
Em uma ação orquestrada, diversos setores ligados ao empresariado brasileiro – a pretexto 
de ‘modernizar’ a legislação vigente –, estão patrocinando o desmonte das leis trabalhistas 
e da fi scalização que protege o trabalhador contra a força do poder econômico. Preocupada 
com o quadro que está se instalando no país, a Agitra focou a nova edição do seu jornal na 
denúncia da fragilização da fi scalização do trabalho e do início de mais uma tentativa de 
fl exibilizar as conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros

Diretoria denuncia irregularidades 
e desmonte das leis trabalhistas
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Faremos oposição 
A Agitra, entidade que representa os Auditores Fiscais do 

Trabalho no Rio Grande do Sul, manifesta a sua total oposi-
ção ao desmonte e fragilização do poder de fiscalização da 
categoria, consubstanciada em diversas portarias, determi-
nações e um silencioso mas permanente esvaziamento da 
defesa do trabalhador pelo Ministério do Trabalho. Outrora 
festejado como um ministério de primeira linha, com orça-
mento consistente e atuação ousada em defesa de uma linha 
de pensamento que privilegiava a ponta mais fraca da relação 
das empresas com o trabalhador, o ministério vem cedendo 
à teoria de que o desenvolvimento do país está amarrado por 
leis antiquadas e que impedem um novo patamar econômico 
para a nação.

Nada mais falso e perigoso do que esta concepção. A 
crise econômica que sobreveio ao crescimento dos últimos 
anos se deve à falta de distribuição de renda, à crescente 
sonegação e a uma persistente e monstruosa corrupção nos 
meios políticos. Interesses de todos os tipos, menos o da 
nação, são permanentemente gestados no centro do poder, 
mantendo longe os trabalhadores, vítimas de um sistema que 
permanece injusto, incoerente e imutável para aqueles que 
desejam trabalhar honestamente.

Onde está o Ministério do Trabalho neste cenário? Para 
onde foi deslocada a defesa dos trabalhadores? 

Precisamos de respostas, pois a implantação do ponto 
eletrônico que ‘amarra’ os auditores que precisam se deslocar 
quilômetros para executar uma fiscalização e determinações 
como a Portaria Ministerial nº 40, de janeiro do ano passado, 
nos induzem a concluir que o ministério, hoje, está a rebo-
que do grande empresariado, sempre ávido por lucros sem 
controle algum. 

Precisamos de respostas para entendermos porque o Mi-
nistério da Fazenda tem prédios suntuosos, com equipamen-
tos de Primeiro Mundo, e os do Trabalho caem aos pedaços, 
com infiltrações de água, cupins, ar condicionados e veículos 
sucateados.

A Agitra manifesta a sua disposição de denunciar ao país 
e na Organização Internacional do Trabalho (OIT) a precarie-
dade da atuação oficial brasileira em defesa do trabalhador. 
Cumpriremos nossa missão e cobraremos que o ministério 
faça a sua parte. Como determina a lei.

Diretoria Colegiada da Agitra

O uso de ponto eletrônico por Auditores Fiscais do Traba-
lho é, sem dúvida alguma, incompatível com a atividade de 
fiscalização, que exige autonomia, mobilidade, determinação 
e, por vezes, criatividade para que os colegas possam enfrentar 

as ‘maquiagens’ feitas por em-
presários que decidem, cons-
cientemente, burlar a lei, mas 
as escondem das autoridades.

Apesar das evidências de 
que o ponto eletrônico é ina-
dequado para a fiscalização, a 
administração da Superinten-
dência no Rio Grande do Sul 
e o Ministério do Trabalho 
não se sensibilizaram até agora 
frente aos fortes argumentos 
expostos pela Agitra, em nome 
dos colegas, solicitando que 

a medida fosse revista imediatamente. No entanto, o quadro, 
surreal, persiste. Profissionais que necessitam de autonomia 
seguem amarrados pela implantação do ponto. Diante disso, 
formulamos algumas perguntas cujas respostas certamente os 
‘doutos’ defensores da 
aplicação da norma aos 
Auditores Fiscais não se 
acanharão em repassar à 
categoria.

