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EVENTOS DO SINTESP REÚNEM

MAIS DE 1600 PROFISSIONAIS

Realizada de 31/08 a 02/09, a Expo Pro-

teção reuniu mais de 33.000 profissio-

nais. Entre os expositores, havia um stand

do SINTESP, que distribui aproximada-

mente 5.000 jornais e 2.500 agendas. Os

técnicos de segurança do trabalho tam-

bém puderam preencher cadastros, co-

nhecer um pouco mais do sindicato e se

filiar.
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Manifesto sobre a Nova Política de

Segurança e Saúde no Trabalho
s entidades e os profissionais da
área de SEGURANÇA E SAÚ-
DE DO TRABALHO signatári-

os do presente documento, vem a públi-
co, para os trabalhadores, empresários,
autoridades constituídas e a sociedade
em geral, manifestar sua preocupação
com os destinos que estão sendo traça-
dos para a área pela nova Política Na-
cional de Segurança e Saúde do Traba-
lhador – PNSST (Portaria nº 800), pe-
las razões expostas a seguir:

1) O modelo atual de política de se-
gurança e saúde do trabalho, vigente há
33 anos, embora mereça reparos em fun-
ção dos avanços tecnológicos e sociais,
tem sido referência em vários países,
pois logrou êxito em reduzir de 16 %
(dezesseis por cento) para 1,5 % (um e
meio por cento) o número de acidentes
do trabalho no Brasil.

2) A proposta apresentada pela nova
PNSST denota ações de caráter corpo-
rativista no Ministério de Saúde e de des-
qualificação do Ministério do Trabalho
ao levar para o SUS – Sistema Único de
Saúde atribuições que, mundialmente,
são tratadas como relações de trabalho
e não como questões de saúde pública.

3) No contexto internacional, as re-
lações de trabalho, nas quais se inclu-
em as de segurança e saúde do traba-
lho, são tratadas no âmbito da Organi-
zação Internacional do Trabalho – O I
T. Por sua vez, as questões de saúde pú-
blica são tratadas na Organização Mun-

dial da Saúde – O M S. O Brasil, assim
como os demais países signatários da O
I T e da O M S, vem seguindo esta orien-
tação. Assim, as relações de trabalho
onde se inclui SST, são tratadas pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego - MTe, a
saúde pelo Ministério da Saúde – MS, fi-
cando as questões de benefícios no âm-
bito do Ministério da Previdência e As-
sistência Social – MPAS.

4) É inegável que há necessidade de
ações integradas entre todos os minis-
térios relacionados com problemas per-
tinentes à segurança e saúde do traba-
lho. Por que, então, não estão incluí-
dos na definição da nova PNSST os
ministérios: da Indústria e Tecnologia
(onde se inicia a prevenção), o da Edu-
cação (que é a base de qualquer siste-
ma prevencionista) e o do Meio Ambi-
ente (pois 68% dos problemas ambien-
tais tiveram origem no micro-ambiente
empresarial) ?

5) A proposta da nova PNSST é ge-
radora de conflitos de competências en-
tre os ministérios. Ao invés de facilitar o
mecanismo de integração entre os minis-
térios, ela vem gerar disputa de poder.

6) Este conflito de competências fica
evidenciado quando se verifica que ha-
verão diversas fiscalizações nos ambien-
tes de trabalho, com o mesmo objetivo,
oriundas do MTe, do MS e do MPAS,
envolvendo agentes sem qualificação
para as relações de trabalho.

7) Lembramos que o Ministério do

Trabalho, baseado em suas competên-
cias, tem desenvolvido ações tri parti-
tes e paritarias, que muito tem contri-
buído no desenvolvimento de normas
em prol da saúde do trabalhador.

8) ROGAMOS, portanto, PARA O
BOM SENSO DAS AUTORIDADES
CONSTITUÍDAS, que promovam um
maior aprofundamento das discussões
desta nova política, convidando a par-
ticipar da elaboração da PNSST os de-
mais setores governamentais relacio-
nados ao assunto e a sociedade orga-
nizada, representada pelos profissio-
nais de segurança e saúde, através de
suas entidades representativas. Lem-
bramos que, apenas mudanças de leis,
não são garantias de solução de to-
das as demandas de segurança e saú-
de no trabalho. Nossa legislação pre-
vencionista em vigor extensa e emanou
das necessidades surgidas nestes 33
anos de existência. Temos convicção
de que, com ajustes e com o cumprir e
fazer cumprir já seria suficiente para
um bom choque de resultados.

