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Presidente da AFITEPE e representantes
do Sinait têm audiência com o deputado
Paulo Rubem Santiago

N

o dia 22 de maio, representantes do Sinait
estiveram em audiência com o deputado
Rubem Santiago (PDT-PE) para tratar de
assuntos da categoria. O encontro se deu através
de contato do AFT pernambucano Beroaldo
Maia Júnior, quando o parlamentar se colocou
à disposição para apoiar o Sinait no pleito pela
inclusão dos Auditores-Fiscais do Trabalho no
Projeto de Lei 4264/2012.O referido Projeto
institui a Indenização de Fronteira para várias
carreiras do Serviço Público.
A matéria será analisada pela Comissão de
Finanças e Tributação – CFT, da qual Santiago
fez parte e já foi vice-presidente. Ele afirmou
que vai falar com os colegas sobre a necessidade
de votar o Substitutivo aprovado na Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público
– CTASP, que já incluiu a Auditoria-Fiscal
do Trabalho. “A distância do mérito para o
impacto financeiro é mínimo”, ele afirmou,
ao saber que 132 Auditores-Fiscais atuam nas
fronteiras em todo o país.
O parlamentar informou também que

pretende realizar um encontro, em Recife,
previsto para junho, com várias entidades
representativas de servidores públicos, incluindo
o Sinait, com o objetivo de discutir questões
orçamentárias e os pleitos individuais das
categorias. Os dirigentes sindicais poderão falar
sobre demandas como salário, necessidade de
ampliação do quadro, nomeação de concursados
e melhorias na infraestrutura dos órgãos.
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AFITEPE comemora Festa Junina

Invasão de Competências
O Delegado Sindical do Sinait em
Pernambuco, Carlos Fernando da Silva,
também pediu apoio ao deputado sobre a
atuação de pessoal da área de saúde pública
que está invadindo competências da AuditoriaFiscal do Trabalho. Segundo ele, a discussão
não foi bem conduzida em nível nacional e
estadual, e tem provocado problemas quanto ao
aspecto legal. “O Rio de Janeiro é o Estado onde
há mais interferências da Vigilância Sanitária,
que chega a inspecionar Normas que devem ser
fiscalizadas por nós”.

Outra preocupação manifestada pelos
representantes do Sinait diz respeito a essa
invasão de competências produzir atos que
podem ser contestados judicialmente. “Na
maioria dos casos, tanto o Superior Tribunal
de Justiça - STJ, quanto o Supremo Tribunal
Federal – STF, já determinaram que a
competência é da Inspeção do Trabalho, mas o
problema precisa ser resolvido para evitar ações
judiciais”, afirmou o diretor do Sinait, Orlando
Vila Nova (PA).

AFTs elegem e empossam nova diretoria da AFITEPE

D

urante todo o dia 04 de fevereiro, os AFTs
sócios se dirigiram ao térreo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
em Pernambuco-SRTE/PE, para escolherem
a diretoria da AFITEPE, biênio 2013/2015. O
processo de votação que começou às 9:00 horas,
finalizando às 17:00, contou com a participação de auditores ativos e inativos, sendo, ainda,
a maioria dos votantes, aposentados. No total
foram 125 votos que favoreceram a chapa única
“Fortalecendo Gerações”, encabeçada pelo AFT
Carlos Silva.
A escolha pelo colega AFT Carlos Silva
para presidir a nova gestão da Associação, se deu
durante as mobilizações da última campanha
salarial, a de 2012, quando Carlos foi notoriamente prestigiado por colegas, durante as várias
exposições da carreira.

ocorreu no dia 15 de março, prestigiada por
colegas, amigos e familiares da diretoria eleita,
contando, ainda, com a participação dos parlamentares, deputados federais-PE Paulo Rubem Santiago e João Paulo, como também da
presidente e diretora do SINAIT, Rosângela Rassy e Rosa Maria Campos Jorge, respectivamente.
O superintendente regional do Trabalho e
Emprego em Pernambuco, o AFT André Negromonte, ao conduzir a mediação da mesa solene,
agradeceu a presença de cada convidado, entre
eles: o ex-presidente da AFITEPE, o AFT Roberto Carlos; a presidente da ASTRAPE, Denise
Arruda, a presidente do SINAIT, Rosângela; a
diretora do SINAIT, Rosa Campos e os deputados Paulo Rubem e João Paulo. André parabenizou à nova diretoria da AFITEPE e reafirmou a
parceria existente entre as duas entidades.

