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Meio ambiente de trabalho impróprio
poderá provocar restrição de crédito

A

s empresas que
apresentarem
deficiência relativa ao meio ambiente
de trabalho poderão sofrer restrição de crédito.
A proposta foi lançada
durante reunião da Coordenadoria Nacional do
Meio Ambiente do Trabalho (Codemat), realizada de 6 a 8 de abril, em
Brasília-DF. A informação foi repassada no último dia 11 aos participantes do Fórum Estadual do Meio Ambiente
do Trabalho no Ceará
pela procuradora regional do Trabalho, Hilda
Leopoldina Pinheiro
Barreto, que participou

Procuradora Hilda Leopoldina

do evento na capital federal como titular da Codemat no Estado.
Para que a restrição
de crédito seja efetivada,
representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) já dispõem de

PRT pede ao INSS ranking de
empresas com mais acidentes
A procuradora regional do Trabalho, Hilda
Leopoldina, já solicitou
ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS)
relatório com os nomes
das empresas onde ocorrem maiores índices de
doenças e acidentes de
trabalho. O representante do Instituto no Fórum,
Júlio César Araújo Sousa,
solicitou o apoio da equipe de Informática da Procuradoria Regional do
Trabalho para apresentar

o relatório por atividade
econômica.
A representante do
Sindiônibus, Sandra Jucá,
argumentou que profissionais da área médica ainda praticam no Ceará a
venda de atestados médicos inverídicos. Hilda
Leopoldina propôs que o
Sindiônibus faça levantamento relativo a médicos
que assinem atestados falsos e denuncie o caso formalmente por ser objeto
de investigação criminal.

Portaria como instrumento normativo da matéria.
Segundo Hilda Leopoldina, a Coordenadoria
elaborará perfil das dez
empresas com mais acidentes de trabalho em
três segmentos escolhidos como prioritários:
construção civil, transportes coletivos e atividades em hospitais.
Também serão definidas, conforme a procuradora, estratégias para
envolver empresas que
não emitem comunicação
de acidente de trabalho e
para inclusão de servidores públicos na Política
Nacional do Trabalho.

O representante do
Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (Sinduscon), André
Montenegro, informou
que a entidade está desenvolvendo Programa de
Qualidade de Vida na
Construção. A iniciativa
consiste em atividades voltadas à educação para uso
de Equipamentos de Proteção Individual, assistência odontológica itinerante, atividades esportivas,
dicas de saúde e planejamento familiar.
O Sinduscon firmou
parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e
com o Serviço Social do
Comércio (Sesc), possibilitando o uso de teatro de
bonecos em eventos de
sensibilização dos trabalhadores. Estão sendo preparados ainda um Manual de Prevenção de Acidentes de Queda e um seminário sobre o tema.

Inclusão de portadores de
deficiência no mercado
A PRT-7ª Região
realizará, no dia 12 de
maio, na sede da Fiec,
em Fortaleza, o Workshop Caminhos para a
Inclusão da Pessoa com
Deficiência no Mercado de Trabalho.
O evento será destinado a empresários e
diretores de Recursos
Humanos das empresas
e apresentará experiências bem sucedidas de

contratação de portadores de deficiência, além
da existência de linhas de
crédito voltadas à adaptação de instalações para
acesso e contratação de
portadores de deficiência.
O representante do
Secovi, Marcus Vinicius
Melo, cita dificuldade de
inserir portador de deficiência no quadro dos condomínios pela não-aceitação das contratantes.

Duplicidade de fiscalização em xeque
Participantes do Fórum do Meio Ambiente
do Trabalho no Ceará
apontaram, na última
reunião do Conselho Deliberativo, a ocorrência
de duplicidade de funções entre os fiscais da
Delegacia Regional do
Trabalho e da Vigilância
Sanitária.
A representante da
Vigilância Sanitária (da
Secretaria Estadual da
Saúde), Selma Simões
Guerino, informou que
já foi firmado acordo entre DRT, Superintendência Estadual do Meio
Ambiente do Ceará (Semace) e Vigilância Sanitária, mas alegou descumprimento por parte
da DRT.
A representante do
Sindicato das Indústrias
de Fiação e Tecelagem
em Geral do Ceará (Sinditêxtil), Maria Amélia

Rocha Silva, observou Entidades presentes
que por possuírem graà reunião de 11/4
duação e treinamento
adequado os fiscais da * MPT
Vigilância estão mais ha- * MPF
bilitados que auditores * INSS
do Município e do Esta- * Secovi
do para determinadas * Sindiônibus
inspeções. Ela também * Sinditêxtil
enfatizou que alguns lau- * Cerest
dos médicos relativos a * Sinduscon
pessoas portadoras de * Aestec
deficiência têm sido ma- * Cesau
nipulados, deixando de * Secretaria de Saúde
do Estado
ser fiéis à realidade.
O procurador da * Secretaria de Saúde
República, Márcio An- de Fortaleza
drade Torres, propôs que * Secretaria do Meio
o Ministério Público do Ambiente do Município
Trabalho (MPT) condu- * Sindicalf
za reunião com os vári- * Sintro
os órgãos de fiscalização * Sintsef
visando garantir consen- esforços, o respeito às
so sobre as diferentes competências específicompetências e possí- cas de cada órgão e a paveis parcerias. A procu- dronização e uniformiradora-chefe do MPT no zação da fiscalização do
Ceará, Hilda Leopoldi- meio ambiente do trabana, defendeu a união de lho no Ceará e no País.

Agrotóxicos em pauta

Segurança e saúde

Entre os dias 26 e 28 de abril, o
Crea-Ce e o Sebrae promovem minicurso sobre “Emprego dos Agrotóxicos - Implicações no meio ambiente, saúde humana e fatores determinantes da prescrição do receituário agronômico”. O evento, além de
propiciar o debate entre os interessados, alertará para a necessidade de
consulta a agrônomo antes da escolha de agrotóxicos.

O Dia Mundial de Segurança e
Saúde do Trabalho será lembrado em
solenidade na sede da DRT-Ceará, no
dia 28 de abril.
A data é celebrada em memória
das vítimas de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho e foi instituída a partir da explosão numa mina
de Farmington (Virgínia Ocidental),
nos EUA, que culminou com a morte
de 78 trabalhadores.

A próxima reunião do Fórum será no dia 2 de maio, às
15 horas, no auditório da PRT.
Visão Coletiva
é o Informativo do
Fórum Estadual de
Proteção ao Meio
Ambiente do Trabalho

Conquistas
Melhorias na
sede da Funasa
Depois de ter recebido fiscalização da
Vigilância Sanitária, a
Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) já começou a adotar providências para a melhoria de suas instalações.
De acordo com a representante da Vigilância, Selma Simões
Guerino, a documentação referente ao caso
será trazida em breve
ao Fórum Estadual do
Meio Ambiente do Trabalho. Um dossiê com
dezenas de fotos das
instalações da Funasa
foi elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
Federal (Sintsef) no
Ceará.

Extra em mesa
A jornada excessiva de trabalho tem
se tornado rotineira no
setor de transporte.
Mas a representante
do Sindiônibus no
Fórum, Regina Sandra
Jucá, alega que a horaextra é uma solicitação dos próprios trabalhadores. O assunto
entrará na mesa de negociação entre os sindicatos patronal e laboral do setor.
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