Finalizando, insistimos no pedido
de atenção especial a este setor de
grande relevância social e econômica
tanto para trabalhadores como para
empregadores, bem como para toda a
sociedade e colocamo-nos à disposi-
ção para apresentação de propostas
alternativas e complementares para a
elaboração do texto final da nova
PNSST.
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A METRÓPOLE SAÚDE
em parceria com o

SINTESP desenvolveu um
PLANO DE SAÚDE

especialmente para você
e sua Família.

* CUSTO ESPECIAL
(Plano Referência Enfermaria)

 Faixa Etária Valor (R$)
 De 0 a 20 anos R$ 40,00
 De 21 a 58 anos R$ 55,00
 Acima de 59 anos R$ 135,00

* Isento de Carência
(Exceto parto - 10 meses e
pré-existentes - 24 meses)

* Consultas, exames
e internações

(Regulamentados pela Lei 9656/98)

NÃO PERCA TEMPO,
CONFIRA JÁ AS
CONDIÇÕES!!!

Confira os Hospitais,
Clínicas e Laboratórios

Ligue agora mesmo para o
seguinte telefone:
(0xx11) 3154-0800

“I ENCONTRO TÉCNICO BRACOL
No dia 10 de novembro, a partir das 13h30, em São Paulo, aconte-

ce o “I Encontro Técnico Bracol – São Paulo, de Segurança do Traba-
lho”, realizado pela Empresa Bracol Calçados, com apoio e participa-
ção do SINTESP.

Maiores informações: entrar em contato pelo telefone: 11-3362-1104
ramal 38 ou visitar o  Site www.sintesp.org.br

SINTESP esteve presente no
ato “Corrupção Zero. Orga-
nizado pela Força Sindical,
a OAB (Ordem dos Advo-

gados do Brasil) e mais 38 entidades,
o ato começou na Praça da Sé e de-
pois percorreu várias ruas do centro
até chegar ao Teatro Municipal. No
local, foi lido um manifesto contra a
corrupção, que pede a apuração dos
fatos. O documento será entregue a
lideranças de diversos partidos no
Congresso Nacional, ao Supremo Tri-
bunal Federal e ao Superior Tribunal
de Justiça.

Armando Henrique lembra que a
corrupção está presente na SST atra-
vés das propinas pagas por empresas
a fiscais corruptos. Outro problema é
a falta de recursos destinados à pre-
venção através da Fundacentro e do
SAT (Seguro Acidente de Trabalho).
“São desvios que têm servido de mo-
tivo para o pouco investimento na pre-

SINTESP PARTICIPA DE ATO
CONTRA CORRUPÇÃO

Sintesp presente na passeata

venção de acidentes e na melhoria da
qualidade de vida no trabalho”, aler-
ta o presidente do SINTESP.

“Partindo dessa realidade, ou toma-
mos consciência que temos que sair um
pouco de nosso casulo e participar dos
movimentos sociais de combate à cor-
rupção ou ficamos na cômoda condição
de que os outros resolverão nossos pro-
blemas”, avalia. “Experiências têm mos-
trado que só quem se mobiliza faz va-
ler os seus direitos”, completa Arman-
do.
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Encontro de Cipeiros

Momento da abertura do Encontro de Cipeiros.
Palavra da presidente da Fundacentro, Josiver Pavan

EVENTOS DO SINTESP REÚNEM

MAIS DE 1600 PROFISSIONAIS
ealizada de 31/08 a 02/09, a Expo
Proteção reuniu mais de 33.000
profissionais. Entre os exposito-
res, havia um stand do SINTESP,

que distribui aproximadamente 5.000 jornais
e 2.500 agendas. Os técnicos de segurança
do trabalho também puderam preencher ca-
dastros, conhecer um pouco mais do sindi-
cato e se filiar. Paralelamente à feira, O
SINTESP realizou três eventos: o ENEC
(Encontro Estadual de Cipeiros), o ENE-
TEST (Encontro Estadual dos Técnicos de
Segurança do Trabalho) e o CIPASSAT (Ci-
clo de Palestras Multiprofissional de Segu-
rança e Saúde no Trabalho). Juntos os três
eventos reuniram mais de 1600 participan-

tes entre profissionais de SST, cipeiros, sin-
dicalistas e autoridades. Cada um dos en-
contros foi realizado em um dia da feira. “Fi-
zemos uma parceria com a revista Proteção
e trouxemos os três maiores sindicatos de
São Paulo: o dos Comerciários, dos Meta-
lúrgicos e dos Trabalhadores da Constru-
ção Civil”,  explica o presidente do
SINTESP, Armando Henrique.  A parceria
foi bem vista pelos presentes. “É de grande
importância essa união da revista Proteção
com o Sintesp, pois é uma parceria que tem

Momento da Abertura do Encontro dos
Técnicos de Segurança

Estande do Sintesp

tudo para dar certo”, diz o presiden-
te da FENATEST, Elias Bernardino.

