, flagrantes do cotidiano, harmonia, originalidade e adequação ao tema. Os cinco primeiros 

colocados receberão o valor de R$ 500,00 cada e terão suas fotos utilizadas pela Cistt em uma 

exposição itinerante. 

“Uma imagem é capaz de causar um forte impacto. Acredito que retratar a realidade dos riscos e 

das consequências do acidente de trabalho seja uma forma das pessoas refletirem que um 

pequeno momento de distração ou negligência pode trazer prejuízos para uma vida inteira”, 

avalia a juíza Lisiane Vieira, da Vara do Trabalho de Joaçaba e auxiliar do Programa Trabalho 

Seguro na região meio-oeste do estado. 

Seminário 

O concurso é uma das ações do 7º Seminário de Saúde do Trabalhador de Joaçaba, que será 

realizado no próximo dia 26, na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Durante o 

evento haverá palestra sobre assédio moral nas relações de trabalho, tema do encontro. 
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A participação no Seminário é aberta a qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer mais 

sobre o assunto. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela página do evento até o dia 25. 

 

 

8.11.4. Apoio na distribuição de símbolo da Campanha Abril Verde, promovida pela 
OAB de Jaraguá do Sul 

Local: Jaraguá do Sul, SC. 

Data: Abril de 2018 

Representante do PTS-SC: Juíza Gestora Auxiliar 

Adriana Custódio Xavier de Camargo 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Trabalho Seguro e OAB de Jaraguá do Sul distribuem símbolo da  
campanha contra acidentes de trabalho 

 

 
Magistrados posam para foto com laços da campanha em apoio ao 

combate aos acidentes de trabalho 
 

A fim de alertar para a prevenção de acidentes de trabalho, a OAB, subseção de Jaraguá do Sul, 
em parceira do Programa Trabalho Seguro (PTS) do TRT-SC, vão distribuir laços na cor verde no 
município. O laço é o símbolo da campanha “Abril Verde”, criada em parceria por instituições 
ligadas à saúde e segurança do Trabalhador com o objetivo de reduzir acidentes laborais. "Já 
entregamos os laços para juízes e servidores e o resultado foi positivo. Todos perguntam o 
significado, eu falo do Trabalho Seguro e as pessoas querem usá-los”, disse Adriana Camargo, juíza 
da 1ª VT de Jaraguá do Sul e uma das gestoras auxiliares do PTS.  
 

 
Entrega de lacinhos comemorativos ao Abril Verde 
no Fórum Trabalhista de Jaraguá do Sul 
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8.11.5. Apoio à Ação Educativa em Saúde e Segurança do Trabalho promovida pelo 
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador - CEREST de Chapecó 

Local: Chapecó, SC. 

Data: 10 de outubro de 2018 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Auxiliar Carlos Frederico Fiorino Carneiro  

 

Notícia divulgada pela Prefeitura de Chapecó: 

Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas 

 

O dia 10 de outubro é o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Para marcar a data, o 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, promoveu ação de educação em saúde 
e segurança do trabalho. A atividade foi realizada para escolares do 8º ano, das Escolas Básicas 
Municipais Zélia Roque Lima Munzi e Maria Bordignon Destri, através da Secretaria de Saúde e 
dos programas Saúde na Escola (PSE) em parceria com o TRT-Programa Trabalho Seguro, Atenção 
Básica e Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-AB). 
 
Cerest 
Os CEREST - são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador/ST que compõe a Rede 
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), integrando os serviços da rede 
SUS, voltados à assistência e a vigilância, de forma a congregar/unificar os esforços dos principais 
executores com ligação com a saúde do trabalhador. O serviço tem por finalidade promover ações 
para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio de ações 
de promoção, proteção, vigilância em Saúde do Trabalhador, bem como no diagnóstico, 
tratamento e reabilitação de trabalhadores acidentados, e que para isso dispõe de uma equipe 
técnica especializada. 
 
O CEREST Regional de Chapecó foi habilitado através da Portaria SAS/Nº 653, de 19 de Setembro 
de 2006, com o objetivo de atender as diretrizes da RENAST. É uma unidade regional com a 
função de fornecer suporte técnico a toda rede do SUS para 76 municípios da macro região oeste 
de Santa Catarina. Para isso o Cerest conta com uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, 
composta por 11 servidores: Médica do Trabalho, Engenheira de alimentos, Enfermeira, 
Engenheiro de Segurança no Trabalho, Técnicos de Segurança do Trabalho, Assistente Social, 
Técnico de Enfermagem, Psicólogo, Fisioterapeuta, Auxiliar administrativo e um estagiário. 
 
