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DELIBERAÇÕES
6. MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA COVID19 NAS CIDADES DE MG ONDE HÁ JT.
Atualização da evolução da pandemia por cidade.
Gustavo apresentou a atualização da matriz de monitoramento da evolução dos casos de Covid em
MG. Demonstrou que houve diminuição no grau de risco do estado (que evoluiu de “Alto” para
“Médio”) em relação à semana passada, mesmo com a inclusão de casos semana passada (mas que
não são necessariamente referentes ao período), fruto de uma melhora na metodologia. Porém,
ressaltou que na maior parte das cidades com JT o risco de colapso dos hospitais na maior parte
dessas cidades é ainda alto, bem como as taxas de contágio.
Como forma de elucidar a necessidade de análise mais aprofundada, comparou as cidades de
Caxambu, São João Del Rei e Três Corações que embora aparentemente estejam na mesma
situação, apresentam potenciais de evolução bem diferentes, com a segunda em estágio mais
avançado, com possibilidade maior de melhoria do quadro daqui para diante, seguida de Três
Corações. Já Caxambu ainda apresentaria alto potencial de piora do quadro devido ao baixo índice
de casos por 100.000 habitantes até o momento.
2. AFERIÇÃO DE TEMPERATURA NAS UNIDADES DO TRIBUNAL
Resposta sobre a negociação com as empresas contratadas pelo TRT, sobre a possibilidade de
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porteiros e recepcionistas fazerem a medição.
Carlos Athayde informou que a medição de temperatura poderá ser feita por porteiros e
recepcionistas desde que, em contrapartida, o Tribunal ofereça os EPIs, treine os terceirizados para
esta atividade e oferte teste de COVID a cada 15 dias para os envolvidos na medição.
Mencionou que será necessário definir um modelo de “declaração” a ser entregue àqueles que
comparecerem para a audiência e não puderem entrar por causa da aferição de temperatura acima
do parâmetro estabelecido.
Quanto às informações prestadas por Carlos Athayde, Gustavo informou que o TRT, através da
Secretaria de Saúde, poderá fornecer os EPIs (face shields, máscaras N95 e álcool gel), bem como
treinar os terceirizados (a enfermeira da SES fará um vídeo com o treinamento necessário).
Informou também que Luvas não são EPI para casos de Covid, que a recomendação é de lavar as
mãos.
Dr. Geraldo informou que o processo de compra dos termômetros voltou para a SES porque a
empresa que enviou orçamento com menor preço não trabalha com empenho. Na oportunidade,
indagou o DADM sobre a possibilidade de negociar com as empresas terceirizadas para que
abrissem mão da solicitação dos exames de COVID a cada 15 dias feita pelas terceirizadas, uma vez
que seria inviável por diversas razões. Carlos Athayde mencionou que a oferta de teste de Covid a
cada 15 dias para os terceirizados foi uma sugestão da empresa e não uma condição para a
realização do serviço.
Indagado sobre prazo para a compra dos termômetros, Carlos Athayde informou que chegando
novamente o processo na DADM, são necessários mais 30 dias. (esse prazo é de difícil mensuração,
pois depende também da empresa fornecer o material no prazo estabelecido).
Dr. José Murilo pediu que o cálculo da quantidade de termômetros necessários fosse
reconsiderado, de forma a otimizarmos os recursos e evitar grandes sobras quando terminar a
pandemia.
Paulo Haddad sugeriu que os seguranças armados façam a medição de temperatura e que um
parâmetro para a compra de termômetros seja o número de detectores de metal.
3. MINUTA DA PORTARIA DE RETORNO AO TRABALHO
Ficou estabelecido que será marcada uma reunião, ainda esta semana, entre Dra. Ana Maria, Dra.
Maristela, Dra. Luciana Viotti e Flavia Dantes para alinhar as duas normas (de retorno ao trabalho
presencial e de retorno às audiências) e debater todos os destaques em amarelo constantes da minuta
de Portaria de retorno ao trabalho presencial.
Dr. José Murilo sugeriu seja incluída na Portaria, determinação quanto ao uso do crachá pelos servidores
para a entrada nos prédios da JT, como medida de segurança necessária neste momento.
Dr. José Murilo sugeriu, como parâmetro, que o retorno das audiências fosse avaliado em relação ao
movimento processual da Vara.
4. SINALIZAÇÃO DE AFASTAMENTO NOS PRÉDIOS DO TRT
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Apresentação do layout de sinalização para os prédios da JT (incluindo metragem dos elevadores
para definição do número de pessoas que poderão utilizá-los).
Carlos Athayde informou que enviou e-mail hoje a todos os integrantes deste GT com o estudo sobre

a capacidade de transporte dos elevadores da Capital considerando as regras de
distanciamento. Informou que os elevadores perderão 70% de sua capacidade com distanciamento de
1,5m.
Mencionou que o projeto de sinalização de distanciamento para os prédios da JT que está sendo
elaborado por sua equipe, propõe sinalização com a utilização de fitas coloridas, por ser um material
barato, de rápida aplicação e que tem bom resultado nesses casos. A Secom fará o layout assim que as
normas estiverem definidas. Adriana Spinelli e Carlos Athayde se manterão em contato sobre este tema.

Dra. Ana Maria pediu que Carlos Athayde e Paulo Haddad mantenham diálogo para que suas áreas
atuem em parceria quanto a este projeto.
5. COMPRA DE FONES DE OUVIDO
Conforme especificado pela DTIC, a Secom já solicitou os orçamentos e aguarda o retorno das
empresas. Dr. José Murilo sugeriu que esta compra seja feita pela DADM, dirigida por Carlos Athayde.
7. PROXIMA REUNIAO
Dia 03/8 às 13h30

PLANO DE AÇÃO
O QUE?

QUEM?

STATUS

Verificar a capacidade de fornecermos EPI, em SES
especial face shields, para terceirizados
Gustavo H Mendes
Treinamento dos Terceirizados

SES
Denise
(enfermeira)

Reunião para alinhar as duas normas (de
retorno ao trabalho presencial e de retorno às
audiências) e debater todos os destaques em
amarelo constantes da minuta de Portaria de
retorno ao trabalho presencial.
incluir nesta reunião, os temas:
- Declaraçao de comparecimento

Dra. Ana Maria
Dra. Maristela
Dra. Luciana
Flávia Dantes

Medrado
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- uso de crachá
- nr de pessoas por elevador
Recalcular o numero de termômetros a serem
comprados tendo como parâmetro o numero
de detectores de metal.

SES

Compra de fones de ouvido

Adriana
(orçamentos)

Dra. Lucília
Spinelli

Carlos Athayde (processo
de compra)

