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A Campanha Salarial 2015 foi 
lançada. Há anos, servidores de todo 
país e de vários órgãos reivindicam 
pontos que se repetem e seguem sem 
atendimento. Este ano, queremos 
27, 3% de reajuste, além de vários 
outros itens, como política salarial 
permanente, data-base em 1º de 
maio, negociação coletiva, isonomia 
dos benefícios e paridade entre ativos 
e aposentados.

Numa sociedade de mercado, 
o Estado capitalista jamais irá 
priorizar nossos interesses. Basta 
ler os jornais. Problemas relativos às 
reivindicações de trabalhadores não 
são pauta comum. É difícil a imprensa 
burguesa cobrir nossos problemas. As 
discussões são sempre sobre a queda 
nas bolsas de valores, equilíbrio 
fiscal, alta da inflação, alta dos juros.

Neste contexto, a administração, 
por mais progressista que seja, 
sempre vai privilegiar políticas 
da classe dominante. O governo 
Dilma II, por sua vez, se já mostrou 
que não é de confiança da classe 
dominante, também deixou de atuar 
ou nunca atuou em defesa da classe 
trabalhadora. Basta ver as recentes 
medidas da atual equipe ecnômica, 
que colocam em xeque direitos 
trabalhistas.

A hora é de mobilização. 
Precisamos, tijolo a tijolo, contruir 
alternativas de pressão para que 
nossa pauta não fique, mais uma 
vez, sem atendimento ou atendida 
pela metade. Se este caminho for a 
greve, devemos marchar unidos, de 
braços cruzados contra o descaso e 
a desvalorização que o sistema nos 
oferta.

O SINTSEF/CE segue firme, de 
forma autônoma e independente, 
reafirmando seu compromisso de 
lutar por melhores condições de vida 
e trabalho.

Em meio à crise, o apelo é para 
que sigamos juntos, sempre rumo à 
vitória.

Direção Colegiada
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No limite da desconfiança
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pordentro

FUNASA/SUEST
Respostas mais ágeis

curtas
No último dia 20 de 

fevereiro, o SINTSEF/
CE enviou o ofício para 
o Superintendente da 
FUNASA/CE, Regino 
Pinho, cobrando respostas 
a diversas demandas 
apresentadas pela entidade 

tanto em reuniões 
presenciais quanto 
através de documentos. As 
solicitações incluem pleitos 
de interesse dos servidores 
do órgão, como também 
questões administrativas 
da relação órgão-sindicato, 
como a liberação de 
documentos e similares.

O SINTSEF/CE aguarda 
o retorno da gestão da 
FUNASA.

CULTURA
A volta do diálogo?

No início de março, o 
Ministro da Cultura, Juca 
Ferreira, recebeu a Condsef 
para tratar questões 
dos servidores do Minc 
e suas vinculadas. Os 
representantes destacaram 
a necessidade do retorno do 
diálogo, que num passado já 
um pouco distante rendeu 
bons frutos. Dentre os pontos 

discutidos destacou-se o 
termo de acordo firmado em 
2007 e que segue com várias 
pendências, dentre elas a 
reestruturação da carreira, a 
gratificação de qualificação, 
a necessidade de abertura 
de concursos públicos, 
retificação de titulação e 
aglutinação de cargos.

O Ministro prometeu 
estabelecer um processo 
permanente de diálogo.

MiNiSTéRio do MEio AMbiENTE| Reunião MMA e Condsef

Servidores apresentam demandas
No dia 25 de fevereiro, 

representantes da Condsef, 
dentre eles o secretário geral 
Sérgio Ronaldo, reuniram-
se com Francisco Gaetani, 
Secretário-Executivo do 
Ministério do Meio Ambiente 
e sua equipe, para tratar três 
questões dos servidores do 
órgão: 1) a compensação de 
dias parados em virtude dos 
jogos do torneio mundial de 
futebol ocorrido no Brasil 
em 2014; 2) A minuta do 
decreto que regulamentará 
a progressão e a promoção 
dos servidores da CEMA e 
do PECMA e 3) A política 

integrada de gestão de 
pessoas.