Uma destas ques-
tões se refere ao teor 
do artigo 2º da Portaria 
1160/2011, a realização 
de ações fiscais pode ser 
feita a qualquer dia e a 
qualquer horário, inclu-
sive à noite, aos sába-
dos, domingos e feria-
dos? Ou deve obedecer 
às restrições de horário 
impostas pelo artigo 2º? 

gera perguntas ‘inconvenientes’

Profissionais que 
necessitam de 
autonomia seguem 
amarrados pela 
implantação do 
ponto
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Uma portaria publicada no dia 14 
de janeiro de 2011 está subvertendo 
toda a lógica da criação e existência 
do Ministério do Trabalho e a atuação 
dos profissionais que agem em defesa 
dos trabalhadores. O documento, as-
sinado pelo ex-ministro Carlos Lupi, 
do mesmo partido do atual titular 
da pasta, Carlos Brizola Neto, cria 
regras, impõe prazo, determina pro-
cedimentos e, a pretexto de discipli-
nar os procedimentos dos embargos 
e interdições previstos no art. 161 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, li-
mita a atuação da fiscalização em ca-
sos de urgente medidas de embargo 
e interdição que visam evitar danos 
à integridade física do trabalhador. 
As novas disposições, no entender 
da Agitra, são uma afronta direta e 
inaceitável às prerrogativas da fisca-
lização do Trabalho e a correta apli-
cação de procedimentos preventivos 
nos casos de embargos e interdições 
realizadas no âmbito das unidades 
regionais do MTE. Para a entidade, a 
portaria contrapõem-se de forma ex-
plícita e intimidatória, impondo re-
gras e responsabilidades que atentam 
contra o poder-dever do Estado em 
atuar preventivamente na defesa do 
trabalhador. 

A posição oficial da entidade foi 
manifestada em documento encami-
nhado ao ministro do Trabalho em 
julho deste ano. No ofício, a entidade 
afirma que a concepção que baseou a 
criação da portaria atende apenas aos 
interesses de parcela dos empregado-
res, que se sentem prejudicados com 
a paralisação temporária de máqui-

Absurdo!

nas, equipamentos ou parcela do seu 
processo produtivo. Para a entidade, 
em contrapartida, os trabalhadores 
expostos a potenciais situações de 
riscos são esquecidos pelo documen-
to. Não há uma só frase ou artigo que 
amplie ou dê novas garantias para 
aqueles que, em situação de risco, 
precisam da proteção do Estado. “É 
a expressão da apropriação do Esta-
do para o atendimento de demandas 
unilaterais”, salienta o ofício encami-
nhado ao ministro.

Uma das principais críticas da en-
tidade se refere à determinação para 
que seja realizada uma nova inspeção, 
quando do embargo de um local, em 
prazo máximo de um dia útil após 
protocolada a solicitação para sus-
pensão do embargo ou interdição por 
uma determinada empresa. Essa de-
terminação é a verdadeira armadilha 
que impede, restringe e constrange 
os Auditores do Trabalho. Além de 
desconhecer totalmente a diminuta 
estrutura humana e material para o 
atendimento das questões de segu-
rança e saúde do trabalho, a norma 
impõe o cumprimento do determi-
nado sob pena de responsabilização 
administrativa, invertendo totalmen-
te a concepção e o conceito da fisca-
lização do MTE que é voltada para a 
proteção do trabalhador. Observe-se 
a burocratização, a verdadeira espada 
de Dâmocles a pender sobre a fiscali-
zação: o auditor deve, no espaço de 24 

horas a partir da interdição, dar conta 
dos seguintes itens: 1) receber comu-
nicado da solicitação da empresa in-
terditada; 2) abster-se de continuar a 
execução de qualquer atividade pla-
nejada ou em andamento para buscar 
acesso ao processo. Ou seja, priorizar 
totalmente o interesse empresarial. 
3) ignorar qualquer outra situação 
de risco grave iminente que tiver co-
nhecimento, inclusive naquelas onde 
já houver designação administrativa 
para agir ou mesmo onde já houver 
iniciado a ação fiscal; 4) dirigir-se, de 
onde quer que esteja, para a unidade 
local do MTE para analisar o solici-
tado pela empresa requerente e todo 
o conteúdo documental do processo; 
5) localizar e anexar ao processo de 
interdição pedidos anteriores de sus-
pensão, pareceres e outros a pedido 
atual; 6) elaborar e emitir laudo ou 
parecer técnico ignorando nuances e 
complexidades, confirmando o sanea-
mento ou a continuidade da situação 
de risco; 7) proceder à devolução dos 
autores sob pena de responsabiliza-
ção. Tudo em apenas um dia. 

Por todas estas razões, a Agitra se 
posiciona contra a portaria e, ao en-
viar ofício ao ministro do Trabalho, 
espera que a autoridade máxima do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
suspenda a medida e abra diálogo 
com as entidades dos Auditores Fis-
cais do Trabalho. É o mínimo que o 
ministro Brizola Neto deve fazer.

