
ATA ORDINÁRIA DA 3a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA IGUALDADE 

 

 

Aos 09 dias de julho de 2019, às 14h00, na sede do TRT3, reuniram-se os seguintes componentes do 

Comitê da Igualdade: Rosemary de Oliveira Pires (coordenadora-magistrada), Adriana Campos de 

Souza Freire Pimenta (magistrada|), Márcia Rachel Pires (servidora), Almir Thiago Casagrande 

Pagotte (servidor), Maria Cláudia Mendes Santos (servidora), Márcia Vieira Maffra (servidora), 

Thaíse Maki Clareth (servidora) e Marcus Vinicius Viana (servidor). Justificadas as ausências dos 

demais integrantes. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Promovidos os 

debates e lançadas as propostas, foram aprovadas as seguintes ações propositivas: 1) buscar a criação 

de uma “sala de descompressão”, se possível e gradativamente nos vários prédios do TRT, com uso a 

ser regulamentado; devendo ser contatado o Diretor Geral, Dr. Douglas, para a análise da viabilidade 

(física e de pessoal) da proposta; 2) realização de um minicurso, de 6 horas em um dia, promovido 

pela Escola Judicial, sobre Assédio Moral; a princípio, este curso será ministrado pela Des. Rosemary 

de Oliveira Pires, entre agosto/setembro, em dia a ser confirmado (o Dr. Cláudio Castro declinou do 

convite para palestrar em virtude de estar assoberbado com compromissos pessoais); 3) a confecção 

de um banner eletrônico ampliando a divulgação acerca da existência do Comitê de Igualdade e 

também de uma aba no site do TRT, tratando do Comitê de Igualdade (composta de subdivisões, 

exemplificativamente, a) e-mail para sugestões; b) entrevistas e vídeos; c) atos normativos; d) 

cartilhas institucionais; e) ações realizadas e em curso pelo Comitê), o que deve ser promovido pelas 

Secretarias de Comunicação Social e de Infomática, em conjunto; 4) adoção, por ora, da cartilha sobre 

Assédio Moral elaborada pelo TST. Durante a reunião, foram encaminhados ofícios à Secretaria de 

Comunicação Social (para a elaboração de banner eletrônico) e à Escola Judicial, bem como 

formulados contatos telefônicos com o Diretor Geral, Dr. Douglas e a Secretaria de Informática. Ficou 

deliberado que nova reunião será designada tão logo obtidos os primeiros dados solicitados  e/ou 

cumpridas as medidas pretendidas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi 

escrita pela Coordenadora e dado conhecimento a todos os membros do Comitê, por meio do grupo 

oficial de WhatSapp do Comitê.   

 