Os três seminários investiram na
formação do profissional juntamen-
te com o trabalhador. “Os técnicos
precisam dessa troca de experiência.
Os trabalhadores também não podem
ficar fora dessa qualificação por se
tratarem dos verdadeiros usuários
dos produtos”, avalia Armando Hen-
rique. Além de palestras, os três
eventos apresentaram um vídeo so-
bre segurança e saúde no trabalho e
a questão de gênero produzido pelo
ILEI (Instituto Latino-Americano de
Educação Integral). “Antigamente
quando se falava em segurança, se falava

em chão de fábrica e em homens. Há
necessidade de nós, mulheres, entrar-
mos nesse mundo”, considera a direto-
ra de saúde e segurança do trabalho do
Sindicato dos Comerciários de São Pau-
lo, Cleonice Caetano Souza.

ENEC VALORIZA TRABALHO
DO CIPEIRO

Primeiro evento realizado pelo
SINTESP na Expo Proteção, o ENEC
teve auditório lotado, reunindo cerca de
1300 participantes entre trabalhadores,
cipeiros e técnicos de segurança do tra-
balho. “Os cipeiros têm muito a contri-

buir para a SST e para a redução de aciden-
tes. Assim que for publicada as conclusões
desse encontro, queremos que elas também
sejam divulgadas pela Fundacentro”, afir-
ma a presidente da Fundacentro, Rosiver
Pavan. Já o auditor fiscal Mário Bonciani
destacou a importância dessa união: “Fico
muito emocionado em ver essa plenária
cheia de cipeiros que vêm discutir as ques-
tões de segurança do trabalho, pois ao trans-
formarmos a SST em uma área técnica, es-
quecemos muitas vezes de quem faz a se-

gurança. Esse evento é um sucesso por-
que valoriza o cipeiro”.

Muitos sindicalistas estiveram pre-
sentes no encontro como representan-
tes do Sindicato dos Metalúrgicos, dos
Comerciários e dos Trabalhadores da
Construção Civil, todos de São Pau-
lo. Também esteve presente o diretor
de segurança e saúde do trabalho da
Força Sindical, Arnaldo Gonçalves,
que destacou que o encontro serve
para discutir melhorias para as condi-
ções de trabalho. “Ao final teremos
propostas interessantes para melhorar-

mos a forma de trabalhar e sua organiza-
ção. Vamos trabalhar nesse sentido”, diz
Gonçalves.

O ENEC contou com três palestras. Na
primeira delas, a técnica de segurança do tra-
balho e educadora, Lívia Guirello falou sobre
a educação como ferramenta na atuação dos
cipeiros. Tratando das questões vividas no dia-
a-dia do cipeiro, Lívia buscou mostrar a im-
portância do mapa de risco. A educadora tam-
bém discutiu com o público as atribuições do
cipeiro, que consistem na orientação, divul-
gação e informação. “O cipeiro é um educa-
dor de adultos”, diz a técnica.

Outro palestrante foi o técnico de segu-
rança Álvaro Zocchio, que relatou a história
da Cipa e sua participação na melhoria conti-
nua do ambiente do trabalho. Para tanto, uti-
lizou-se de sua experiência de 49 anos de atu-
ação em SST. A Cipa foi criada pela lei 7036,
de 10/11/1944. Zocchio relembra que nesse
início havia muita assistência ao acidentado
e pouco investimento em prevenção. A se-
gurança era mais voltada para o maquinário
e a Cipa tinha que propor penalidades para
quem não usasse equipamentos. “As Cipas
tinham mais sucesso onde já existiam seto-
res de segurança”, relembra o técnico. En-
tre os acertos da Cipa, ele destaca a inte-
gração de novos empregados através da reu-
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Diretores do Sintesp com companheiros
do Paraná e Bahia Ricardo, da Bracol e diretores do Sintesp

Zuher Handar, da OIT

Deputado Medeiros no
momento da palestra

Ramalho na abertura do
Encontro dos Cipeiros

nião que ela realizava; a realização da se-
mana de prevenção de acidentes; e o esta-
belecimento de uma caixa de sugestões.