Portaria do 
ministério 
intimida 
auditores 
e impede 
interdições 
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Agitra apoia criação de 
Representantes da Agitra e da Agi-

tra/Sindical, ao lado de colegas do 
Sindicato Paulista dos Auditores-Fis-
cais do Trabalho, estão convictos de 
que chegou a hora de a categoria fun-
dar uma federação nacional de enti-
dades sindicais da área. A intenção 
foi formalizada no dia 29 de agosto 
de 2012, em São Paulo. As represen-
tações reconhecem que as formas de 
organização da categoria existentes 
hoje, embora significativas e relevan-
tes, não cumprem integralmente com 
o papel de defesa das prerrogativas e 
direitos dos afiliados. De acordo com 
o documento, o Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais do Trabalho é, 
na verdade, um sindicato interesta-
dual, com impossibilidade prática de 
estabelecer uma coordenação nacio-
nal eficiente e democrática. Além dis-

Diretoria leva

A diretoria da Agitra esteve reunida com o superintendente 
regional de Trabalho e Emprego, Cláudio Silva, em várias opor-
tunidades. Durante os encontros, a entidade apresentou rei-
vindicações por melhores condições de trabalho e mostrou ao 
superintendente um relatório com os principais itens a serem 
enfrentados, no entender da entidade, pela direção do ministério 
no Rio Grande do Sul. 

diagnóstico ao Superintendente 

Federação Nacional dos Auditores

so, o Sinait, por deficiências próprias 
do modelo atual, não respeita a inde-
pendência das associações e sindica-
tos estaduais.

De acordo com o colega Renato 
Futuro, a criação de uma federação 

preservaria a união da categoria e for-
taleceria a representação nacional. “É, 
sem dúvida, a melhor forma de res-
guardarmos a unidade da categoria, 
evitar a perda de renda (contribuição 
sindical) e a forma de garantir a ma-
nutenção das 14 associações regio-
nais hoje existentes”, explica.

No documento, firmado pelos pre-
sidentes e lideranças das duas entida-
des (Agitra e Sinpait), acordaram que 
darão início aos atos preparatórios 
para a fundação da entidade. Assinam 
o documento, pelo Sinpait, Jesus José 
Bales e Luci Helena Lipel; pela Agi-
tra/Sindical, Luiz Alfredo Scienza, 
Renato Barbedo Futuro e José Cláu-
dio Gomes.

FNA

Dificuldades enfrentadas pela fiscalização foram apresentadas pela diretoria da Agitra ao superintendente
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Governo se nega 
a negociar,

mantém arrocho e péssimas 
condições de trabalho

Nem mesmo a forte pressão exer-
cida pelos auditores-fiscais do Tra-
balho, liderados pela Agitra no Rio 
Grande do Sul, conseguiu quebrar a 
má vontade do governo Dilma Rous-
seff com os servidores que prestam 
serviço à sociedade brasileira. Lon-
ge de ser um governo voltado aos 
interesses da comunidade, a admi-
nistração federal não ofereceu uma 
proposta digna aos trabalhadores do 
Estado, cortou ponto, se negou a dia-
logar e pressionou de forma antide-
mocrática os servidores, demonstran-
do que vão longe os tempos em que 
a dita esquerda brasileira conversava 
de frente e com boa vontade com os 
trabalhadores.

Não surpreende, na verdade. O 
confronto tem sido a tônica desta ad-
ministração federal. Não há diálogo 
com os servidores no centro do po-
der, representado pelo Ministério do 
Planejamento, e no nosso caso, nem 
com a nossa administração, o Minis-
tério do Trabalho e Emprego, numa 
demonstração cabal de desprezo por 
aqueles que desempenham tarefas 
prioritárias no processo de cresci-
mento econômico e de pleno empre-
go no país. 

A mobilização no Estado ocorreu 
respaldada por decisão de assem-
bleia-geral realizada no dia 24 de 
junho, com autorização de que fosse 
realizada operação-padrão e parali-
sação de uma hora diária na Supe-
rintendência Regional do Trabalho. 
“Demos ao governo, através da nossa 
mobilização, a chance de corrigir o 
atual rumo de enfrentamento com as 
carreiras de Estado. Existimos para 
prestar serviços à população. Por esta 
razão, melhorar as condições de tra-
balho, pagar salários justos e atuali-
zados monetariamente, são formas 
de valorizar o que fazemos em prol 
da cidadania e da população do país”, 
argumenta o presidente da Agitra, 
Luiz Alfredo Scienza. 