Em relação ao primeiro 
ponto, os servidores afirmam 
que foram liberados também 
por resolução do órgão e 
que, em nenhum momento, 
foram consultados sobre 
o interesse em trocar os 
dias de jogos sem trabalho 
pela compensação a mercê 
da escolha do Ibama. Em 
síntese, eles não tiveram a 
opção de poder continuar 
trabalhando na Copa, e 
agora são obrigados a pagar 
uma “folga” pela qual não 
pediram.

Essa queixa também foi 
discutida pelos servidores 
do IBAMA no Ceará com 
a direção do SINTSEF/
CE. Caso não haja solução 
administrativa será buscada 
a esfera jurídica.

Quanto ao decreto há 
entendimento de que da 
maneira que o texto está hoje 
houve avanços em relação à 
progressão e promoção dos 
servidores afastados para 
capacitação.

Porém, é necessária 
a retirada de artigos que 
impedem que no futuro 

servidores do PECMA 
tenham promoção dentro da 
carreira.  Foi determinado 
por Gaetani que seja 
estudada a questão para 
posterior apresentação na 
mesa de negociação.

Por último, foi cobrada 
uma política integrada de 
gestão de pessoas entre o 
MMA e suas vinculadas. 
O secretário sinalizou 
concordar, mas aguarda 
definição quanto às 
mudanças que ocorrerão na 
pasta para retomar o tema 
com a categoria. 

TRAbALhAdoR NA RUA| Sindicatos e centrais realizam ato contra as MPs 664 e 665

Dia de luta por empregos e direitos
Em 28 de janeiro, 

as centrais sindicais 
convocaram um ato pelo 
dia nacional de lutas por 
emprego e direitos. A 
proposta foi que em todo o 
país houvesse encontros e 
manifestações. Em Fortaleza 
o ato ocorreu em frente a 
Superintendência Regional 
do Trabalho (SRTE) e 
enfatizou principalmente as 

MPs 664 e 665, que mexem 
em direitos trabalhistas. 
Representantes de diversas 
entidades sindicais 
estiveram presentes. As 
regras propostas pelas MPs 
já estão valendo. Sobre o 
impacto que causam para 
os servidores públicos 
comentamos na última 
edição deste jornal, pág 7. Ou 
acesse: http://bit.ly/15Qd1Tm
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mundo a fora

Em 1995 aconteceu, em 
Pequim (China), a Quarta 
Conferência Mundial sobre 
as Mulheres. O resultado do 
encontro foi um acordo para 
trabalhar pela igualdade 
de gênero e para eliminar 
a discriminação contra 
mulheres e meninas em 
todo o mundo. O documento, 
chamado “Plataforma de 
Ação de Pequim”, listava 
12 pontos prioritários 
de trabalho, além de 
ações detalhadas para 
alcançar seus objetivos 
estratégicos. Em suma, 
tratava-se de um roteiro 
para o avanço da igualdade 
e do empoderamento das 
mulheres nos países.

Este ano, o documento 
completou 20 anos. No 
último 8 de março, data 
em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher, a 
Internacional de Servicios 
Públicos (ISP), a Federación 
Europea de Sindicatos del 

Servicio Público (FESSP) e 
o Movimento Internacional 
Sindical, enviaram a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), carta em que 
reivindicam o cumprimento 
do que foi aprovado em 
Pequim. Confira alguns 
trechos do documento, em 
tradução livre:

“A Plataforma de Ação 
prega um mundo no 
qual todas as mulheres e 
meninas podem exercer 
sua liberdade e opções e 
transformar em realidade 
todos os seus direitos, como 
o de viver sem violência, 
ir à escola, participar 
das decisões e ter igual 
remuneração por trabalho 
igual. Desafortunadamente, 
a maior parte ainda segue 
sem ser cumprida. (...)

A desigualdade divide o 
mundo. 80% da população 
mundial vive com menos 
de dez dólares por dia. (...) 

As políticas neoliberais, 
as medidas de austeridade 
tomadas em resposta à 
recente crise econômica 
global e os cortes nos 
gastos públicos nos países 
desenvolvidos e em 
desenvolvimento tiveram 
um impacto desproporcional 
sobre as mulheres e 
meninas.

Houve um aumento 
do trabalho informal 
e precário que não 
tem precedentes e no 
qual as mulheres estão 
sobrerrepresentadas. 
A redução da pobreza 
e igualdade de gênero 
devem ser associadas com 
o aumento da renda e dos 
salários. A igualdade de 
remuneração e salário 
mínimo para garantir 
condições dignas de vida 
tem que ser parte dos 
objetivos das políticas 
econômicas e sociais.