Posse-

Apoio-

A solenidade de posse da nova diretoria

O apoio à nova diretoria empossada foi

amplamente difundido, garantido através das
representantes nacionais da categoria dos AFTs,
da presidente do SINAIT, Rosângela, e também
da diretora, Rosa. Elas não só enfatizaram a importância de Pernambuco no cenário nacional,
como destacaram a nova diretoria da AFITEPE,
elogiando a pessoa de Carlos Silva à frente da
Associação.
A presidente do SINAIT qualificou como
de extrema importância à categoria a presença
dos parlamentares na posse, colocando-lhes algumas questões da carreira dos AFTs como o
Projeto de Lei 4264/12 que tramita na Câmara
dos Deputados.
Em resposta às colocações de Rosângela, o
deputado Paulo Rubem assegurou-lhe empenho
e fraternizou-se quanto à questão do servidor
público. O deputado João Paulo, também, demonstrou apoio à categoria, colocando-se à disposição dos auditores.

CURTAS

APOSENTADORIAS

FALECIMENTOS

A AFITEPE comunica a seus sócios que
firmou convênio, recentemente, com:
Praetorium – Cursos preparatórios para
concursos, OAB e pós-graduação; Morada
da Paz- cemitério e crematório.

Desde janeiro deste ano até a data da publicação desta edição, aposentaram-se os AFTs: Ana
E. PedrozaDaher; Clara Núbia Gaia Bahia;
Fábia C. Esteves de Brito; Glória Fernanda L.
Carvalho; Hugo de Alencar Muniz; José Carlos Gomes; José Rogério de A. Silva;Melice C.
Figueiredo; Ocirene Barbosa de Carvalho; Reinaldo Soares.

Da edição anterior a esta, a AFITEPE registrou o falecimento de entes e associados: Sr.
Antônio F. Bruto da Costa, pai da colega AFT/
PE Maria de Fátima Mariz Bruto da Costa; do
colega AFT/PE aposentado Paulo Fernando de
Moura Bezerra Cavalcanti; do Sr. Carlos Alberto
de Britto Lyra, esposo da AFT/PE aposentada
Silvia Maria Carvalheira de Britto Lyra.

N

o dia 15 de junho, os AFTs
se
deslocaram
à
Aldeia,
Camaragibe-PE
para
prestigiarem a tradicional Festa Junina
da AFITEPE. Como ocorre todos
os anos, a sede social da AFITEPE,
ganha uma decoração típica da época
para recepcionar sócios, amigos e
familiares. O colorido das estampas e os
adereços dão um toque especial à beleza
da festa.
Este ano, o presidente da AFITEPE,
Carlos Silva, juntamente com a diretoria
da Associação, decidiu contratar
novamente o sanfoneiro Zé Bicudo e sua
esposa Paula Forrozeira, reconhecidos
na região pelo talento e dedicação à
cultura nordestina. Houve, também,
a contratação de três dançarinos da
Academia Corpo e Expressão que se
dispuseram a dançar os ritmos regionais.
No cardápio, o prestígio dos quitutes
genuinamente nordestinos, indo do

tradicional cuscuz ao purê de batata
doce. Os bolos de mandioca, milho, pé
de moleque e a canjica não ficaram de
fora.
Improviso e irreverênciaTão logo se serviu o almoço, os
convidados retornaram ao salão de
dança. A AFT e cantora Dalva Torres,

também, deu uma “palinha” aos
convidados e fãs.
Em seguida, auditores e seus
convidados dançaram a quadrilha
improvisada em meio a muita brincadeira.
Seguindo o ritmo, o presidente Carlos
Silva, agradeceu a presença dos colegas
AFTs e servidores administrativos da
SRTE-PE.

“Regimento e chapa provisória da Delegacia
Sindical-DS do SINAIT são implantados em
Pernambuco”- Pág. 5
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Primeiras mudanças
da nova diretoria

EDITORIAL
Clima de mudanças

Associação contrata perito para elaboração
do LTCAT da categoria em Pernambuco e acerta
detalhes para melhorar aparato tecnológico