Apesar de todo o empenho das 
categorias, o governo federal não 
negociou, não apresentou propostas 
viáveis às categorias e provocou, de 
todas as formas o confronto. Uma 

pena! Mas agora, pelos menos as 
categorias sabem com quem estão 
negociando: um governo sem força, 
com distanciamento do trabalhador 
e de seus servidores.

•	 Decretação do estado de mobilização dos Auditores Fiscais do Trabalho no Rio 
Grande do Sul, por tempo indeterminado, em face da intransigência do Governo 
Federal na reposição das perdas salariais acumuladas ao longo dos últimos anos e 
da precarização político-estrutural do Ministério do Trabalho e Emprego.

•	 Suspensão diária de todas as atividades internas realizadas pelos AFT na Superin-
tendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul e suas unidades descentrali-
zadas, por uma hora, a contar da próxima quarta-feira, dia 27 de junho de 2012.

•	 Execução por todos os AFT de uma operação-padrão, entendendo como tal a fisca-
lização focalizada em setores sensíveis da economia de todos os atributos traba-
lhistas, rigorosamente nos termos do caput do artigo 628 da CLT. Em face de suas 
peculiaridades regionais, os servidores das unidades descentralizadas da SRTE/RS 
poderão propor formas alternativas de mobilização.

•	 Apoio integral ao movimento dos colegas técnico-administrativos do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

O quE FOI APROvADO NA ASSEmbLEIA-gERAL

Assembleia deu apoio à diretoria nas ações por melhores condições de trabalho
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A primeira oficina de debate sobre 
os rumos da entidade e da categoria 
nos próximos anos surpreendeu pelo 
entusiasmo e pelo número de parti-
cipantes. Realizada em junho no Pa-
lácio do Comércio, a oficina dividiu 
os aproximadamente 50 colegas em 
grupos para debater três grandes ei-
xos temáticos: discussão sobre a ne-
cessidade de ações que ampliem o 
interesse da Classe nas atividades do 
grupo, a interiorização da Agitra/Agi-
tra Sindical e a divulgação das ações 
dos Auditores Fiscais do Trabalho. 

O vice-presidente da Agitra, José 
Cláudio de Magalhães Gomes, disse 
que o encontro de colegas para dis-

definiu rumos da entidade
cutir os rumos da entidade é passo 
fundamental para que a categoria se 
fortaleça e defenda suas prerrogati-
vas. ‘Mais do que a diretoria mostrar 
o caminho, é essencial que os colegas 
estejam engajados no trabalho con-
junto. A diretoria tem que ouvir a sua 
base, direcionar o rumo para onde os 
colegas apontam. De cada associado 
devem ser recolhidas as opiniões e 
o manancial de conhecimento que 
ele tem para subsidiar a tomada de 
decisões estratégicas de curto, médio 
e longo prazo’, defendeu Gomes. Se-
gundo ele, os caminhos têm de ser 
delineados pelo grupo. 

Luiz Alfredo Scienza, presidente 

da Agitra, considera que a discussão 
que irá levar ao planejamento do fu-
turo da entidade é extremamente im-
portante para os Auditores Fiscais do 
Trabalho. ‘A idéia é que nos voltemos 
para dentro, é um processo endógeno, 
para que façamos uma reflexão que 
resulte em um planejamento estraté-
gico para a entidade e para a Audito-
ria Fiscal do Trabalho. O futuro está 
sendo construído aqui. A diretoria 
acredita que com esse diálogo inter-
no poderemos traçar metas. Precisa-
mos refletir sobre a nossa carreira e 
a nossa entidade, reforçando nossa 
atividade, que é típica de Estado’, 
ressaltou Scienza.

Encontro 
da categoria

grupos de trabalho elaboraram estratégia para a entidade Defesa das prerrogativas da categoria está entre as prioridades
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A crescente complexidade da 
economia, somada às enormes e im-
portantes demandas sociais no país, 
determinaram há alguns anos que 
as entidades sindicais superassem a 
etapa de serem apenas grupos asso-
ciativos com interesses comuns e se 
tornassem também relevantes na di-
fusão e desenvolvimento de conheci-
mento em suas áreas de atuação. 