Redirecionar 
investimento pode fornecer 
os fundos necessários 
para financiar medidas de 
proteção social, um salário 
mínimo para garantir um 
padrão de vida digno, 
educação para todos e de 
energias renováveis para 
frear a mudança climática. 
(...)

A ISP exorta os 
governos a tomar medidas 
corajosas para fazer 
valer a implementação da 
Declaração e Plataforma 
de Ação de Pequim, 
especialmente enquanto 
negociam um novo marco 
de desenvolvimento que 
adotarão em 2015”.

Para ler a íntegra do 
documento, em espanhol, 
acesse: http://bit.
ly/1aXO2ko

Não vamos esperar mais 20 anos
MARço - MêS dA MULhER| Pequim + 20

A luta por igualdade tem que ser diária
diA dA MULhER| Para comemorar o 8 de março

No dia 6 de março, o 
SINTSEF/CE  comemorou 
o dia internacional da 
mulher com uma palestra 
com o tema “Igualdade 
para a mulher: uma luta 

que atravessa 
a história” 
proferida pela 
professora 
Adelaide 
Gonçalves, 
historiadora e 
estudiosa dos 
movimentos 
sociais. 

Adelaide fez um recorte de 
algumas mulheres que se 
destacaram nesta luta e, a 
partir delas, contextualizou 
um pouco da busca pela 

igualdade entre gêneros, ao 
longo dos séculos, tanto no 
Brasil, quanto no mundo 
e, em alguns momentos, 
especificamente no Ceará ou 
no Nordeste.

A potiguar Nísia 
Floresta, considerada uma 
pioneira do feminismo 
no Brasil, no século XIX, 
a escritora carioca Maria 
Lacerda de Moura, que 
em suas obras observou a 
condição feminina dentro 
da perspectiva da luta 

de classes e a cearense 
Francisca Clotilde,  pioneira 
no tema “divórcio” na 
Literatura Brasileira, foram 
algumas das citadas.

A professora ressaltou 
a existência de muitas 
mulheres anônimas nessa 
luta que quer acima de tudo 
respeito e reconhecimento.

Após a fala houve 
lanche e distribuição de 
uma lembrança da Direção 
Colegiada a todas as 
mulheres presentes.
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27,3% é o vALoR pEdido| Equiparação de benefícios, paridade, negociação coletiva...

movimento
Campanha Salarial: além do reajuste

Na pauta da Campanha 
Salarial Unificada dos 
servidores federais 
destacam-se reivindicações 
que se repetem ano a ano e 
seguem sem atendimento.

Os pontos foram 
decididos em uma reunião 
ampliada ocorrida em 31 de 
janeiro e 1º de fevereiro,em 
Brasília. Na ocasião, cerca 
de 400 pessoas de mais de 
30 entidades, discutiram 
e deliberaram os pontos 
mais urgentes da luta dos 
servidores federais.

O índice linear de 
reajuste de 27,3%, 
calculado a partir do IPCA 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) de 
agosto de 2010 a julho de 
2016 que gira em torno 
de 44%, já descontados 
os 15,8% concedidos pelo 
governo em três parcelas 

(2013, 2014, 2015), é 
apenas uma das bandeiras 
deste movimento.

A palavra de ordem 
é enfrentamento. Hoje 
a defasagem no serviço 
público, sob diversos 
aspectos, do salário a falta 
de pessoal, agrava-se cada 
vez mais. O que vemos é 
um país que deixou de 
tratar o que é público como 
um dever do estado e um 
direito da população. O 
estado ignora e negligencia 
demandas, a população 
acomoda-se e cede às 
pressões do capitalismo 
substituindo um serviço 
gratuíto por um pago, a 
exemplo dos planos de 
saúde.

No Ceará
O ato que lançou a 

Campanha Salarial no 
Ceará, no último dia 25 

de fevereiro, deixou claro 
que é preciso movimento. 
É preciso que cada servidor 
levante da cadeira e 
lute. Cruze os braços se 
for necessário, paralise 
atividades, manifeste-se, 
na busca por dignidade no 
dia-a-dia do trabalho que 
escolheram exercer.