O encerramento se deu com a apresen-
tação de uma peça de teatro pelo ator e di-
retor Alberto Lima.  “O objetivo é a consci-
entização de impacto. As críticas aos EPIs,
relatadas no início, não procedem, mas você
acaba induzindo o público a concordar que
o EPI incomoda. No final, quando o perso-
nagem se revela um acidentado leva a pla-
téia a se emocionar e se conscientizar que
nada justifica o não uso do equipamento”,
explica Lima.

ENETEST TRAZ TÉCNICOS
DE DIFERENTES ESTADOS

O ENETEST, realizado no segundo dia da
Expo Proteção, destacou-se por reunir técni-
cos de segurança do trabalho de diferentes
locais do país: Santa Catarina, Rio de Janei-
ro, Amazonas, Goiás, Espírito Santo, Paraná,
Minas Gerais, além do interior de São Paulo
e capital. Também estiveram presentes presi-
dentes de Sindicatos dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho de diversos estados: Bahia,
Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Nor-
te, Rio de Janeiro e São Paulo.

O seminário contou com a palestra do che-
fe da Segur (Seção de Segurança e Saúde no
Trabalho), da DRT/SP, Paulo Afonso. Ele fa-
lou sobre a ação do Conselho Sindical, que
existe em cada Subdelegacia do estado. “As
demandas que vêm dos sindicatos e dos Con-
selhos são generalizadas e não qualificadas. A
profissionalização do sindicato na área de SST

é necessária, mas não tem acontecido, com
exceção dos grandes sindicatos”, alerta
Paulo Afonso. O chefe da Segur também
buscou mostrar o trabalho realizado por
sua seção, apresentando alguns dos pro-
gramas estaduais de SST como o Progra-
ma Estadual da Construção Civil, no qual
se acompanha as obras com o apoio dos
sindicatos da área.

Após a palestra de Paulo Afonso, fala-
ram o presidente do Sintesp, Armando
Henrique, e o presidente da Fenatest, Elias
Bernardino. O primeiro discutiu o modelo
atual do SESMT, que contempla apenas
uma parte dos trabalhadores celetistas, e

as perspectivas de mudança da NR-4. Já Elias
refletiu sobre os rumos da segurança e saúde
no trabalho. “O perfil da SST está cada vez
mais desprestigiado. A SST já teve Secretaria
e hoje é um Departamento. Está havendo uma
precarização do setor”, avalia o presidente da
Fenatest.

Elias Bernardino tam-
bém apresentou os pontos
pelos quais a entidade vem
lutando: aprovação no Con-
gresso Nacional do Conse-
lho Federal e Regional do
Técnico de Segurança do
Trabalho; contra a flexibili-
zação da CLT e a Reforma
Sindical proposta pelo go-
verno; estabelecimento de
piso para o técnico em cada
estado; introdução de maté-
rias de saúde, segurança e
meio ambiente no ensino
fundamental, médio, superi-
or e cursos de formação
profissional.

Para finalizar o ENETEST, o diretor do
Sintesp, José Antonio da Silva realizou ativi-
dades físicas com os participantes e ministrou
uma palestra sobre a formação e o exercício
profissional do técnico de segurança do tra-
balho no contexto da ética e da qualidade de
vida no trabalho.

CIPASSAT CELEBRA TRABALHO
MULTIPROFISSIONAL

No último dia da Expo Pro-
teção, aconteceu o CIPASSAT,
que reuniu diferentes profissi-
onais na abertura como o di-
retor da Abraphiset, Leonídio
Ribeiro; o presidente da
SPMT, Aizenaque Grimaldi; a
diretora da Anent, Ivone
Martini de Oliveira; o presiden-
te do Sintesp, Armando Hen-
rique; o presidente do
Sintespar, Adir de Souza; além
do deputado federal, Luiz An-
tonio de Medeiros; o represen-
tante da OIT, Zuher Handar; e

diretor do DSST, Rinaldo Marinho.
O intuito do evento, segundo Armando

Henrique, foi somar esforços dos diferentes
profissionais de SST em busca de melhores
resultados para o trabalhador, o que foi apro-
vado pelos presentes. “Esse evento multipro-

fissional acontece em um mo-
mento estratégico em que se
discute a política nacional. É
importante que os três minis-
térios canalizem suas estrutu-
ras para um objetivo único que
é preservar a vida do trabalha-
dor. A política vem organizar
esse trabalho conjunto, evitan-
do que se trabalhe de forma
concorrente”, afirma Rinaldo
Marinho.