O Suporte técnico para Rede SUS em Saúde do Trabalhador possui três Eixos de Atuação: 1º Eixo 
reconhecimento do usuário do SUS como trabalhador - Suporte Técnico para Processo 
Notificatório de Acidentes, Doenças e Agravos relacionados ao trabalho; 2º Eixo suporte técnico 
para fiscalização – Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador; 3º Eixo, acompanhamento do 
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trabalhador no processo de reabilitação funcional - Suporte Técnico Socioassistencial ao 
trabalhador. 
 
Entre as atribuições dos CEREST e das Equipes Técnicas estão: desempenhar as funções de 
suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de promoção, vigilância e 
assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência; dar apoio matricial 
para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador na atenção primária em saúde, nos 
serviços especializados e de urgência e emergência, bem como na promoção e vigilância nos 
diversos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde; atuar como centro articulador e 
organizador das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, assumindo a retaguarda 
técnica especializada para o conjunto de ações e serviços da rede SUS e se tornando polo 
irradiador de ações e experiências de vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base 
epidemiológica. 
 
https://www.chapeco.sc.gov.br/noticia/1291/dia-nacional-de-seguranca-e-saude-nas-escolas 
 
 
 

8.11.6. Divulgação das ações do Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina 

Local: Estado de Santa Catarina. 

Data: 21 de fevereiro de 2019 

Representante do PTS-SC: Gestores do Programa Trabalho Seguro 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

Com foco na prevenção à violência dentro do ambiente laboral, Programa Trabalho Seguro 
amplia ações em SC 

 

 
 

 
 

Em sentido horário: seminário sobre transtornos mentais, em Florianópolis; banner da campanha Abril Verde 
em ônibus da capital; visitas à mina de carvão, em Treviso, e à fábrica da JBS em Morro Grande 
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A mobilização voluntária de 14 magistrados da Justiça do Trabalho de Santa Catarina conseguiu 
produzir um total de 90 iniciativas voltadas à prevenção de acidentes de trabalho ao longo de 
2018. Esta é a maior marca já registrada no período de um ano pelo Programa Trabalho Seguro, 
que promove palestras, visitas a empresas, publicações e eventos com gestores públicos, sempre 
destacando a importância da cultura de prevenção. 
 
O programa foi criado em 2012 a partir da percepção de que os juízes estavam lidando apenas 
com a “ponta” do problema, já que atuavam apenas no âmbito dos processos — ou seja, quando 
os acidentes já haviam acontecido. Com o país registrando a média de 600 mil acidentes de 
trabalho por ano, uma das maiores do mundo, chegou-se à conclusão de que os magistrados 
também poderiam ajudar na frente da prevenção. 
 
Desde então, a cada dois anos o Programa lança pautas bienais sobre questões vitais à segurança 
dos trabalhadores, como os riscos do trabalho na construção civil e a importância dos 
procedimentos de segurança no manuseio de máquinas industriais. Desde o ano passado, as 
atenções se voltaram para casos de violência que ocorrem dentro do próprio ambiente de 
trabalho. 
 
 
Assédio pode ser involuntário, aponta desembargador 
 
“Antigamente nem se falava disso, essa noção é muito recente”, observa o desembargador do 
trabalho Roberto Luiz Guglielmetto, um dos gestores do Programa no estado. Ele atribui a 
mudança cultural ao impacto da Constituição de 1988. “A Carta trouxe maior reconhecimento e 
concretização aos direitos dos trabalhadores, e jogou luz sobre esse tipo de problema, avalia. 
 

 
Os gestores regionais Ricardo Jahn (E) e Roberto Guglielmetto (D) 
entregam materiais de empresas parceiras aos coordenadores 
nacionais do PTS, desembargador Sebastião de Oliveira e ministra 
Delaíde Arantes 

 
Segundo o desembargador, um dos principais desafios desse tema é o próprio reconhecimento de 
certas atitudes como atos de violência. “É um tema muito amplo. Essa violência pode envolver 
gozações e brincadeiras mais diretas, que são fáceis de perceber, mas também pode estar em 
pequenos atos que, mesmo sutis, ainda assim provocam constrangimento e mal-estar ao 
trabalhador”, explica. 
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Temas já abordados pelo Programa Trabalho Seguro 
 

 
 
Outros obstáculos enfrentados pelos trabalhadores são a dificuldade em comprovar os ataques e 
a incapacidade das organizações em lidar com as denúncias. “As grandes empresas já perceberam 
a importância do tema e estão criando canais específicos, que ajudam muito no acolhimento das 
vítimas. Mas esse é um processo que nunca termina, ele deve ser contínuo”, alerta Guglielmetto. 
 