D

esde a eleição para o biênio
2013/2015, quando foi eleita a
chapa: “Fortalecendo gerações”, a AFITEPE vem passando por várias mudanças estruturais. Diga-se de passagem,
mudanças progressivas e com o apoio,
maciço, da maioria dos sócios.
Dentro desse clima de retomada, o
informativo da Associação, o AFITEPE
Informa, ganhou, literalmente, uma
nova repaginada. A partir de então, a
diretoria eleita decidiu que a publicação
do mesmo passasse a ser trimestral e o
periódico recebeu algumas modificações como no cabeçalho e nas cores adotadas, explorando ainda mais a laranja.
Dentro dos assuntos abordados, a
diretoria da AFITEPE decidiu difundir
os de maior interesse para categoria local, dentro de uma ordem cronológica.
Esta edição contém informações da
eleição e posse da atual diretoria (biênio 2013/2015), a qual tem como presidente o AFT Carlos Silva; Festa Junina
2013; LTCAT para categoria e aparato
tecnológico para Associação; Mobilização por melhores condições de trabalho
dos AFTs e servidores administrativos
de Pernambuco; I encontro semestral
de AFTs e chefes da fiscalização de Pernambuco; medidas adotadas pelo GT
de Segurança da SRTE-PE; Instalação
da DS-Sinait em Pernambuco; histórico
recente de acessos do site da AFITEPE;
participação do presidente da AFITEPE
nas comemorações de 70 anos da CLT;
Atividades do Projeto de Combate ao
Trabalho Infantil em Pernambuco; e
audiência dos AFTs com deputado Paulo Rubem. Uma boa leitura!

D

esde que assumiu a presidência da
AFITEPE, no dia 15/03, o AFT Carlos
Silva vem realizando reuniões com integrantes
da nova diretoria da Associação, colegas e
parceiros em atividades que dizem respeito à
categoria.
Na reunião do dia 15 de abril, tratou de
detalhes sobre a elaboração de um laudo técnico das condições de trabalho (LTCAT) a que os
AFTs em Pernambuco estão sendo submetidos
enquanto realizam as frequentes fiscalizações.
Para desempenho dessa atividade foi formado um grupo, do qual, além de Carlos, fazem
parte os AFTs Joseildo Flávio e Silva e Roberto
Carlos, como também a contratação do experiente e conceituado perito Fabrício Varejão.

OﬁcialOs serviços do perito têm por objetivo tornar oficial, através de registros, as exposições
dos AFTs a agentes agressivos à saúde como
riscos físicos, químicos e biológicos. Na verdade, esses constantes riscos já são registrados
durante os relatórios dos próprios AFTs nos
locais inspecionados, passando agora a ter um
teor analisado e avaliado por um *profissional
habilitado.
A iniciativa do LTCAT é inédita em todo
o país e está sendo executada paralelamente
ao Mandado de Injunção 876, que permeia o
mesmo assunto, concedido pelo STF. De acordo
com os AFTs, até a data de hoje, o MTE não
fornece os devidos EPIs a seus auditores, o
que entre outras normas por ele enquadradas,

já estaria infringindo as NR-9, NR-15, NR-1,
NR-6, NR-16 e NR-29. Dessa forma, o laudo
ficará à disposição da categoria para quaisquer
fins.

Maior aparato tecnológicoOutro assunto tratado no mesmo dia foi
quanto à questão de reforçar, melhorar e manter
o aparato tecnológico existente na AFITEPE.
As novas atividades e exigências da atual diretoria necessitam de um suporte mais eficiente,
permitindo maior abrangência e rapidez através
da internet. Os detalhes foram estudados e discutidos com o webdesigner Josinean Tavares, já
prestador de serviços à AFITEPE. Dentre as
mudanças, de antemão, ficou acertada a criação de uma rede no e-group(gmail), destinada
à comunicação da diretoria da AFITEPE. Com
a aquisição, cada membro da diretoria terá direito a um login e senha para acessar o canal.
A revisão do site, bem como a aquisição de um
laptop, também já se encontra em cotação.
*Fabrício Varejão é professor da UFPE há
25 anos; professor de pós-graduação da Faculdade Maurício de Nassau; professor do Depto. De Seg. do Trabalho do IFPE; engenheiro do SESI-PE. Possui:Engenharia Civil pela
UFPE/82; Engenharia de Segurança UFPE/86;
Engenharia de Produção UFPE/92; mestrado
em Engenharia Mecânica UFPE/2009; pós-graduação em consultoria de empresas SEBRAE/86; pós-graduação em Política e Estratégia na ADESG/90 e MBA em Gestão de
Serviço UFPE/2001.