O evento apresentou uma
palestra proferida pelo depu-
tado federal Luiz Antonio de
Medeiros, que falou sobre a
luta para se aprovar o Conse-
lho dos Técnicos de Seguran-

ça do Trabalho. O projeto se encontra na
Casa Civil, aguardando parecer favorável
para ser liberado para o Legislativo votar.
“Estamos próximos de conseguir a criação.
Um Conselho que fiscalize os técnicos de
segurança do trabalho e as empresas é ex-
tremamente necessário para a redução de
acidentes”, afirma Medeiros.

Representando a OIT, Zuher Handar, fa-
lou sobre a história da entidade e sua relação
com a segurança e saúde no trabalho. Uma
boa notícia é que na última Conferência da

OIT, ocorrida em junho
desse ano, ficou acerta-
do de se construir um
novo instrumento para
promover a SST, que
pode ser uma Conven-
ção. Outra novidade é
que o Brasil assinará o
protocolo em que adota-
rá as diretrizes da OIT
para sistema de gestão. “A
partir disso, precisaremos
trabalhar para implemen-
tação”, planeja Zuher
Handar.
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A sede conta com plantões,

no período da tarde,  dos advogados

Dr. Ademar José de Oliveira,

(segundas e sextas-feiras)

 Dr. Sergio Borges

(quintas-feiras).
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Professor de CIPA (Técnicas de Treinamentos)
Calendário: 17 á 28/10 das 19 às 22 h

Perfil Profissiográfico Previdenciário
Calendário: 29/10 sábado das 08 ás 18h

Curso Primeiros Socorros
Calendário: 22/10 sábado das 8 às 18 h

Psicologia aplicada em Segurança do Trabalho
Calendário: 05/11 sábado das 8 às 18 h

EVENTOS
27/10/05 ENCONTRO SST MARILIA

28/10/05 ENCONTRO SST PRES. PRUDENTE

04/11/05 ENCONTRO SST ABC

05/11/05 ENCONTRO SST SANTOS

09/11/05 SEMINÁRIO GUARULHOS

10/11/05 ENCONTRO BRACOL SÃO PAULO

16/11/05 ENC0NTRO SST BAURU

17/11/05 ENCONTRO SST ARAÇATUBA

18/11/05 X – CONFERÊNCIA S. JOSE DO

SOBRE SST  RIO PRETO

22/11/05 SESMT NA  GESTÃO PIRACICABA

EMPRESARIAL

25/11/05 DIA DO TÉCNICO SÃO PAULO

CAFÉ DA MANHÃ

01/12/05 ENCONTRO SST SÃO CARLOS

02/12/05 ENCONTRO SST FRANCA

NR-32, que regulamenta as condições de se-
gurança e saúde em hospitais e clínicas de saú-
de, foi aprovada pela Comissão Tripartite Pa-

ritária Permanente (CTPP) no dia 29 de setembro. A
nova norma regulamentadora deve ser publicada em
Diário Oficial ainda no mês de outubro. A partir da
publicação, as empresas terão um prazo para se ade-
quar à legislação, que pode chegar até 17 meses, de-
pendendo do caso.

A norma estabelece várias regras para proteger o
trabalhador da saúde. Uma delas é que o funcionário
seja informado dos riscos a que estão submetidos.
Outra exigência é que seja fornecido ao trabalhador
dos serviços de saúde, gratuitamente, programa de
imunização contra doenças transmissíveis, além de
capacitação continuada aos trabalhadores sobre como
proceder em caso de acidentes no trabalho. A norma
prevê ainda que nenhum trabalhador deve iniciar suas
atividades sem o uso dos equipamentos de proteção
individual.

NR-32 É APROVADA
PELA CTPP
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presidente do Sintesp, Armando
Henrique, o deputado federal
Luiz Antonio Medeiros e diri-
gentes sindicais de outros esta-

dos tiveram uma audiência com a asses-
soria jurídica da ministra da Casa Civil,
Dilma Rousseff, em setembro. O objeti-
vo do encontro foi discutir o projeto de
regulamentação do Conselho de Classe
dos técnicos de segurança do trabalho.