Como o foco do programa é a prevenção, os magistrados têm se esforçado para conscientizar 
empresas sobre o papel decisivo dos gestores. “Muitos praticam o assédio por omissão ou mesmo 
sem nem se dar conta”, comenta o desembargador, observando que as equipes são naturalmente 
pressionadas por metas. “É preciso manter um ambiente saudável. A busca desenfreada pela 
produtividade pode trazer um custo humano altíssimo para as empresas”, conclui. 
 
 
Agora é lei 
 
Além da adesão de mais de cem grandes empresas e entidades como parceiros do Programa 
Trabalho Seguro, os gestores também buscam mobilizar iniciativas do poder público voltadas à 
prevenção aos acidentes. Graças ao esforço dos magistrados, duas leis estaduais já foram 
aprovadas em SC: 
 
Lei 17.389/17 - institui o “Abril da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, mês em que deverão 
ser promovidas ações de prevenção de acidentes e doenças do trabalho em Santa Catarina (SC) 
 
Lei 16.003/13 - obriga os editais de licitação da Administração pública a incluir cursos de 
prevenção de acidentes a todos os seus trabalhadores terceirizados. 

 

 

8.11.7. Pesquisa sobre o Programa Trabalho Seguro – Tese de Mestrado da Unesc 

Local: Criciúma, SC. 

Data: 29 de março de 2019 

Representante do PTS-SC: Juiz Gestor Regional Ricardo Jahn 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 
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Trabalho Seguro é tema de mestrado 
Esforço voluntário de juízes ajudou a aumentar iniciativas contra acidentes de trabalho em SC 

 
Juiz Ricardo Jahn (ao centro), durante apresentação de sua dissertação de 
mestrado 

 
A atividade voluntária de juízes, desembargadores e servidores no Programa Trabalho Seguro 
(PTS-SC) ajudou a aumentar o número de iniciativas voltadas à prevenção dos acidentes de 
trabalho nas empresas, sindicatos e diversas instituições de SC. O dado consta da pesquisa do 
Programa Trabalho Seguro e integra a dissertação de mestrado em Direito pela Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (Unesc), defendida no dia 29 de março pelo juiz do trabalho e co-gestor 
do programa em SC, Ricardo Jahn. 
 
Segundo a pesquisa, realizada com empresas parceiras do Programa no Estado, a adesão 
impulsionou a organização de atividades preventivas, além de diminuir o número de acidentes 
nas entidades entrevistadas em 67%. Para 91% dos pesquisados, o Programa tem contribuído 
para ampliar o grau de conscientização de empregados, administradores e empregadores sobre o 
tema — a tese abordou a importância da redução dos acidentes na efetivação do direito à saúde 
do trabalhador. 
 
“Esses dados demonstram o início de uma mudança de atitude, mais focada na prevenção, o que 
nos dá mais energia para continuar esse trabalho. Além do mais, a reparação via judicial não 
restaura o estado de coisas anterior, nem recupera a dignidade do trabalhador no caso de uma 
ocorrência de acidente de trabalho”, afirma o magistrado. 
 
O estudo teve como orientador o juiz do trabalho Rodrigo Goldschmidt, professor do curso de 
Pós-Graduação em Direito da Unesc e gestor auxiliar do PTS para as jurisdições de Criciúma, 
Araranguá e Tubarão. Ambos os magistrados atuam na Vara do Trabalho de Araranguá. 

 

8.11.8. Realização do Concurso Universitário de Peças Publicitárias: Violência no 
Trabalho Existe” 

Local: Estado de Santa Catarina. 