EXPEDIENTE
AFITEPE
Av. João de Barros, 1527, 3° andar - sala 0302, Espinheiro-Recife/PE, CEP: 52021-180, CGC/ MF 11.517.745/0001-49
Fone/Fax: 3427-1110, 3241-9968, email: aﬁtepe@aﬁtepe.org.br
Presidente – Carlos Fernando da Silva Filho; 1º Vice-Presidente – Lúcia Tedesco Casseb; 2º Vice-Presidente – Maria Imaculada Veras de Siqueira; Secretário-Geral - Juvenal Moreira Maia Neto; Secretário-Geral Adjunto – José Henrique Romão de Oliveira; Tesoureira – Dulcinéa Miranda Coelho; Tesoureira-Adjunta – Maria Alice Pasch Gonçalves; Diretora de Políca de Classe – Simone Maria Freire Brasil; Diretor de Patrimônio – Josenilda Barreto de Moura;
Diretor de Assuntos Jurídicos – José Alberto Reynaldo Maia Alves Filho; Diretora Social, Cultura e Esportes – Mary Loide Brunet de Almeida; Diretora de
Inavos – Alberlita Maria da Silva. Para tulares do Conselho de Administração, os seguintes Auditores: Regina Myriam Melo Soares, Roberto Carlos de
Arruda Araújo e Rubens Mesquita Jamir. E como suplentes: Marcos Antônio Lisboa Miranda, Paulo Roberto Oliveira e Djair Paixão Araújo. Parcipantes
do Conselho Fiscal, os seguintes associados  tulares: Zuleide Rodrigues de Vasconcelos, Ana Maria Pasch Gonçalves e Moisés Cosme de Lima. E como
suplentes: Maria do Desterro Silva Pinto de Oliveira, Eduardo Luiz Costa Carvalho e Maria Inez Diniz Medeiros. Jornalista responsável: Fernanda Fonseca.
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Livro de AFT conta fato inusitado de
colegas enquanto fiscalizavam
D
iante das mais adversas situações vivenciadas durante a carreira de Auditoria Fiscal
do Trabalho, o AFT pernambucano aposentado, Paulo Bezerra, em um dos capítulos intitulado “Nojentos”, no seu livro Causos Verídicos...
(... ou quase), retrata divertidamente, mas não
menos real, situação vivenciada por dois AFTs
que sofrem na pele a indiferença do empregador
irregular e o preconceito da sociedade, durante o exercício da fiscalização. E como o autor
adaptou o fato trágico em comédia. Vale a pena
conferir. Segue abaixo, o causo:
(...)NojentosJusto na véspera do feriadão, o chefe da fiscalização trabalhista chama dois auditores competentes, dedicados e veteranos e entrega-lhes
um processo de reclamação, no qual os empregados de conhecido Motel classe “A” reclamam
estar sendo obrigados a pedir demissão, em ato
covarde dos novos proprietários. Ao adquirir
a casa, haviam se comprometido a assumir o
tempo de serviço anterior de todos e a manter
o excelente ambiente de trabalho que gozavam
com os antigos proprietários. Entretanto, tão
logo tomaram pé da situação do negócio, os sacripantas passaram a tratá-los como a inimigos,
com extrema estupidez, praticamente obrigando-os a pedir demissão. Cinco minutos de atraso ensejava uma suspensão sem vencimentos. Se

reclamassem, era demissão por justa causa, no
ato. Os que saíam eram imediatamente substituídos por gente nova e incompetente, porém
muito mais barata. Os auditores estavam indignados com o que leram no processo e logo no
início da tarde, após estudarem todas as estratégias para flagarem irregularidades, estacionaram em uma das garagens do estabelecimento,
se identificaram e mandaram ver: empregados
sem registro, excesso de jornada de trabalho,
salários atrasados, horas extras não pagas, falta
de recolhimento do FGTS etc. Tinha de tudo
em matéria de irregularidade. Era só escolher,
como quem pesca num aquário. A caneta correu solta. Os autos de infração foram sendo lavrados um a um, até o último. Nem viram o
tempo passar. Cerca das 22 horas concluíram
finalmente o estafante trabalho. Urgia deixar o
local, pois as manifestações hostis dos donos do
estabelecimento vinham crescendo e se permanecessem muito mais tempo ali, provavelmente
seriam agredidos, e aí, lá viria a Polícia Federal,
prisões, inquéritos, um inferno.
Quando saíram, exaustos e tensos, tomaram um susto com o que viram: extensa fila
de carros de clientes, por ser véspera de feriado
prolongado e o carro deles ocupando uma garagem. Apertaram o passo para por fim à constrangedora situação.