Esse espírito vem sendo cultivado 
por sucessivas gestões da Agitra, que 
deu agora mais um passo no sentido 
de alavancar os recursos intelectuais 
e o conhecimento do grupo ao qual 
está ligado ao propor, ao lado da Fa-
culdade de Medicina (Departamento 
de Medicina Social) da Ufrgs e da Su-
perintendência Regional do Trabalho 
(SRT), um curso de especialização 
em saúde e segurança para Auditores 
Fiscais do Trabalho do Rio Grande do 
Sul e outros estados da federação. 

As aulas, realizadas nas dependên-
cias da Fundacentro, em Porto Alegre, 
superaram as expectativas iniciais. 
Mais de 50 colegas se inscreveram e 
participam do curso. Durante a aula 
inaugural, em junho, o colega aposen-
tado Paulo Antônio Barros Oliveira, 
coordenador do curso e um dos seus 
idealizadores, a partir de demandas 
da Agitra, era um dos mais entusias-
mados. ‘O curso quer qualificar o 
corpo técnico de auditores. Surgiu a 
partir de uma demanda da Agitra e 
que, em seguida, obteve o apoio da 
superintendência’, conta. De acordo 
com ele, a área de saúde e segurança 
foi desestruturada a partir de 2003, 
no início do governo Lula, e por isso 
a associação sentiu a necessidade 
de criar um curso para capacitar o 
pessoal que é especialista em outras 
áreas, para suprir a demanda técnica 
na área de saúde e segurança. 

Curso de saúde 
e segurança
atualiza colegas

Experiente e já tendo dirigido a 
entidade associativa por diversas ve-
zes, o vice-presidente da Agitra, José 
Cláudio de Magalhães Gomes. diz 
que a fiscalização não pode prescindir 
de intervenções em saúde e seguran-
ça, por ser evidentemente um tema 
que diz respeito direto com o traba-
lhador brasileiro. ‘Precisamos capaci-
tar ainda mais nossos colegas nesta 
área’, afirma. 

Discursando na abertura do curso, 
o presidente da Agitra, Luiz Alfredo 
Scienza, destacou a importância da 
especialização dos colegas e agrade-
ceu a parceria da Ufrgs e da Funda-
centro. ‘É um curso que busca agre-
gar valores. Não podemos abandonar 
a área da saúde e da segurança, ela é 
essencial à fiscalização do trabalho. 
Por isso precisamos nos especializar e 
atuar com força na área’. Ele revelou 
também que este curso é o primeiro 
de outros que poderão vir. ‘Teremos 
outras novidades nesse sentido’, afir-
mou. 

Durante o evento, em uma mani-
festação emocionada e bem ao tom 
sindicalista, o primeiro vice-presiden-
te da Agitra, Renato Barbedo Futuro, 
conclamou os Auditores Fiscais do 

Trabalho, especialmente os jovens, a 
participarem das atividades da sua 
entidade de classe. Ele citou as lutas 
da Agitra, lembrou as batalhas pela 
fiscalização do FGTS e recordou ao 
público presente, principalmente aos 
jovens, da importância do associati-
vismo, da participação na sua enti-
dade. ‘Sem a participação perdemos 
força, perdemos direitos e até ven-
cimentos. Venham para a entidade, 
lutemos juntos pelas conquistas que 
a categoria definir serem prioritárias. 
Só o associativismo garante uma car-
reira forte’, conclamou Futuro. 

A representante do SRT, falando 
na abertura da aula inaugural, ontem. 
destacou a importância do curso e 
disse que ele pode ser o embrião de 
um processo nacional em torno do 
tema e que pode se estender a todo 
o país. Ela parabenizou a iniciativa 
da Agitra e afirmou o compromisso 
do MTE em apoiar iniciativa como a 
que desencadeou o curso de especia-
lização em saúde e segurança. 

O curso de especialização em se-
gurança e saúde no Trabalho tem 390 
horas-aulas e reúne 50 participantes. 
As aulas, presenciais, se estendem até 
maio de 2013.

Número de 
participantes  
no curso de 
especialização 
superou 
expectativas da 
entidade
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O movimento de desestrutura-
ção proposital da área de segurança 
e saúde do Ministério do Trabalho 
está enfrentando a força dos Audi-
tores Fiscais do Rio Grande do Sul. 
Liderados pela Agitra, que propôs 
a elaboração de um manifesto de-
nunciando a desestruturação do 
setor iniciada no segundo manda-
to de Fernando Henrique Cardoso 
e ampliada nos dois mandatos do 
ex-presidente Lula, inúmeras enti-
dades aderiram ao manifesto, que 
foi entregue à direção do MTE. O 
documento, assinado pelo Fórum 
Sindical de Saúde do Trabalhador 
do Rio Grande do Sul, não apenas 
circula na internet, como tem ga-
nho amplo apoio da sociedade. 