O grupo foi atendido pelo subchefe da
Subchefia para Assuntos Jurídicos, Sér-
gio Rabello Tamm Renault. Ele manifes-
tou total empenho e comprometimento
com a análise do Projeto de Conselho de
Classe. “A análise deverá ocorrer nos pró-
ximos dias, configurando uma das fases
mais importantes que estamos trilhando
em caminho dessa conquista”, comemo-
ra Armando Henrique.

Um dos pontos destacados pelo presi-
dente do SINTESP é de que a categoria
deve se manter atenta ao rumo desse pro-
jeto, trabalhando para sua aprovação. Po-
dem ser mandados e-mails e cartas ende-
reçadas à ministra da Casa Civil, ao mi-
nistro do Trabalho, aos deputados fede-
rais e senadores.

CONSELHO DE
CLASSE SERÁ
ANALISADO

Da esquerda para a direita: Elias, Armando,
Dr,. Sergio Rabelo T. Renault (Casa Civil),
Deputado Medeiros e Milton (DF)

SINTESP apresentou durante a
Expo Proteção uma proposta
de agenda positiva denomina-
da Carta de São Paulo 2005. O

documento levanta questões que são pri-
oritárias no momento como financiamen-
to público para SST, a Política Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalho, cum-
primento das normas regulamentadoras,
Reforma Sindical, nova NR-4, entre ou-
tros. “O SINTESP, consciente de sua res-
ponsabilidade, entende que não podemos
ficar na posição passiva com relação a toma-
da de posições. Criamos a Carta na busca  de
respostas e de dar uma contribuição objeti-
va”, justifica o presidente do SINTESP, Ar-
mando Henrique.

Após a apresentação da Carta de São Pau-
lo 2005, dirigentes do SINTESP se reuniram
com dirigentes sindicais dos sindicatos dos
técnicos de segurança no trabalho da Bahia,
do Distrito Federal, do Paraná, do Rio Gran-
de do Norte e do Rio de Janeiro. “A área de
SST está passando por uma fase extremamente
delicada no sentido conjuntural, que nos re-

SINTESP LANÇA AGENDA POSITIVA

Reunião Sintesp com a Fenatest e outros Sintests

LEIA O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA - Carta de São Paulo 2005 - AGENDA POSITIVA

mete ao entendimento que apesar de nossa en-
tidade ter limite de atuação estadual, qualquer
iniciativa no sentido de contribuir para rever-
ter essa situação acaba refletindo nos demais
estados”, acredita Armando Henrique.

Na reunião entre dirigentes sindicais, a
FENATEST assumiu o compromisso de di-
vulgar o documento junto aos sindicatos au-
sentes para obtenção de contribuições. O ob-
jetivo é que os outros sindicatos possam acres-
centar melhorias à agenda positiva e se cons-
trua uma adesão em nível nacional de ações
em conjunto.

1 – Qual deve ser o papel dos técnicos de segurança do trabalho na gestão dos recursos de financiamen-
to públicos para saúde e segurança do trabalho?
2 – Somos o maior numero de profissionais prevencionista do Brasil, qual deve ser a postura da catego-
ria, frente às questões conjunturais?
3 – A proposta da nova política nacional de segurança e saúde no trabalho indica que será dominada pelo
Ministério da Saúde, qual nosso projeto?
4 – Devemos continuar fazendo Leis e Normas ou concentrar esforços para cumprir e fazer cumprir as
existentes?
5 – O que devemos fazer com a atual crise da área de segurança e saúde do trabalho deste Governo?
6 – Qual será o destino da Organização da nossa Estrutura Sindical, na proposta de Reforma Sindical?
7 – Qual a importância da regulamentação do nosso Conselho de Classe quem e como devemos atuar
nas ações de mobilização?
8 – Qual será nossa agenda comum a nível nacional?
9 – Como influenciar no sistema de formação e qualificação profissional a nível nacional?
10 – O atual critério de composição da Direção da Fundacentro, {Política, Técnica}, atende os nossos
interesses?
11 – Qual espaço que temos no Conselho da Fundacentro?
12 - Os recursos da Fundacentro estão sendo aplicados no objetivo final, tem controle social?
13 – O que fazer para minimizar a crise de identidade do SESMT atual?
14 – Qual a proposta da categoria para a futura NR4?
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