Data: De agosto a novembro de 2019 

Representantes do PTS-SC: Gestores do Programa Trabalho Seguro 
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Notícias veiculadas no Informativo 12ª Hora: 

TRT-SC vai premiar melhores campanhas criadas por universitários sobre violências no trabalho 

 

Estudantes de cursos da área de Comunicação em todo o estado vão poder ganhar até R$ 10 mil 

em um concurso que vai premiar as três melhores campanhas publicitárias sobre os diversos tipos 

de violência no trabalho. A iniciativa é do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), 

por meio do Programa Trabalho Seguro (PTS), em parceria com a Associação dos Magistrados do 

Trabalho de Santa Catarina (Amatra12). 

O prêmio tem por objetivo desenvolver ações de conscientização, prevenção e combate à 

violência no trabalho, tema central do PTS no biênio 2018/19. Podem participar acadêmicos a 

partir do segundo ano das faculdades de Publicidade, Comunicação Social, Jornalismo, Design, 

Mídias Eletrônicas, Mídias Digitais, Cinema entre outros cursos similares de universidades 

presentes em Santa Catarina. 

As inscrições podem ser individuais ou em grupo e devem ser feitas até o dia 4 de setembro, 

através do site www.trt12.jus.br/trabalhoseguro. Nesse ato, precisam ser anexadas as 

autorizações para uso de imagem do candidato e dos trabalhos apresentados, sob pena de 

desclassificação. 

Para concorrer, os interessados devem criar cinco peças publicitárias - busdoor, cartaz, áudio 

(spot), vídeo (VT) e meme - que retratem a ideia central do tema. Além disso, precisam manter a 

identidade visual entre os elementos para garantir uma campanha integral. As peças deverão ser 

enviadas até o dia 7 de outubro para o e-mail trabalho.seguro@trt12.jus.br. 

Quanto ao julgamento, ele ocorrerá em duas etapas. Na primeira, serão escolhidos os 10 

melhores trabalhos de acordo com três critérios: conformidade com o tema, qualidade técnica e 

identidade visual e originalidade, criatividade e impacto social. Na segunda, os pré-selecionados 

serão avaliados pelo potencial de aproveitamento da campanha, tanto pelo Programa como pelas 

organizações parceiras. 
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Para o gestor regional do Programa, desembargador do TRT-SC Roberto Guglielmetto, o concurso 

é uma oportunidade para ampliar o debate sobre o tema no ambiente universitário. "Queremos 

premiar o talento dos acadêmicos catarinenses e ao mesmo tempo promover a conscientização 

por meio de ações educativas, com foco na prevenção e no combate à violência no ambiente de 

trabalho”, destacou Guglielmetto. 

Premiação 

A equipe autora da campanha vencedora ganhará R$ 10 mil. Serão premiados também o segundo 

e terceiro lugares, respectivamente, com R$ 6 mil e R$ 4 mil - os recursos financeiros são do 

próprio Programa Trabalho Seguro. A divulgação do resultado ocorrerá na primeira quinzena de 

novembro. 

 

 

Prorrogadas inscrições para prêmio universitário de publicidade sobre violências no trabalho 

Inscrições devem ser feitas até 4 de setembro, com 

trabalhos podendo ser entregues até 7 de outubro 

 

Estudantes de cursos da área de Comunicação de todo o estado ganharam mais tempo para 

participar do concurso do TRT-SC que vai distribuir R$ 20 mil em prêmios às três melhores 

campanhas publicitárias sobre os diversos tipos de violência no trabalho. 

As inscrições poderão ser feitas até 4 de setembro, através do site 

www.trt12.jus.br/trabalhoseguro. Outra novidade é a necessidade da comprovação de matrícula 

no ato da inscrição, além das autorizações para uso de imagem do candidato e dos trabalhos 

apresentados, já solicitadas no edital anterior. 

O prazo para a entrega das peças também aumentou e passou do dia 2 de setembro para 7 de 

outubro. A divulgação do resultado ocorrerá na segunda quinzena de novembro. A organização 

do concurso decidiu prorrogar o prazo porque o anterior coincidia com o período de férias 

universitárias. 

Os interessados devem criar cinco peças publicitárias - busdoor, cartaz, áudio (spot), vídeo (VT) e 

meme - que retratem a ideia central do tema. Além disso, precisam manter a identidade visual 
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entre os elementos para garantir uma campanha integral. As peças deverão ser enviadas para o e-

mail trabalho.seguro@trt12.jus.br. 

Podem participar acadêmicos a partir do segundo ano das faculdades de Publicidade, 

Comunicação Social, Jornalismo, Design, Mídias Eletrônicas, Mídias Digitais, Cinema entre outros 

cursos similares de universidades presentes em Santa Catarina. 