M a s ,
quando passavam perto do
primeiro cliente da fila, uma
linda mulher,
dentro do carro, cutucou o
braço do companheiro e falou tão alto que
eles puderam
ouvir:
- Hiiii...
Bem, olha lá
duas bichas...
O mais velho dos dois auditores teve a infeliz ideia de ir até o carro, esclarecer a situação.
Conseguiu nada... Quando ia chegando perto
da janela do veículo, ouviu a voz do homem ao
volante:
- Passa fora veado safado... um homem
dessa idade!
O desaforo foi orquestrado por uma série
de buzinadas dos veículos logo atrás. A última coisa que ouviu, antes de voltar, vencido e
difamado, ao seu carro, foi um alto e sonoro:
NOJENTOS!...

Auditoria Fiscal do Trabalho em
Pernambuco mobiliza sociedade no combate
ao trabalho infantil

E

m comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no dia
12 de junho, uma série de atividades foi realizada pelo Fórum Estadual e Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco– FEPETIPE, contando com o apoio da Coordenação
do Projeto de Combate ao Trabalho Infantil da
SRTE-PE, da AFITEPE e DS-PE/-SINAIT.
Desde o início do mês, o Fórum vinha estudando e traçando metas de se buscar mais
parceiros em apoio à tarefa de sensibilização
da população. Pensando nisso, a coordenação
do Projeto, reuniu colegas AFTs, discutindo e
avaliando passos de medidas importantes que
iriam decidir o futuro de muitas crianças e adolescentes. “Toda ajuda é bem vinda. Contamos
com toda sociedade. Antes de tudo, trata-se de
uma causa de cidadania”, referiu-se a AFT e coordenadora do mesmo, Paula Moreira.

ApoioO trabalho de mobilização e sensibilização
social faz parte de uma rotina incansável, praticada pelos AFTs do Projeto de Combate ao
Trabalho Infantil da SRTE-PE(Simone Brasil,
Teresinha Lisieux, Carlos Ataíde), que também
compõem a comissão executiva do Fórum. De
acordo com a AFT Paula Moreira, coordenadora do Projeto, é importante que essas atividades
sirvam, efetivamente, como conscientização aos
responsáveis e vítimas, e advertência aos empregadores que praticam a ilegalidade.
No próprio dia 12-06, pela manhã, o Fórum realizou panfletagem na Estação Central
do Metrô do Recife, quando os AFTs distribuíram material informativo sobre o tema e alertavam, ainda, sobre os riscos e desvantagens do
trabalho infantil. Também no mesmo dia,na
Praça do Derby, houve mais mobilização, alertando a população para o combate a pratica durante a realização das Copas, do Mundo e a das
Confederações.
A programação seguiu, do dia 17 a 30
do mesmo mês, na sede da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/PE),
com a exposição sobre o tema trabalho infantil, de um dos maiores nomes do fotojornalismo brasileiro Evandro Teixeira. O trabalho foi
executado, em parceria com a Visão Mundial,
nos primeiros meses de 2013 com crianças e
adolescentes da zona Norte do Recife (Brejo da
Guabiraba, Chão de Estrelas e Alto do Refúgio)

e da cidade de Inhapi/AL no alto sertão alagoano que se encontrava em situação ou risco de
trabalho infantil. A programação estava prevista para encerrar no dia 26, com uma audiência
pública na Assembleia Legislativa do Estado de
Pernambuco.
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Presidente da AFITEPE participa de
comemorações sobre os 70 anos da CLT

AFTs e servidores administrativos
de Pernambuco se mobilizam por
melhores condições de trabalho

O

s meses de abril e maio estiveram
voltados às comemorações sobre
os 70 anos de instituição da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, festejada em 1º de maio. Em Pernambuco,
entre as várias atividades programadas
para enaltecer a função desse sistema
que ainda rege a eficácia e a harmonia
entre empregados e empregadores, o
presidente da AFITEPE, o AFT Carlos
Silva esteve participando de algumas
delas.
As palestras e discussões promovidas pelo TRT6 e outras entidades da
área trabalhista, ocorreram de 23 a 30
do mesmo mês e estavam sendo realizadas nos períodos da manhã, tarde e
noite, geralmente em auditórios das
próprias entidades promotoras. O MTE
foi representado por Carlos Silva, na
condição de palestrante, e também pelo

superintendente regional do Trabalho
e Emprego em Pernambuco, o AFT
André Negromonte, convidado para
participar do evento, e ainda a AFT e
chefe do SEGUR-PE, Simone Holmes,

que também proferiu detalhes sobre o
cotidiano dos relatórios de acidentes de
trabalho acometidos nas empresas ou
outros ambientes de trabalho, como os
canteiros de obra das empreiteiras no
Estado.

