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Dorelland é eleito coordenador
do Fórum Estadual de Proteção
ao Meio Ambiente do Trabalho
Os integrantes do
Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho elegeram
na tarde do dia 1º de
agosto a nova coordenação estadual para o ano
2005/06. Como coordenador geral foi escolhido
Dorelland Ponte Lima,
representante da Delegacia Regional do Trabalho. Para secretário geral
foi eleito Raimundo José
de Oliveira (Sind-têxtil).
Também foi escolhida a
nova coordenadora Financeira, Maria Amélia
Rocha Silva (Sindtêxtil).

Dorelland Ponte Lima (DRT)

Para coordenador de
Projetos, o nome será
indicado pela Secretaria
Estadual do Trabalho e
Empreendedorismo
(Sete).

O Fórum é um espaço para discussão entre diversas entidades representativas de empregados e empregadores da
iniciativa privada, órgãos
e entidades públicas federais, estaduais e municipais sobre questões ligadas à segurança e saúde no ambiente de trabalho, visando à prevenção
de acidentes e doenças
ocupacionais. Essa integração facilita a identificação e análise de problemas do meio ambiente de trabalho e a busca
de soluções conjuntas.

Codemat foi o embrião do Fórum
A Coordenadoria
Nacional do Meio Ambiente do Trabalho (Codemat), instituída no âmbito do Ministério Público
do Trabalho (MPT), foi
o ponto de partida para
o surgimento dos Fóruns
Estaduais de Proteção
ao Meio Ambiente do
Trabalho (Fepmat).
Há dois anos, quando a procuradora regional do Trabalho Hilda
Leopoldina já exercia a
titularidade da Codemat

no Estado, surgiu a idéia
de articular diversos outros segmentos na discussão e adoção de medidas para a melhoria do
meio ambiente de trabalho nas empresas privadas e órgãos públicos
cearenses. Desta intenção, surgiu o Fepmat.
Hilda Leopoldina,
que também foi a primeira coordenadora do Fórum, reconduzida ao cargo no ano passado, esclarece que o MPT atua, no

Raimundo José (Sinditêxtil)
recém-eleito como
secretário-geral do Fepmat

sobre:
Meio ambiente de
trabalho no CE
Muita coisa melhorou. Há uma visão prevencionista mais ampla
por parte dos empregadores, e isso reflete na
redução dos acidentes
de trabalho.

Fórum estadual
A criação do Fórum demostra a preocupação que toda a sociedade deve ter quanto à prevenção de acidentes. Neste ambiente percebemos a atuação conjunta dos grupos multidisciplinares
que agem em torno dos
temas abordados e do
planejamento
das
ações de melhorias sobre as condições de trabalho.

Fepmat, como órgão executor, dando encaminhamento às demandas
apresentadas ao Conselho Deliberativo pelos
representantes das diversas entidades. Os problemas diagnosticados pelas
Comissões são levadas
ao Conselho, que aciona
A próxima reunião
os órgãos responsáveis
do Fórum será no
como o MPT, a Secretadia 5 de setembro,
ria de Saúde, Crea, DRT
na sede da PRT.
e o Instituto Nacional de
Seguridade Social (IN- Nela será empossada
a nova coordenação.
SS).

MPT tem novo representante no
Fórum cearense e na Codemat

Terceirizados
devem ter
EPIs

O procurador do
Trabalho Aroldo Teixeira
Dantas é o novo titular
da Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente
do Trabalho (Codemat)
do MPT na Regional cearense. Ele substitui a
procuradora regional
Hilda Leopoldina Pinheiro Barreto, que se
encontra na Chefia da
PRT-Ceará.
Como coordenador
da Codemat, o procurador será também o representante do MPT no Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente
do Trabalho (Fepmat).
Aprovado no recente concurso nacional
promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Aroldo Teixeira Dantas, 42, tomou

Os trabalhadores
responsáveis pela limpeza e conservação dos
terminais de ônibus de
Fortaleza devem dispor
de botas, luvas e demais equipamentos de
proteção individual
necessários. O compromisso foi exigido
pelo MPT em Termo
firmado com a Ettusa
em audiência presidida
pelo procurador do Trabalho Aroldo Teixeira
Dantas. Os trabalhadores faziam a limpeza
dos banheiros nos sete
terminais de ônibus
calçados apenas com
chinelo e torciam o
pano usado na secagem
do piso sem luvas.

Procurador do Trabalho Aroldo Teixeira Dantas

posse em Brasília, no dia
4 de maio, juntamente
com os demais candidatos selecionados para as
outras 23 Regionais do
País, e iniciou suas atividades no Estado no dia

Curso de Ergonomia
Um dos problemas
mais comuns relacionados ao meio ambiente de
trabalho, a ergonomia foi
tema de curso destinado
a procuradores do Trabalho integrantes da Codemat nos Estados. O
evento foi realizado em
Belo Horizonte nos dias
25 e 26 de agosto.

O Ceará foi representado pelo procurador
do Trabalho Aroldo Teixeira Dantas. O curso
teve a coordenação de
uma das maiores especialistas do Brasil em ergonomia, a professora da
Fac. de Medicina da UFMG e pesquisadora Ada
Ávila Assumpção.

17 de maio. Natural de
Caicó, interior do Rio
Grande do Norte, formou-se em Direito pela
UFRN e advogava em
Natal, antes de ser aprovado no concurso.
Entidades presentes
à reunião de 1º/8
* MPT * MPE * MPF
* Secretaria de Saúde
de Fortaleza
* Sind. Comerciários
* Sindtêxtil
* Secovi
* INSS
* Sete
* Sesa
* Sinduscon * DRT
* Sindiônibus
* Semam
* Aestec
* Sindconfe * Crea

PARTICIPE! O FÓRUM É O SEU CANAL DE COLABORAÇÃO COM
A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NO CEARÁ

Visão Coletiva
é o Informativo do
Fórum Estadual de
Proteção ao Meio
Ambiente do Trabalho

Sesmt a todos
A procuradora regional do Trabalho Hilda Leopoldina Pinheiro
Barreto ingressou com
ação na 1ª Vara de Fortaleza pedindo que seja
determinada à Serval
(empresa de locação de
mão-de-obra) a obrigatoriedade de criação de
Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho (Sesmt). A intenção é assegurar que
os 1,3 mil trabalhadores da empresa possam
estar protegidos.

Coordenação do Fórum: Dorelland Ponte Lima (DRT)
Apoio: Psicóloga Rose Cavalcante
Jornalista responsável:
Valdélio Muniz (Reg. CE 1120 JP)

2

