BALANÇO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES- 2013
001.2014
REALIZAÇÕES
FUNDAMENTOS
1.Reforma do Estatuto da
1.A Federação que tem como função a defesa da categoria dos TSTs em todo
FENATEST
o Brasil, vinha promovendo a desintegração e atendendo interesses isolados,
a reforma do Estatuto, considerado como condição base para as mudanças
necessárias, a pesar da resistência.
2.Reestruturação do SITE da
2.o SITE estava sendo administrado com critérios amadorístico, sem
FENATEST
renovação e atualização de conteúdo, lay out incompatível e sem conteúdo,
após a reforma as visitas aumentam gradualmente, saindo de 500 visitas/mês
atingindo 10 000 visitas/mês.
3.Convenção Coletiva da
3.Apesar de ser uma desta função básica da federação, as convenções
Categoria
coletivas negociadas não existia, nesta anos foi realizado o processo de
negociação padrão inaugural, com 7 Instituições Empregadoras com base
Nacional e/ou Interestadual, possibilitando a fechamento da 1ª Convenção
com o SINAENCO, respeitando a autonomia de cada sindicato.
4.Tripartismo de construções e 4.Foi feito interação contra as ameaças de precarização das NRs 04, 12 e 18
reforma de NRs com a
e estimulado a ocupação de espaços pelos dirigentes da categoria dos TSTs
participação dos TSTs.
nas representações dos Trabalhadores Pelas Centrais Sindicais.
5.Estruturação da Sede
5.Instalação da sede administrativa em São Paulo, como condição básica
Administrativa da
para personalização da FENDERAÇÃO e unificação das ações de
FENATEST.
atendimentos dos Associados e Parceiros de forma qualificada e digna.
6.Valorização da Imagem da
6.A Federação não era convidada para participação dos principais fóruns e
FENATEST.
eventos dos setor prevencionista e sindical, situação esta que já apresenta um
crescente demanda de convites e demandas requisitadas de forma
espontânea, como pode constatar na imprensa especializada.
7.Ataques contra os interesses 7.Todos os ataques, visando desqualificar as mudanças, foram superados
coletivos da FENATEST.
com base nos princípios democráticos e de interesse coletivo, apesar dos
custos e desgastes desnecessários.
8.Instalação de Frente
Parlamentar pela Segurança e
Saúde no Trabalho.

9.Encontros Estaduais dos
Técnicos de Segurança do
Trabalho.

10.Construção do Plano
Estratégico de Trabalho para
2014.

8. Por iniciativa e FENATEST, foi instalada a Frente Parlamentar pela
Segurança e Saúde no Trabalho, objetivando promover a Segurança e Saúde
no Trabalho na pauta política nos 3 níveis de Governos, para as demandas
que dependem de vontade e decisões políticas, exemplo: Aprovação do
Conselho de Classe dos TSTs.
9.Participação de FENATEST de forma direta ou indireta, nas realizações de
10 Encontros Estaduais dos Trabalho, (SP, PR, RS, RO, MT, MS, MG, SE,
BA, AM,), estimulando as ações integradas nas organizações, informações
na busca da melhoria continua e custeios para o fortalecimentos dos
sindicatos filiados.
10. Construído de forma consensual, o plano estratégico de trabalho da
FENATEST para 2014, composto por 21 prioridades, com a participação da
Diretoria Executiva e Conselho de Representantes, convocados
especialmente para esta finalidade.

Obs.: Outras 50 Demandas de trabalhos foram consideradas de responsabilidade e competência administrativas
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