O concurso é uma iniciativa é do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), por meio 

do Programa Trabalho Seguro (PTS), em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho 

de Santa Catarina (Amatra12). 

 

 

Juízes vão intensificar divulgação do Prêmio Universitário Trabalho Seguro 

O Comitê Regional do Programa Trabalho Seguro (PTS) para Santa Catarina se reuniu na última 

sexta (16), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), para discutir as ações 

do Programa até o final deste ano. 

Ficou definido que os gestores vão atuar em duas frentes. A primeira é voltada à divulgação do 

Prêmio Universitário, que vai premiar as três melhores campanhas publicitárias sobre os diversos 

tipos de violência no trabalho. A ideia é intensificar o contato com as universidades que oferecem 

cursos de comunicação para dar mais publicidade ao concurso. As inscrições encerram dia 4 de 

setembro, e as peças podem ser entregues até 7 de outubro. 

A segunda busca ampliar o número de parceiros, incentivando empresas e organizações a 

aderirem ao Programa. O estabelecimento de parcerias tem sido fundamental para o 

desenvolvimento das ações do PTS. Para ter uma ideia, em 2012 – quando o Programa Trabalho 

Seguro foi lançado – o Regional catarinense assinou quatro termos de adesão. Hoje, o PTS possui 

117 parceiros em todo o estado. 

A reunião foi coordenada pelo desembargador Roberto Guglielmetto e pelo juiz Ricardo Jahn – 

gestores regionais do PTS. Também participaram os juízes Fábio Travain Ferreira, Rogério Dias 

Barbosa e Maria Aparecida Jerônimo, que atuam como gestores auxiliares do PTS em Santa 

Catarina. 

 

Parcerias à vista 

Nessa segunda (19), três dias após a reunião do Comitê, a juíza Maria Aparecida se encontrou 

com o presidente do Grupo RIC TV, Marcello Petrelli, que aceitou o convite para se tornar parceiro 

do PTS. Petrelli confirmou também a adesão da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e 

Televisão (Acaert), entidade comandada por ele. O empresário também se comprometeu a 

divulgar o Prêmio Universitário nos veículos do Grupo. 

A juíza Adriana Xavier de Camargo, gestora auxiliar do PTS para a região de Jaraguá do Sul, 

recebeu na semana passada as visitas do reitor da Uniasselvi, professor Mário Sérgio Peixer Filho, 

e do coordenador do curso de Design da Universidade Católica de Santa Catarina, professor 

Nelson Martins de Almeida Netto. Em ambos os encontros o assunto foi a divulgação do Prêmio 

Universitário de Publicidade. 
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Prêmio sobre violências no trabalho tem inscritos de cinco universidades 

O concurso que vai premiar as melhores campanhas publicitárias sobre os diversos tipos de 

violência no trabalho recebeu 15 inscrições, oriundas de cinco universidades do estado. O prêmio 

é uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), por meio do Programa 

Trabalho Seguro (PTS), em parceria com a Associação dos Magistrados do Trabalho de Santa 

Catarina (Amatra12). 

A maioria das inscrições foi de participantes individuais, com oito no total. As outras sete foram 

de equipes. Os participantes são acadêmicos da área de Comunicação do Centro Universitário 

Estácio de Santa Catarina, da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), da Universidade 

do Sul de Santa Catarina (Unisul), da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC). 

As peças da campanha podem ser entregues até 7 de outubro, e a divulgação dos resultados 

ocorrerá na primeira quinzena de novembro. O universitário, ou equipe, autor da campanha 

vencedora irá receber R$ 10 mil. Serão premiados também o segundo e terceiro lugares, 

respectivamente, com R$ 6 mil e R$ 4 mil. Os recursos financeiros são do próprio Programa 

Trabalho Seguro. 

 

 

Definidas as três campanhas publicitárias finalistas do prêmio universitário Trabalho Seguro 

 
Magistrados posam para foto após avaliação dos trabalhos. Da 
esq. para direita: Daniel Lisboa, Fábio Dadalt, Roberto 
Guglielmetto e Ricardo Jahn 

 

A comissão organizadora do 1º Prêmio Universitário de Publicidade Trabalho Seguro divulgou as 

três campanhas finalistas que vão concorrer ao prêmio máximo de R$ 10 mil. A revelação do 

vencedor será na próxima quinta (14), às 14h, em solenidade a ser realizada no auditório do 

Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC), em Florianópolis. 