SemináriosCarlos participou do Seminário em
Homenagem ao dia 28 de abril, intitulado como Dia Mundial da Segurança
e da Saúde no Trabalho e em Memória
às Vitimas de Acidentes e Doenças do
Trabalho, na palestra do dia 24/04, no
Auditório da Fundacentro, sobre os Relatórios de Acidentes do Trabalho Graves e Fatais.
Dividindo o espaço com mais dois
explanadores, os procuradores Hudson
Alves Pinheiro, Federal; e Leonardo
Osório Mendonça, do Trabalho, o presidente da AFITEPE, expôs os principais riscos a que os trabalhadores estão
submetidos em algumas atividades,
bem como a medidas para evitá-los.

À tarde, continuou sua participação, dessa vez no segmento Seminário
Segurança no Trabalho em Máquinas
e Equipamento, enfatizando a NR-12.

MaioA programação se estendeu após
o dia 1º de maio, com homenagens à
CLT nas Festividades do Dia do Trabalhador, no SESI de Petrolina. Também
vem sendo desenvolvido, desde o dia
13(segunda-feira) até 19/05(amanhã),
a Semana do Museu, com o Memorial
da Justiça do Trabalho em Pernambuco, através de seminários, exposições e
exibição de vídeos.

Representação da SIT em evento com
parceria das Nações Unidas é pernambucana

N

os dias 17 e 18 de maio, o AFT
de Pernambuco, Fernando André esteve participando da Consulta
Regional das Américas sobrea inclusão
da pessoa com deficiência e a agenda
de desenvolvimento sustentável no cenário pós-2015, em Salvador-BA. O
AFT pernambucano, experiente na
problemática de pessoas deficientes no
segmento trabalhista, inclusive autor
de trabalhos científicos reconhecidos e
premiados, participou do evento repre-
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sentando a Secretaria de Inspeção do
Trabalho/MTE.

PreparatórioOrganizado em parceria com as
Nações Unidas, o evento faz parte,
também, do preparatório da Reunião
de Alto Nível sobre Deficiência e Desenvolvimento, convocada pela Assembleia Geral da ONU que se realizará
em Nova York, no dia 23 de setembro
deste ano.

R

eunidos em frente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego-SRTE/PE,
no dia 28 de maio, AFTs e servidores administrativos realizaram um ato público, pleiteando
melhores condições de trabalho nas dependências das instalações do MTE em todo o Estado
de Pernambuco.
Cumprindo o que havia sido determinado
entre os sócios das duas associações representativas AFITEPE e ASTRAPE, na Assembleia
Geral Extraordinária-AGE da AFITEPE, no
dia 10 maio, os manifestantes chegaram logo
cedo, às 7h20, fechando os portões de acesso do
prédio-sede do MTE, na Avenida Agamenon
Magalhães. A entrada do público às instalações
da SRTE/PE só foi liberada a partir das 9h20.
O presidente da AFITEPE, Carlos Silva,
falou da necessidade da urgente mobilização,
justificando-se no descaso a que todo o MTE
tem sido vítima. “Acreditamos que nosso movimento não é mais um caso isolado, mesmo
porque assim como nós, sabemos que nossos
colegas de todo o Brasil sofrem com as mesmas dificuldades para desempenharem suas
funções de fiscalização do trabalho. Queremos
sim, providências da esfera federal para que
possamos solucionar nossos problemas aqui relacionados, visando possibilitar uma adequada
prestação dos serviços para os quais fomos contratados pelo Governo Federal”, reforça Carlos.
O presidente da AFITEPE alegou, ainda,
que os problemas existentes que servem como
entraves no dia a dia da fiscalização do Trabalho e ou a manutenção deles, foram apontados
como emergenciais e relacionados pelas duas
associações, sendo protocolados, e em seguida,
entregues, após a realização do ato público, nas
mãos do superintendente regional do Trabalho
e Emprego, o AFT André Negromonte.
Durante a exposição dos problemas, mais
uma vez apontados no ato público, a diretora
de Inativos da AFITEPE, Alberlita Silva falou aos colegas da reincidência deles, quando
alguns já foram vivenciados no MTE noutras
situações. A diretora de Política de Classe, Si-

mone Brasil, também disse expressar um sentimento de vergonha, quando em atendimento
às empresas fiscalizadas, escutava o desabafo
dos responsáveis ao perceberem a inexistência
da exigência cobrada por ela nas instalações do
MTE.
Além de providenciar toldo, faixa e panfleto alusivos ao evento, a AFITEPE providenciou a distribuição de munguzá ao público,
além dos serviços de carro de som.
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Pernambuco realiza I Encontro Semestral
de AFTs e Chefes da Fiscalização