A manifestação contou 
com a participação de 
cerca de 100 pessoas e foi 
organizada pelo Fórum 
Estadual em Defesa do 
Serviço Público, formado 
por SINTSEF/CE, SINPRECE, 
ANFFA SINDICAL - DS/CE, 
SINDIFISCO NACIONAL - DS/
CE, SINAIT/CE, SINTUFCe, 
SINDPRF, SINDIFORT, CUT, 
INTERSINDICAL, CONLUTAS 
e CONDSEF.

O evento ocorreu em 
frente ao prédio da Receita 
Federal, em Fortaleza.

Nacional
Outros estados, como 

Bahia, Maranhão e Pará 
também realizaram 
encontros no dia 25.

Em Brasília, servidores 
federais de 32 entidades 
sindicais se mobilizaram 
para o lançamento da 
campanha unificada. Eles 
tentaram ser recebidos por 
Nelson Barbosa, porém o 
Ministro do Planejamento 
não os recebeu e marcou 
encontro para o dia 20 de 
março.

oito pontos 
principais da pauta

1) Política salarial 
permanente
2) Índice de reajuste de 
27,3%
3) Data-base em 1º de 
maio
4) Regulamentação da 
negociação coletiva
5) Isonomia dos benefícios
6) Paridade entre 
ativos, aposentados e 
pensionistas.
7) Incorporação das 
gratificações produtivistas.
8) Revogação das MPs 664 
e 665
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A burguesia é formada 
de uma extrema minoria. 
Ela não poderia dominar 
a imensa maioria não 
fosse o uso de seus vários 
instrumentos, ou melhor, 
do chamado aparelho 
de Estado, com as suas 
diversas instituições, 
dentre elas as Forças 
Armadas.

Os políticos de carreira 
têm a tarefa de defender 
o sistema socioeconômico 
vigente, ostensivamente. 
Dessa maneira, as 
insatisfações populares 

são dirigidas contra eles. O 
discurso é simples. Dizem 
eles: O capitalismo é bom, 
porém, os seus políticos 
são maus.

Em fins da década de 
50 e início dos anos 60, 
observou-se uma grande 
comoção social no Brasil. 
De repente, passamos a 
ter dois blocos políticos. 
Um deles defendia a 
necessidade de um elenco 
de reformas, AS REFORMAS 
DE BASE, cujo objetivo 
seria o de adequar o 
crescimento do capitalismo 
no Brasil. O outro bloco 
se opunha, firmemente, 
a essas reformas; temia 
que elas pudessem 
desaguar num processo 
revolucionário como 

ocorrera em Cuba, no início 
de 1959.

O bloco reformista era 
capitaneado pelo PTB, 
mas, sobretudo, pelo velho 
PCB. Esse bloco pretendia 
arregimentar as massas 
populares com o objetivo 
claro de pressionar os 
conservadores dizendo: As 
massas estão aí, a cada dia 
mais inquietas, a cada dia 
mais explosivas; façamos, 
pacificamente, as reformas, 
antes que as massas tomem 
o caminho da insurreição.

Na verdade, apesar da 
influência das revoluções 
cubana e chinesa, 
faltava-nos organizações 
revolucionárias que se 
dispusessem a propor 
às massas o caminho 

da revolução socialista. 
Aprofundados os conflitos, 
criou-se uma situação 
pré-revolucionária, um 
dilema: Revolução ou 
contrarrevolução. Foi aí 
que a burguesia lançou 
mão do seu braço armado 
e promoveu o golpe 
contrarrevolucionário de 
1964, que teve a inequívoca 
participação indireta da 
esquerda reformista. Para 
camuflar essa verdade 
histórica, ao invés de se 
dizer do caráter burguês 
do golpe, passou-se a 
chamá-lo, indevidamente, 
de golpe militar e, pior 
ainda, de ditadura militar, 
esquecendo que os 
capatazes e jagunços é que 
são os donos da terra.

discussãoteórica
O Golpe Bonapartista
GiLvAN RoChA |  Texto de agosto de 2014

Estamos modificando o nosso sistema de envio do boletim 
diário “A voz do SINTSEF” e em breve você voltará a 

recebê-lo em seu email. Por enquanto você pode acessá-
lo em www.sintsefceara.org.br ou em nossa página no 
facebook/sintsefce. Se você nunca recebeu envie seu 
endereço eletrônico para imprensa@sintsef-ce.org.br

Lembramos que, para várias questões, inclusive jurídicas, 
precisamos ter os seus dados sempre atualizados. Para 

fazê-lo ligue: 3255 7316 (Vânia)

“Vez por outra ele entrava em minha sala do sindicato para informar o 
falecimento de algum amigo, colega de trabalho ou filiado aposentado. 

