
 

DATA:  21 E 22 DE MARÇO DE 2014 

LOCAL: HOTEL SAN MARCO, SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA 05, BLOCO C, BRASÍLIA-DF 

AGENDA MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA 4ª CNSTT 

AS AGENDAS ABAIXO SÃO FRUTOS DOS TRABALHOS DE GRUPOS SETORIAIS REALIZADOS DURANTE O SEMINÁRIO. 

INDÚSTRIA 

Ação  Prazo/Mês Responsável Produto 

Mobilização Abril (23 a 25/04) CUT 1ª Conferencia de ST 

Mobilização Abril (02/04) CUT Oficina  

Mobilização Abril NCST Reunião 

Mobilização Janeiro (28) CTB Seminário ST  

Mobilização Março/Abril  CTB Plenária Regional  

 Mobilização Abril/Agosto FORÇA SINDICAL Oficina/Seminário 

Mobilização Abril CGTB Plenárias Regionais 

Mobilização Abril CGTB 9ª Marcha Unificada  
 
 

SAÚDE 

Ação  Prazo/Mês Responsável Produto 

Divulgar e debater 
amplamente a 
portaria nº 
1.823/2012, que 
institui a política 
nacional de saúde do 
trabalhador e da 
trabalhadora 

Nas etapas 
macrorregionais 
em março e 
abril/2014 e nas 
etapas estaduais 
em maio/2014 

Todos e todas 
presentes no 
Seminário 

Orientar o debate 
preparatório da 4ª CNSTT em 
seu instrumento principal que 
é a política, posto que se 
apropriar deste instrumento 
legal é fundante para as 
reivindicações, lutas e ações 
seguintes. 

Realizar visitar nos 
locais de trabalho da 
saúde para mobilizar 
os trabalhadores e 
trabalhadoras da 
saúde, esclarecendo 
a importância desta 
conferência que 
congrega os 
trabalhadores de 
todos os setores 
produtivos. 

Nas etapas 
macrorregionais 
em março e 
abril/2014 e nas 
etapas estaduais 
em maio/2014 

Todos e todas 
presentes no 
Seminário (se 
organizando por 
seus respectivos 
estados) 

Orientar o debate 
preparatório da 4ª CNSTT 
visando atender as demandas 
de saúde do trabalhador e da 
trabalhadora (destacando a 
importância do trabalhador e 
trabalhadora da saúde, pois 
suas reivindicações devem ser 
atendidas, mas estes são 
também os realizadores da 
atenção a saúde de todos e 
todas trabalhadores) 

Divulgar amplamente 
quem são os 
membros da 

Imediato Comissão 
Executiva e 
Organizadora 

Realização adequada e 
produtiva de todas as 
instâncias da 4ª CNSTT 



 

comissão 
organizadora 
nacional e os 
articuladores 
estaduais visando 
resolutibilidade de 
possíveis problemas 
e agilidade de 
informações 

nacional da 4ª 
CNSTT 

 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO 

Ação  Prazo/Mês Responsável Produto 
Reunião  abril/2014 Junéia/ Márcia - CUT - 
Reunião  abril/2014 Wilson - NCST - 
Reunião  abril/2014 Jorge Venancio - CGTB - 
Reunião  abril/2014 Gilberto - UGT - 
Reunião  abril/2014 Gilda - CTB - 
Reunião  abril/2014 Rogério - Força Sindical - 

Divulgar  nas entidades 
Estaduais 

abril/2014 Denise / CONEM - 

Publicidade abril/2014 Rebeca / ANTRA - 
Publicidade abril/2014 Luciana - UBM - 
Publicidade abril/2014 Edinaldo / ONEDEF - 
Publicidade abril/2014 Andrei / UNEGRO - 
Publicidade abril/2014 Dinaman / APIB - 
Publicidade abril/2014 Moises / RNP + Brasil - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Ação  Prazo/Mês Responsável Produto 

Abril Verde 28 de abril todos 

Trabalhar as questões 
discutidas no seminário, 
estatísticas de acidentes 
do trabalho e doenças 
profissionais. 

 
 
 

Dia do Trabalhador 

 
 
 

01 de maio 

 
 
 
 

todos 

Redução da jornada de 
trabalho para 40 hs, sem 
perda  salarial pelo 
trabalho decente. Fim da 
Terceirização. 

Fiscalização pela Receita 
Federal quanto às 
finalidades e objetivos das 
empresas (CNAE) e o 
correspondente  serviço 
realizado. 

Unificar a redução do 
peso nos processos de 
trabalho da construção 
(ex. redução do peso do 
saco de cimento para 25 
kgs) 

Aposentadoria especial 

Semana Nacional de 
Prevenção de 

Acidentes 

Anualmente 
 

todos 

Divulgar na mídia aberta 
sobre as questões saúde e 
 segurança no trabalhador 
através das centrais 
sindicais  cada uma em 
dia com financiamento 
público 

 