Dos 15 inscritos, seis entregaram as peças exigidas pelo edital: busdoor, cartaz, spot (áudio), VT 

(vídeo) e meme. O concurso teve o objetivo de desenvolver ações de conscientização, prevenção 

e combate a todos os tipos de violências no trabalho, tema central do Programa Trabalho Seguro 

(PTS) no biênio 2018/19. 
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Para selecionar os finalistas foram observados três critérios: conformidade com o tema, qualidade 

técnica e identidade visual e originalidade, criatividade e impacto social. Em uma segunda etapa, 

os pré-selecionados foram avaliados pelo potencial de aproveitamento da campanha, tanto pelo 

Programa como por suas organizações parceiras. 

O júri foi composto por profissionais das agências Sambba, de Florianópolis, Mágica, de Joinville, 

e T12, de Chapecó, além de quatro magistrados que atuam no Programa: o desembargador 

Roberto Guglielmetto (gestor regional) e os juízes Ricardo Jahn (gestor regional), Daniel Lisbôa e 

Fábio Dadalt (ambos gestores auxiliares). 

As equipes que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugares irão receber, respectivamente, R$ 

10 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil - os recursos financeiros são do próprio PTS. 

 

Confira os finalistas por ordem de inscrição: 

Equipe A2, acadêmicos do Curso de Comunicação Social da Universidade do Oeste de Santa 

Catarina, campus Joaçaba (Unoesc/Joaçaba); 

Alexia Silva da Silveira Araujo, acadêmica do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade 

Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis; 

Equipe Esquadrão Publicitário, acadêmicos do Curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Estácio de Sá, polo São José. 

 

 

 

Programa Trabalho Seguro premia melhores campanhas publicitárias produzidas por 

universitários nesta quinta (14) 

A campanha vencedora do Prêmio Universitário Trabalho Seguro, que tem como tema “Violências 

no Trabalho”, será revelada nesta quinta (14), em solenidade marcada para as 14h no auditório do 

TRT de Santa Catarina. Além de ter seu material veiculado nos canais de comunicação da Justiça 

do Trabalho, o vencedor irá receber o valor de R$ 10 mil. O segundo e terceiro colocados também 

serão premiados, com R$ 6 mil e 4 mil, respectivamente. 

Na última semana, foram conhecidos os três finalistas escolhidos pelo juri, composto por 

profissionais das agências Sambba (Florianópolis), Mágica (Joinville) e T12 (Chapecó), e por 

quatro magistrados que atuam no Programa - o desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz 

Ricardo Jahn, gestores regionais, e os juízes Daniel Lisbôa e Fábio Dadalt, gestores auxiliares. 

Os indicados foram a acadêmica do curso de Animação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Alexia Araújo, de Florianópolis, e as equipes A2, formada por estudantes de Comunicação Social 

da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), de Joaçaba, e Esquadrão Publicitário, por 

acadêmicos de Publicidade e Propaganda da Universidade Estácio de Sá, polo São José. 

Para selecionar os finalistas, foram observados critérios como conformidade com o tema, 

qualidade técnica, identidade visual, originalidade e impacto social. Em uma segunda etapa, os 

pré-selecionados foram avaliados pelo potencial de aproveitamento do material, tanto pelo 
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Programa como por suas mais de 100 organizações parceiras. Cada campanha é composta por 

vídeo, spot, busdoor, cartaz e meme. 

 

 

Campanha que alerta sobre necessidade de denunciar violência no trabalho vence prêmio 

universitário do TRT-SC 

Peças produzidas por acadêmicos da Estácio trouxeram o mote “Se você não fala, o silêncio fala 

por você” 

 
Além do prêmio de R$ 10 mil, equipe vencedora terá campanha divulgada 

nos canais de comunicação da JT-SC  

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) realizou nesta quinta-feira (14) a entrega 

do Prêmio Universitário de Publicidade Trabalho Seguro aos três primeiros colocados. Voltado a 

acadêmicos de Comunicação e áreas afins, o concurso teve como foco a criação de uma 

campanha publicitária – composta de vídeo, spot, busdoor, cartaz e meme - sobre o tema 

“Violências no trabalho”. A solenidade aconteceu no auditório do Tribunal, no Centro de 

Florianópolis. 