Trazia consigo um ‘santinho’ de missa ou uma foto 3x4 e, com um 
jeito sorridente e suave dizia-me: ‘não esqueça de publicar em nosso 
jornalzinho’. E ai, estava eu de férias quando fui informada do seu 
falecimento. Ficará na minha lembrança, para sempre, o sorriso 

acanhado e o jeito respeitoso de falar. Sr. Enoque, descanse em paz”.
Luciana Barroso - Jornalista do SINTSEF/CE

Ainda no ano passado, Gilvan Rocha, militante de esquerda sempre presente em nossos eventos, nos encaminhou 
este texto para publicação. por um desencontro de datas e espaço no jornal o texto não pode ser publicado 

anteriormente. Gilvan faleceu no dia 26 de dezembro e, este mês, trazemos em homenagem à sua memória, suas 
palavras, que são o legado de uma história escrita com decência e compromisso social.

NoTA dE pESAR| 
No último dia 31 de janeiro 

faleceu o ex-diretor e atual membro 
do Conselho Fiscal, Enoque Assis de 
Lima, aposentado da Base Aérea de 
Fortaleza. Aos 72 anos, Sr. Enoque 
era presença constante no sindicato 
e deixa em todos uma grande 
saudade. Enoque, presente!

AviSo|  Atualização de dados

O SINTSEF/CE lamenta o 
falecimento do filiado Raimundo 
Soares Aristides (Dé), do 
Ministério da Saúde, Caucaia. Nos 
solidarizamos com a família neste 
momento de saudade.

*01/03/1959                +25/02/2015
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jurídico
Fórum discute ilegalidade de 
consignados

dEFESA do SERviço púbLiCo| Emprétimos Consignados

O Fórum Permanente em 
Defesa do Serviço Público, 
do qual o SINTSEF/CE faz 
parte, reuniu-se no dia 5 de 
fevereiro, na Procuradoria 
da República no Estado do 
Ceará para debater a adoção 
de medidas institucionais 
em relação a empréstimos 
consignados ilegais que 
estão sendo feitos no nome 
de servidores públicos 
federais.

As entidades 
presentes deram ênfase 
na facilidade com que 
tais procedimentos vêm 
sendo realizados, onde 
os estelionatários portam 
documentos falsos e 
realizam os empréstimos 
fraudulentos. Na ocasião 
foram lançadas propostas 
para aumentar a segurança 
no procedimento e coibir 
fraudes, tais como: 

melhoria na apuração 
administrativa, crédito 
diretamente na conta-
salário do servidor, 
exigência de confirmação 
por parte do servidor 
e a possibilidade do 
próprio servidor bloquear 
empréstimos futuros (de 
forma reversível).

Ao final das discussões, 
o Ministério Público 
Federal estabeleceu 

um prazo de 60 dias 
para que o resultado da 
apreciação das medidas 
sugeridas pelo Fórum fosse 
divulgado, bem como as 
implementações adotadas.

Estiveram presentes na 
discussão representantes 
da Secretaria de Gestão 
Pública do Ministério do 
Planejamento Orçamento 
e Gestão (MPOG) e da 
Advocacia Geral da União.

Isenção do PSS para quem tem GACEN
MiNiSTéRio dA SAúdE/FUNASA| Quem tem abono de permanência não está isento

A Justiça Federal tem 
reconhecido o direito à 
isenção do desconto para o 
Plano de Seguridade Social 
– PSS, no percentual de 
11%, em face da Gratificação 
de Atividade de Combate 
e Controle de Endemias 
– GACEN recebida pelos 
servidores do Ministério 

da Saúde/FUNASA que 
trabalham no ambiente de 
controle de endemias.

Mas fique atento, 
o servidor que já é 
beneficiado com o abono 
de permanência, ou seja, já 
preencheu os requisitos para 
aposentar-se, mas optou por 
continuar em atividade e o 

requereu juntamente à sede 
de sua lotação, a isenção do 
PSS em face da GACEN não 
ocorrerá.

