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1. IDENTIFICAÇÃO 

Data:  25/9/2020 Início: 10 HS Término: 12 Horas 
Local: VIDEOCONFERÊNCIA Redatora: Nilcicleide das Chagas Mendonça 
Objeto:  TERCEIRA REUNIÃO DE 2020 DO COMITÊ DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
 

MEMBROS DO CAIS Composição 

1. Joicilene Jerônimo Portela Freire Desembargadora - representante do 2º Grau e Presidente 
2. Mª do Socorro Chaves de Sá Ribeiro Representante da Área Gestão de Pessoas 
3. Nilcicleide das Chagas Mendonça Representante da Área de Saúde 
4. Evandro Carlos Miola Servidor e médico do trabalho 
5. Carolina Jean Pinheiro Servidora e psicóloga 
6.  Yone Silva Gurgel Cardoso Juíza da VT Manacapuru -Representante do 1º Grau 
7.   Luis Cláudio dos Santos Corrêa Representante do SITRA-AM-RR 

CONVIDADOS 
Sandro Nahmias Melo 

Magistrados representantes do Comitê do Trabalho Seguro 
Sandra Mara Freitas Alves 
Ildefonso Rocha de Souza Diretor-Geral do Tribunal 

2. PAUTA 

Descrição 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, Presidente do Comitê, deu as 
boas vindas aos membros do Comitê e convidados, tendo esclarecido que a pauta prevista para esta reunião 
é debater o formato e conteúdo da Semana de Saúde do Tribunal.  

Solicitou ao Dr. Sandro Nahmias Melo manifestação sobre o interesse do Comitê do Trabalho Seguro 
em participar da realização da Semana de Saúde do Tribunal, a qual está prevista para ocorrer no próximo 
trimestre. Em sua manifestação, o Dr. Sandro falou da convergência de interesses dos dois comitês e do 
interesse em realizar ações conjuntas durante a Semana de Saúde, tendo sugerido a realização de lives 
para esclarecer sobre o Plano de Retomada das Atividades Presenciais do Tribunal e sobre saúde mental 
na pandemia, especialmente no contexto do trabalho remoto. Informou que o Comitê não tem verba para 
ajudar nas despesas da Semana de Saúde. Informou, ainda, que devido a compromissos anteriores, 
precisaria sair desta reunião antecipadamente, mas seria representado pela Dra. Sandra Mara Freitas Alves.  

Foi informado aos membros do Comitê que a FIOCRUZ doará 360 testes rápidos para aplicação nos 
magistrados e servidores do Tribunal, devendo o Comitê deliberar sobre onde, quando e quem será objeto 
de aplicação. 

Após, debates sobre possíveis datas para realização da Semana de Saúde; conteúdo e forma de 
realização, quando todos os presentes foram ouvidos, o Comitê deliberou pelo que consta no próximo item. 

3. DELIBERAÇÕES 

N° Descrição Responsável 

1 
Data prevista para realização da Semana de Saúde (regulamentada pelo Ato 
55/19/SGP: 23 a 27/11/2020 

Drs. Carolina e 
Evandro 

2 

Refazer a programação apresentada, considerando também os seguintes itens: 
a) palestras sobre o Plano de Retomada e impactos da pandemia na saúde do corpo 
funcional; 
b) concentração da produção intelectual (boletins etc...) sobre saúde em um 
documento, como cartilha ou e-book simplificado; 
c) divulgação dos dados estatísticos sobre testagem, contaminação covid e grupo de 
risco; 
d) plantão diário de 1 hora para tirar dúvidas sobre o plano de retomada (odontólogos), 
apenas durante a Semana; 
e) lançamento do link interativo de odontologia 

Drs. Carolina e 
Evandro 
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3 

Expedir ofícios: 
a) à Presidência do Tribunal, informando que o CAIS definiu a data para realização 
da Semana de Saúde, nos termos do art.2º do Ato 55/19/SGP; 
b) às unidades fora de Manaus, informando sobre a data da Semana de Saúde e 
solicitando que estabeleçam as parcerias possíveis para as ações de cada localidade, 
além das virtuais disponibilizadas pelo TRT; 
c) à DG para tentar localizar atas de registros de preços de testes rápidos para que o 
Tribunal verifique a possibilidade ampliar a testagem. Também para que negocie com 
as empresas terceirizadas para que promovam testagem de seus funcionários que 
trabalham nas dependências do TRT, durante o mês de outubro, encaminhando 
relatório que identifique quem já foi contaminado à Seção de Saúde do TRT, que 
ficará responsável pelo sigilo da identificação e incluirá apenas dados estatísticos nos 
relatórios da Semana de Saúde. 

Seção de 
Saúde e 
SGPES 

4 
Realizar pesquisa remota para identificar pessoas que não tenham sido contaminadas 
por covid e tenham interesse na realização de teste rápido; 

Dr. Evandro 

5 

Definir que os testes rápidos doados pela FIOCRUZ serão aplicados pela Seção de 
Saúde, no mês de outubro, nos seguintes grupos: servidores que estão no trabalho 
presencial; lotados na Seção de Saúde; lotados na Setic e lotado no Núcleo de 
Segurança, destacando que os dos 3 últimos grupos não podem ser do grupo de 
risco. Havendo sobre o CAIS definirá novo grupo com base na pesquisa do item 4 
desta Ata; 

Seção de 
Saúde sob a 
Coordenação 

do Dr. Evandro. 

4. PRÓXIMA REUNIÃO 

Tópicos a serem abordados Data  

Delibera sobre a programação da Semana de Saúde 2020 9/10/2020 

5. ENCERRAMENTPO 

Nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, 
Presidente do Comitê, agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, pelo que eu, Maria do 
Socorro Chaves de Sá Ribeiro, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pela Presidente 
do Comitê, após ser disponibilizada no grupo de whatsapp dos membros para aprovação.  
 

 
Manaus, 25 de setembro de 2020. 

 
 

MEMBROS Assinaturas 

6. Joicilene Jerônimo Portela Freire  

7. Mª do Socorro Chaves de Sá Ribeiro  

8. Nilcicleide das Chagas Mendonça  

9. Evandro Carlos Miola  

10. Carolina Jean Pinheiro  

6.  Yone Silva Gurgel Cardoso  

7.   Luis Cláudio dos Santos Corrêa Ausente 

 