O primeiro lugar ficou com a equipe Esquadrão Publicitário, formada por quatro estudantes de 

Publicidade e Propaganda das Faculdades Estácio, polo São José. Com o mote “Se você não fala, o 

silêncio fala por você”, a campanha vencedora procurou mostrar que se manter calado diante de 

uma violência pode gerar problemas mais graves e devastadores. Os autores receberam o valor 

de R$ 10 mil e vão ter suas peças divulgadas nos canais de comunicação da Justiça do Trabalho. 

 

Confira as peças vencedoras 

Em segundo lugar ficou a equipe A2, composta por alunos de Comunicação Social da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), de Joaçaba, que receberam o prêmio de R$ 6 

mil, e em terceiro lugar a estudante de Animação da UFSC Alexia Araújo, contemplada com R$ 4 

mil. 
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“Penso em quantos acidentes foram evitados e vidas foram poupadas pela conscientização dos 

trabalhadores e empresários promovida pela atuação dos magistrados no Programa Trabalho 

Seguro. É um trabalho social digno de louvor, uma campanha do bem que foi ainda mais 

valorizada pela participação dos estudantes no prêmio. Estão todos de parabéns”, assinalou a 

presidente do TRT-SC, desembargadora Mari Eleda. 

 

Conscientização 

 

A partir da esquerda: juiz Ricardo Jahn, desembargadores Roberto 
Basilone, Mari Eleda e Roberto Guglielmetto e advogado Fabrício 
Mendes  

Primeiro a discursar no evento, o juiz Ricardo Jahn falou sobre a criação do PTS pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, em 2012, e como os magistrados abraçaram a causa com afinco em Santa 

Catarina. “O objetivo do Programa é diminuir os números dos acidentes de trabalho no Brasil, que 

hoje indicam que todos os trabalhadores irão se acidentar alguma vez na vida. Um acidente de 

trabalho não atinge somente o trabalhador, mas também sua família, a empresa e a sociedade em 

geral” afirmou o magistrado, um dos gestores regionais do Programa. 

O desembargador Roberto Guglielmetto, também gestor regional do PTS em Santa Catarina, 

observou que a conscientização consiste num processo de amadurecimento pessoal. Para ilustrar, 

deu o exemplo de quando o uso do cinto de segurança passou a ser obrigatório. Num primeiro 

momento, a maioria das pessoas não entendia sua importância e desaprovavam a 

obrigatoriedade imposta. Depois de um tempo, não conseguiam mais dirigir sem a proteção e, 

num terceiro momento, passaram a se preocupar se os demais passageiros também estavam 

usando o cinto. 

“Esse processo é semelhante ao que acontece com o trabalhador quando recebe um 

equipamento de proteção individual. O nível de conscientização que queremos chegar é esse, em 

que ele não só usa o EPI como também se preocupa com o colega”, pontuou o desembargador. 

Também estiveram presentes à solenidade o vice-presidente do Tribunal, desembargador Roberto 

Basilone, e o advogado Fabrício Mendes dos Santos, representando a Presidência da OAB-SC. 
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Integrantes da comissão organizadora e das equipes finalistas do Prêmio 
com autoridades presentes à solenidade 

 

 

8.11.9. Programa Trabalho Seguro no Memorial do TRT 12 

Local: Florianópolis, SC. 

Data: 05 de dezembro de 2019 

Representantes do PTS-SC: Gestores do Programa Trabalho Seguro em Santa 

Catarina 

 

Notícia veiculada no Informativo 12ª Hora: 

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO TRT-SC GANHAM ESPAÇO NO MEMORIAL DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO DE SANTA CATARINA 

 

Além do stand, materiais do Programa de Combate ao Trabalho 
Infantil foram expostos no jardim interno do local 
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Os programas institucionais do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) – Trabalho 

Seguro (PTS) e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem – ganharam em 

novembro um espaço dentro do Memorial da Justiça do Trabalho de SC, inaugurado pela 

presidente do Regional, desembargadora Mari Eleda, em agosto deste ano. 

A exemplo do que aconteceu com o Hackathon Inova TRT-SC, a primeira maratona tecnológica da 

Justiça trabalhista, os programas receberam stands exclusivos. Os expositores reúnem diversos 

materiais que mostram as ações desenvolvidas por ambos no estado, cujos objetivos são alertar e 

conscientizar a sociedade sobre os malefícios do trabalho infantil e a importância de se investir na 

prevenção aos acidentes de trabalho. 

