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Participantes do Fórum debatem
novo cenário da Segurança e
Saúde no Trabalho no Brasil
A reunião do Fórum
Estadual de Proteção ao
Meio Ambiente do Trabalho realizada no dia 5
de setembro foi dedicada
a uma reflexão conjunta
dos representantes das
entidades participantes
acerca do novo cenário
da Segurança e Saúde no
Trabalho (SST) no Brasil. A discussão foi precedida de uma exposição
sobre o tema feita pelo
representante da Delegacia Regional do Trabalho
(DRT), Dorelland Ponte
Lima, que é também o
coordenador do Fepmat.
Dorelland tomou
por base a Portaria Interministerial nº 800, de 5
de maio de 2005, que
trata da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, a ser
desenvolvida conjunta-

mente pelos
Ministérios
do Trabalho, Previdência Social e Saúde.
Segundo Dorelland, a Portaria propõe
a superação
da fragmentação, desarticulação
e superposição
das
Dorelland Ponte Lima (DRT),
ações imcoordenador do Fórum
plementadas
pelos setores envolvidos. em países como FinlânAo formular a Por- dia, França, Canadá e
taria, o Governo consi- Espanha. Entre 1999 e
derou, conforme desta- 2003, foram registrados
cou Dorelland, o fato de no Brasil 1.875.190 acio risco de morrer por aci- dentes de trabalho, com
dente de trabalho no Bra- 15.293 óbitos e 72.020
sil ser cerca de duas a cin- casos de incapacidade
co vezes maior do que permanente.

“Realidade é ainda mais grave”
Dorelland Ponte Lima enfatizou que a realidade é ainda mais grave do que apontam as
estatísticas no campo do
acidente de trabalho. Isso
porque ainda se verifica
uma subnotificação dos
casos ocorridos.

Estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) na América
Latina aponta que apenas
1% a 4% das doenças do
trabalho são notificadas.
Outro dado interessante
é que, para cada real gasto com pagamento de be-

nefícios previdenciários,
a sociedade paga quatro
reais incluindo gastos
com saúde, horas de trabalho perdidas e reabilitação profissional. A íntegra da Portaria está no
site www.cbssi.com.br/
portaria_800.pdf

Maria Amélia, representante
do Sindtêxtil, coordenadora
financeira do Fepmat

sobre:
Meio ambiente de
trabalho no CE
Melhorou, pois as
empresas estão se conscientizando, entendendo
que o seu maior patrimônio são seus funcionários. Hoje temos uma
grande oferta de cursos de
Técnicos de Segurança e as
empresas já podem buscar no mercado pessoas
capacitadas para desenvolverem trabalhos visando
não só atender às normas,
mas principalmente eliminar ou reduzir os riscos
existentes e assim melhorar a qualidade de vida dos
colaboradores.

Fórum estadual
É um grande parceiro para a classe trabalhadora, tanto patronal
como laboral pela democracia em ouvir e dar
oportunidade de as partes expressarem suas necessidades, sugestões, expectativas etc. É um marco na proteção ao meio
ambiente de trabalho, reconhecido pelo excelente
trabalho que desempenha
em prol da segurança dos
trabalhadores no Estado
do Ceará.

Dakota terá de adaptar postos
de trabalho em suas fábricas
A partir ainda deste
ano a empresa Dakota do
Nordeste S/A deverá
iniciar um processo gradativo de adaptação dos
postos de trabalho de
suas costureiras, com a
conclusão prevista para
junho de 2007. Numa
etapa seguinte, a adequação se estenderá aos
empregados dos setores
de colagem, preparação,
revisão e montagem. O
compromisso firmado
com o Ministério Público
do Trabalho (MPT) é de
que, até o final de 2008,
todos os cerca de 7,5 mil
contratados da empresa
sejam beneficiados.
Em audiência realizada na sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PRT), em Fortaleza,
os representantes da
empresa disseram ao
procurador do Trabalho

Procurador do Trabalho
Aroldo Teixeira Dantas

Aroldo Teixeira Dantas
já ter mantido entendimento também com a
Delegacia Regional do
Trabalho (DRT) e elaborado modelo das cadeiras
que serão disponibilizadas às costureiras de
suas fábricas nos municípios cearenses de Russas, Maranguape e Iguatu. O termo de ajuste de
conduta assinado pela
empresa com o MPT
prevê que até 31 de de-

zembro deste ano, já deverão ter sido adaptados
25% dos postos de trabalho de suas costureiras.
O processo de adaptação
prosseguirá em 2006,
com a adaptação de mais
25% dos postos no primeiro semestre e outros
25% no segundo semestre. A totalização (100%)
deverá se registrar até
junho de 2007.
Outro compromisso
assumido pela empresa
foi apresentar, até dezembro deste ano, estudo
sobre a posição de trabalho dos postos dos setores de colagem, preparação, montagem e revisão. O estudo deve indicar, entre estes setores,
os que deverão ser adaptados à posição sentada
ou com possibilidade de
alternância de posturas
(em pé/sentado).

Descumprimento implicará multa
O descumprimento
do acordo firmado pela
Dakota com o MPT implicará a cobrança de
multa mensal de R$ 500
por posto de trabalho
não adaptado. Os valores
eventualmente cobrados
a título de multa serão revertidos em favor do
Fundo de Amparo ao

Trabalhador (FAT). A
multa será corrigida durante o período do acordo pelos índices oficiais
de correções dos tributos federais.
O procurador Aroldo Teixeira Dantas acredita que a assinatura do
acordo com a fixação de
cronograma para adapta-

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

O secretário do Trabalho e Empreendedorismo do Estado, Roberto Matoso, indicou Marcius Montenegro Cunha
para representar a entidade no Fepmat. Ele assume a coordenação de
Projetos.

Codemat
oferece curso
sobre acidente
de trabalho
A psicóloga Rose
Cavalcante, representando a PRT-CE, participou, em São Paulo,
do curso sobre “Acidente de Trabalho e
Ler/Dort”. Ela foi indicada por integrar o
Fórum do Meio Ambiente de Trabalho (Fepmat), já que o curso foi
promovido pela Coordenadoria Nacional de
Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho (Codemat), do MPT.

ção gradativa dos postos
de trabalho na Dakota Entidades presentes
à reunião de 5/9
sinaliza a regularização
definitiva de um proble* MPT
ma que tem sido objeto
* DRT
de inquérito civil no
* Sindtêxtil
MPT desde 1998. Para
* Secovi
efeito de fiscalização do
* INSS
cumprimento, ele já en* Sindiônibus
viou cópia do acordo à
* Aestec
DRT.

A próxima reunião do Fórum será no
dia 3 de outubro, na sede da PRT.
Visão Coletiva

Sete indica
representante

* Crea
* Ibama

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