De acordo com o presidente 
da Agitra, Luiz Alfredo Scienza, a 
carta está gerando os efeitos a que 
se propôs: abrir o debate sobre a 
precarização deliberada da área de 
fi scalização e denunciar o descaso 
do governo federal com a saúde e 
segurança do trabalhador. “O que 
estamos pedindo, na verdade exi-
gindo, é a reconstrução, de uma for-
ma mais pura e mais aberta, daquilo 
que já existiu um dia: um ministé-
rio voltado para os trabalhadores, 
uma fi scalização forte que objetive 
a humanização do trabalho e uma 

1º. Resgatar a importância político-institucional 
da área de SST no MTE como forma de tornar 
efetiva a Política Nacional de Segurança e Saúde 
do Trabalhador, garantindo recursos humanos e 
orçamentários necessários;

2º. Reconstruir a Secretaria de Segurança e 
Saúde no Trabalho – SSST – no Ministério do 
Trabalho e Emprego, apta a gerir e implantar 
políticas públicas de SST. Os servidores e cargos 
de direção e assessoramento necessários 
poderiam ser realocados da atual estrutura, sem 
prejuízo às demais atribuições do MTE;

3º. Instrumentalizar a execução da PNSS, 
promovendo condições para que todas as 
unidades descentralizadas do MTE sejam 
dotadas de um quadro de servidores adequado 
à demanda, com supervisão e execução local 
sob responsabilidade de núcleos de segurança e 
saúde do trabalhador;

4º. Reconfi gurar o processo tripartite de 
segurança e saúde do trabalhador, de forma a 
garantir a participação da sociedade não apenas 
no processo normativo de SST, mas na própria 
proposição e avaliação de ações e medidas 
governamentais;

5º. Estabelecer competências concorrentes 
entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a 
Receita Federal do Brasil para a fi scalização da 
Contribuição Adicional para o Financiamento da 
Aposentadoria Especial, como forma de sustar a 
crescente deturpação do sistema e a sonegação 
de impostos e tributos. A referida contribuição 
tem como fato gerador o descumprimento da 
legislação de SST;

6º. Revitalizar o moribundo sistema estatal de 
sanção dos maus empregadores – o enforcement 
– com previsão e aplicação de multas compatíveis 
com a importância do bem que diz proteger: a 
saúde e a integridade física do cidadão;

7º. Revitalizar, por meio de adequados recursos 
humanos e orçamentários, a Fundacentro: 
fundação ligada ao MTE para a pesquisa e 
ensino em SST. As entidades se manifestam pela 
manutenção da sede da Fundacentro em São 
Paulo/SP;

8º. Realizar, de forma emergencial, processo 
seletivo específi co para recompor o quadro da 
Auditoria-Fiscal do Trabalho com profi ssionais 
voltados para a atuação em segurança e saúde 
do trabalhador. O quantitativo de vagas deve 
atender às recomendações da OIT.

mEDIDAS PROPOSTAS

área de saúde e segurança com con-
dições de atuar preventivamente”, 
explica Scienza.

Segundo ele, a precariedade das 
ações de segurança e saúde do tra-
balhador, ao que parece uma opção 
do ministério, são sentidas direta-
mente na Seção de Saúde e Segu-
rança (Segur) da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego de 
Porto Alegre. Scienza diz que em 
1985 havia 33 auditores em ativi-
dades externas. Hoje, mesmo com 
o exponencial crescimento da de-
manda por novas intervenções, diz 
o presidente da Agitra, há apenas 
14 auditores em atividade externa, 
para realização de ações fi scais nos 
setores de transformação, serviços, 
rural e outros. “A precariedade é to-
tal, apesar dos esforços dos colegas. 
Por isso estamos não apenas lançan-
do uma campanha, mas denuncian-
do à sociedade que esse estado de 
coisas não poderá continuar. Temos 
que mostrar à sociedade que a fi s-
calização, que valorizar a área de 
segurança e saúde, qualifi car o setor, 
é necessário para o desenvolvimen-
to do país. Não se faz uma nação e 
muito menos se consegue desen-
volvimento social pleno se este for 
construído às custas da vida e da in-
tegridade de seus cidadãos.”
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e pedem reconstrução da área de 
segurança e saúde do trabalhador 

Auditores resistem