N

o dia 28 de maio, foi realizado o I Encontro Semestral de AFTs e Chefes da Fiscalização em Pernambuco, das 9:00 as 17:00 horas,
no Auditório Gentil Mendonça, na SRTE/PE.
O evento teve como objetivo propiciar espaço
participativo de discussão e sugestões nas várias atividades desempenhadas pela Auditoria
Fiscal do Trabalho em Pernambuco, dentro do
contexto atual.
O encontro reuniu AFTs lotados na RMR
e no interior do Estado. O superintendente,
André Negromonte, abriu o evento e convidou
os chefes de Fiscalização para participarem da
mesa. Em seguida, houve a exposição do vídeo
“De onde vêm as boas ideias?”, enfocando vários aspectos da conectividade e importância de
estar inserido no meio tecnológico das informações.

DiﬁculdadesDurante todo o encontro os AFTs colocaram as várias dificuldades que têm em desempenharas funções da Auditoria do Trabalho. A
AFT Ísis Oliveira foi a primeira a relatar o fato,
quando citou a falta de espaço na sede da SRTE/
PE para guarda de documentação em análise.
Todos os colegas se mostraram afetados pelo
problema.

C

Outro problema levantando foi quanto
à falta de segurança. Alguns defendem que a
fiscalização externa seja feita em dupla. “Sou a
favor, uma vez que nos sentimos mais seguros,
além do fato do trabalho andar mais rápido”,
colocou Simone Brasil. A abordagem seguiu
com o relato do AFT Mauro Nogueira, também
vítima de agressão na cidade de Toritama-PE.
O AFT Marcos Mirandanão deixou de
enfatizar a causa. “Agressões são constantes e
das mais variadas formas. É importante que nós
decidamos quais as formas de prevenção para
essas agressões, uma delas seria fiscalizar com
outras instituições para minimizar esses riscos”,
analisou.

Novo concursoAlém das apresentações de AFTs novatos,
a maioria lotada no interior do Estado, a AFT e
chefe do SEGUR-PE, Simone Holmes informou
aos colegas, algumas decisões recentemente
adotadas pelo MTE. Uma delas foi que o número de vagas pleiteadas, 629, não foi atendido,
sendo aprovadas apenas 100, inclusive que a
Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, ainda
não divulgou como serão alocadas.

SoluçõesApós o almoço, os AFTs retornaram para
encerrar o ciclo de colocações e formar grupos
para sugestões de soluções dos problemas levantados. Foram formados quatro grupos de trabalho, que abordaram questões distintas, com o
objetivo de trazer propostas para alimentar as
chefias e coordenadores de projetos na gestão da
execução das fiscalizações.
Todos os grupos apresentaram sugestões,
que vão desde a reestruturação do número de
projetos, critérios para distribuição quantitativa
de ordens de serviço, critérios para distribuição
do orçamento de fiscalização entre os projetos,
até as questões referentes à garantia de segurança para o AFT que se deparar com situações que
ponham em risco sua integridade física, quando
da execução da fiscalização.

m 29 de maio, o Grupo de Trabalho-GT
de Segurança da SRTE/PE, reuniu-se no 3º
andar da SRTE/PE para dar andamento às atividades levantadas, anteriormente, na Planilha
de Monitoramento. O GT, composto por todas
as chefias da sede da Superintendência, AFITEPE, e chefias de Caruaru, Petrolina e Ipojuca,
vem se reunindo com frequência para traçar
medidas preventivas e ou emergenciais que garantam a segurança física do AFT, enquanto
esteja em trabalho de fiscalização.
O objetivo do grupo, de acordo com a AFT
Vera Jatobá, é proporcionar o direcionamento
das medidas de segurança, previamente estudadas e aprovadas pelo GT, que sirvam como
padrão nos momentos em que o AFT perceber
que esteja atuando sob situações de risco.