Criado em 2012, o Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina tem como gestores o 

desembargador Roberto Guglielmetto e o juiz Ricardo Jahn, além de outros magistrados que 

atuam como auxiliares em todas as regiões do estado. Sobre o PTS estão expostas fotografias de 

palestras e visitas feitas pelos gestores, material gráfico produzido para campanhas, exemplares 

da Revista Trabalho Seguro, além de camisetas e banners. 

Já o Programa de Combate ao Trabalho Infantil reúne acervo contendo a cartilha 'Trabalho infantil 

não é brinquedo!', o 'Guia do Jovem Aprendiz', o documentário 'Não é brinquedo' e fotografias de 

iniciativas do Programa. Além disso, no jardim anexo ao Memorial foram instaladas uma 

amarelinha e ilustrações feitas por alunos que participaram dos concursos de desenho realizados 

em escolas públicas estaduais. 

À frente do Combate ao Trabalho Infantil estão a gestora nacional, representante da região Sul, 

desembargadora Lourdes Leiria, as gestoras regionais, desembargadora Teresa Cotosky e juíza 

Patrícia de Sant'Anna, e mais 12 gestores auxiliares.   

 

 

Stand do Programa Trabalho Seguro 
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9. Utilização de recursos orçamentários 
9.1. Exercício de 2018 

Para o exercício de 2018, foi disponibilizado pelo TST/CSJT o valor total de R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a título de recursos orçamentários e financeiros 

destinados ao Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. 

Tais recursos foram utilizados em sua totalidade, para pagamento de diárias aos 

Gestores Regionais e Auxiliares para participação em atividades do Programa e 

aquisição de livros e brindes, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo: 

 

Natureza da despesa Evento Valor – R$ 

3390.14 Pagamento de diárias – Gestores Regionais e Auxiliares 8.099,60 

3390.30 Aquisição de livros 3.681,40 

3390.30 Aquisição de Brindes PTS-SC – aquisição de camisetas 9.450,00 

3390.30 Aquisição de Brindes PTS-SC – aquisição de bonés 1.610,00 

3390.30 Aquisição de Brindes PTS-SC – aquisição de pastas executivas 1.159,00 

Total 24.000,00 

 
Gráfico referente à utilização de recursos orçamentários em 2018 
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9.1. Exercício de 2019 

Para o exercício de 2019, foi disponibilizado pelo TST/CSJT o valor total de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de recursos orçamentários e financeiros 

destinados ao Programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. 

Tais recursos foram utilizados em sua totalidade para pagamento das despesas 

relativas à premiação do Concurso Universitário de Peças Publicitárias promovido 

pelo Programa Trabalho Seguro de Santa Catarina, com apoio do TRT da 12ª 

Região e da Amatra 12, bem como para pagamento de diárias e passagens aéreas 

relativas à participação do Gestor Regional no 5º Seminário Internacional do 

Programa Trabalho Seguro - Violências no Trabalho: Enfrentamento e Superação – 

ocorrido em Brasília, em outubro de 2019, conforme o quadro abaixo. 

 

Natureza da despesa Evento Valor – R$ 

3390.14 Pagamento de diárias – Gestor Regional Desembargador 
Roberto Luiz Guglielmetto 
 

2.634,53 

3390.33 Pagamento de passagens aéreas - Gestor Regional 
Desembargador Roberto Luiz Guglielmetto 
 

2.365,47 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - HELTON 
FERNANDO PERES 
 

2.500,00 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - ALEXIA 
SILVA DA SILVEIRA ARAUJO 
 

4.000,00 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - WESLEY 
NICOLAS OLIVEIRA GONÇALVES 
 

2.500,00 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - LOLITA 
MAFRA ALVES NETA 
 

3.000,00 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - SAMUEL 
MARQUES PEDROSO 
 

3.000,00 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - DIOGO 
SANTIAGO MOREIRA 
 

2.500,00 

3390.31 Premiação – Concurso Peças Publicitárias PTS-SC - EDSON 
FRANCISCO SCHWEITZER 
 

2.500,00 

Total 25.000,00 
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Gráfico referente à utilização de recursos orçamentários em 2019 

  

 

Pagamento de diárias – 
Gestor Regional

Pagamento de passagens 
aéreas - Gestor Regional 

Premiação – Concurso 
Peças Publicitárias PTS-SC 