O Ministério da Saúde/
FUNASA tem notificado os 
seus servidores acerca da 
suspensão deste pagamento 
para os que já gozam do 
benefício do abono.

O nosso setor jurídico 
está à disposição, das 8h às 
12h e das 14h às 18h, para 
maiores esclarecimentos, 
e para o ajuizamento de 
ações judiciais requerendo 
a isenção do PSS ou as 
parcelas relativas aos 
descontos inseridos nos 
últimos 05 (cinco) anos.

Encontros jurídicos esclarecem 
dúvidas de filiados do interior

TRêS CLiMAS| Para descentralizar

A coordenação jurídica 
do SINTSEF tem realizado 
encontros específicos 
com filiados do interior 
para descentralizar as 
informações referentes a 
processos e ações judiciais. 

No dia 23 de fevereiro, 
os coordenadores jurídicos 
Adriano Duarte e José 

Arteiro, a advogada Polyanna 
Souza e os diretores Valmir 
Braga (finanças) e Fco Duarte 
(aposentados), estiveram no 
município de Acaraú, a 255 
km de Fortaleza, discutindo 
o tema com os filiados da 
Região dos Três Climas.

A iniciativa aproxima 
direção e base.
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Você acredita em tudo 
que lê? Dá boa noite ao 
apresentador do jornal 
nacional? Você se sente bem 
informado pelos grandes 
espaços de comunicação?

Reflexões assim foram 
propostas na I Oficina de 
Comunicação do SINTSEF/
CE, desta vez ocorrida em 
Russas, com filiados do Vale 
do Jaguaribe.

O encontro aconteceu no 
dia 27 de fevereiro e reuniu 
mais de 50 pessoas, público 
recorde desde que o projeto 
começou, em julho de 2014 e 
já esteve nas regiões do Maciço 

de Baturité e do 
Sertão Central.

A delegacia 
sindical da 
região acolheu 
a proposta 
com muita 
dedicação 
e organizou 

uma manhã de boas trocas de 
ideias.

Na imagem, toda a turma, 
os diretores Vera Cândido, 
Luis Carlos Macêdo e Flávio 
Inácio, a estagiária de 
jornalismo Bárbara Castro, e 
os facilitadores da conversa: a 
jornalista Luciana Barroso, que 
tratou de comunicação e os 
filiados Raimundo Jr e Hibiss 
Farias, que falaram de internet 
e fotografia, respectivamente.

Valeu pessoal! Em breve 
estaremos na Região Norte.

aconteceu

Vale do Jaguaribe debate comunicação
TRAdiCioNAL oU ALTERNATivA |  Para pensar diferente

A coordenação de 
Aposentados e Pensionistas 
já realizou duas reuniões 
em 2015, em 30 de janeiro 
e 27 de fevereiro. Em ambas 
as ocasiões a situação da 
aposentadoria no serviço 
público foi debatida.

A coordenação de 
aposentados e pensionistas 
divulgou o calendário de 
encontros do ano todo. 
Confira ao lado:

Reuniões do setor discutem conjuntura
ApoSENTAdoS E pENSioNiSTAS |  Calendário

Calendário de Reuniões 
Aposentados e pensionistas 

de 2015
Mês dia

Março 27
Abril 24
Maio 29
Junho 26
Julho 31

Agosto 28
Setembro 25
outubro 30

Novembro 27
dezembro Não definido 

Tendo a frente o diretor 
Flávio Inácio, a coordenação 
de saúde do trabalhador 
apresentou iniciativa pioneira 
em relação aos funcionários 
do SINTSEF/CE. Ao lado do 
coletivo do setor, formado 
pelos diretores Onidracir do 
Rosário, Francisco Gonçalves 

e Carlos Eugênio e pelos 
filiados Raimundo Jr, Hibiss 
Farias, Bonavides de Souza e 
Daniel Oliveira, a coordenação 
implementou a realização de 
exames periódicos em todos 
os funcionários do sindicato, 
sede e delegacias. O grupo 
está trabalhando no Programa 

de Prevenção de 
Risco Ambiental, 
que tem por objetivo 
estabelecer medidas 
que visem a 
eliminação, redução 
ou controle de tais 
riscos no ambiente 
de trabalho.

Aqui a saúde do trabalhador tem vez
SAúdE x TRAbALho |  Coordenação e coletivo trabalhando juntos