AjustesNa referida reunião, composta pelos AFTs
Vera Jatobá, Expedito Correia, Regina Mirian,
Fátima Freitas, Luciano Cortês, Giorgio Andra-
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de, o grupo discutiu dois modelos de documentos proposto pelo colega Luciano, requisitando
apoio das Polícias Federal, Rodoviária Federal e
Militar de Pernambuco.
No primeiro modelo, tipo ofício, o texto
consta da eventual necessidade do apoio das polícias, correspondendo a um modelo genérico,
devendo ser entregue às instituições policiais
pela chefia de Fiscalização da área.
Já o segundo modelo, atribui-se a uma urgência mais branda, mas assim como o primeiro
deverá enfocar quatro informações básicas (descrição da equipe; do local em que se encontra;
o serviço solicitado da polícia, e os dados para
contatos dos AFTs).
Após leitura e discussão dos documentos
ainda em formulação, os colegas decidiram alterar o texto, cabendo ao AFT Luciano fazer
as devidas alterações e apresentá-las no dia 7
de junho próximo. Outras determinações também ficaram para serem apresentadas na mesma data, como a sugestão de alguns modelos

om o total de 120 votos, inclusive os
eletrônicos, os AFTs pernambucanos (ativos e inativos) sócios ao SINAIT,
aprovaram a instalação da Delegacia Sindical do SINAIT no Estado, bem como o
respectivo regimento, além da aprovação
da chapa provisória.
Desde o dia 26/04 até o dia
30/04, os AFTs estavam sendo convocados a participarem da eleição, de forma
presencial ou via internet, cumprindo a
resolução da Assembleia Geral Ordinária da AFITEPE, no dia 15 do mesmo
mês , quandoos AFTs presentes na sessão decidiram pela instalação da mesma
DS e aprovaram a seguinte composição
da chapa provisória: Presidência, Carlos
Siva; Vice-presidência, Lúcia Tedesco;
Diretoria de Finanças, Dulcinéa Miran-

da; Diretoria de Planejamento/Administração, Josenilda Moura; Diretoria de
Comunicação, Juvenal Moreira; Diretoria de Assuntos Jurídicos, José Alberto
Maia; Diretoria de Inativos: Alberlita Silva. Essa comissão da DS PE tem caráter
provisório até outubro desse ano, quando
haverá nova eleição.
DS Pernambuco“Pernambuco é mais uma Delegacia
Sindical instalada, fortalecendo a organização sindical da categoria dos Auditores-Fiscais do Trabalho. Agora, com a nossa
DS implantada estaremos contribuindo
para que o Estatuto do Sinait seja efetivado e a organização sindical de nossa categoria seja fortalecida”, coloca o presidente
da AFITEPE, e também eleito pela chapa
provisória da DS no Estado.

O evento foi conduzido pelo setor de planejamento, com apoio das chefias de fiscalização, as quais se comprometeram em dar notícias
aos AFTs, o mais rápido possível, dos desdobramentos que serão dados em razão das sugestões
e discussões realizadas.

GT de Segurança reúne-se e faz novos ajustes
em medidas para garantir trabalho do AFT

E

Pernambucanos aprovam
regimento e chapa provisória da Delegacia
Sindical-DS do SINAIT

Primeiro passoDe acordo com a presidente do SINAIT, Rosângela Rassy, a quase totalidade das entidades regionais já realizou
debates com seus filiados e já se posicionou pela instalação das Delegacias Sindicais Provisórias, dando prosseguimento
a uma deliberação tirada em Assembleia
Geral da categoria, que aprovou o novo
modelo de Organização Sindical dos Auditores-Fiscais do Trabalho.
“A instalação das DS provisórias é
o primeiro passo para a implantação da
nova organização sindical que se concretizará nas próximas eleições gerais em
outubro de 2013, e que é preciso que os
dirigentes locais instalem as Delegacias
Provisórias, proporcionando a todos a
efetiva participação no processo", refere-se Rosângela.

Aumenta a incidência de acessos ao site da AFITEPE

E

ntre os meses de janeiro e maio
deste ano, verificou-se um aumento
de 10,05% nos acessos de visitas ao
site da AFITEPE, comparando-se esse
mesmo período no ano passado. Os
gráficos abaixo revelam uma média de

acessos mensais de 517,6 visitantes no
ano de 2012, enquanto que em 2013
percebe-se 623,8 visitantes nos cinco
primeiros meses.
De acordo com o ritmo crescente de
acessos, estima-se que até o fim do ano

Estascas mensais para o ano de 2012.

o percentual atingido alcance o número
de 20,5%. O aumento nos números
é reflexo de uma série de mudanças
adotadas, entre elas a atualização diária
de informações referentes à categoria
dos AFTs.

Estascas mensais para o ano de 2013.

de protocolo e levantamento dos equipamentos
de comunicação para beneficiar a segurança
dos AFTs. Esses equipamentos estariam sendo
adquiridos através dos Termos de Ajustamento
de Conduta-TACs da Procuradoria Regional do
trabalho-PRT da 6ª Região.
Até o fim desta edição não tivemos desdobramentos sobre o assunto, que tinha agendada
outra reunião para o dia 13 de junho.).
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