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JUSTIFICATIVA
Breve histórico:
Reunião realizada pela PR-4, em julho de 2003, com representantes de diversas
unidades da UFRJ e o SINTUFRJ, deliberou pela constituição de um Grupo de Trabalho.
O GT foi composto pela PR-4, SG-4 e DVST (Divisão de Saúde do Trabalhador) e

A partir desse seminário que aprovou uma política de saúde do trabalhador no âmbito
da UFRJ, o SINTUFRJ encaminhou desdobramentos em vários fóruns deliberativos, tais
como:
Na UFRJ: implantação do GT Saúde do SINTUFRJ para acompanhar, discutir e cobrar que
a política aprovada no seminário fosse implantada de fato na universidade; e para

representantes das unidades da universidade que atuam na área de Saúde e Segurança do

acompanhar e participar da discussão de formulação da Proposta do Sistema Integrado

Trabalho, da Colsat do Museu Nacional e do SINTUFRJ.

de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal/Sisosp/Planejamento.

A finalidade do GT era ampliar, de forma democrática, a discussão sobre a saúde do

Na Fasubra: participação no GT Saúde da Fasubra objetivando que as propostas

trabalhador na UFRJ, propondo soluções para neutralizar e/ou reduzir os riscos à saúde e

aprovadas no 1º Seminário de Políticas de Saúde Integral do Trabalhador da UFRJ fossem

à segurança de todos os que executam atividades laborais ou estudantis.

apresentadas, discutidas, melhoradas e implantadas em nível nacional nas Ifes; e para
que este GT acompanhasse e participasse da discussão de formulação da Proposta do

Depois de várias reuniões, o Grupo de Trabalho encaminhou a proposta de
organização de um seminário para formulação e construção de uma política de saúde
integral para o trabalhador da UFRJ, com ampla divulgação e participação da comunidade
universitária.

Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público Federal/ Sisosp/
Planejamento.
Em 2005, o SINTUFRJ participou da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador,
apresentando e aprovando propostas, entre as quais a criação e implantação das Colsats

Foram realizadas pesquisas e se constatou que no Manual Oficial em Saúde do
Servidor Público Federal (Siass) não havia nenhum capítulo sobre representação dos

nos ambientes de trabalho, nas três esferas de governo, como também a inclusão ou

trabalhadores para acompanhar a implantação, desdobramentos e execução das rotinas

fundamental e médio. As propostas foram encaminhadas à Conferência Estadual de Saúde

de Saúde do Trabalhador, muito menos exercer vigilância para que as rotinas fossem

do Trabalhador e, em caso de serem aprovadas, levadas à 3ª Conferência Nacional de

contínuas.

Saúde do Trabalhador, em julho de 2005, em Brasília, cujo tema foi “Trabalhar Sim,

Como entidade sindical que representa os trabalhadores técnicos-administrativos em
educação da UFRJ, o SINTUFRJ propôs a institucionalização das Comissões Locais de Saúde

inserção de noções de saúde do trabalhador nos currículos escolares no ensino

Adoecer Não”.

do Trabalhador, que foi aprovada como uma das diretrizes do 1º Seminário de Políticas de

No dia 7 de novembro de 2011, a presidenta da República editou o Decreto nº 7602,
que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST). Esse

Saúde Integral do Trabalhador da UFRJ, em outubro de 2003. O evento contou com o
envolvimento de diversos setores da universidade e foi ampla a participação da

decreto tem um significado importante, porque regulamenta as ações públicas do governo

comunidade universitária.

nossas propostas, principalmente a inclusão das Colsats nesta política.

federal em relação ao tema. Mas, entendemos serem necessários alguns ajustes rumo às

