EVENTOS EM SÃO PAULO – RESUMO - 01 e 02 de agosto de 2013
PRESIDENTES DE SINDICATOS DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO
A FENATEST – Federação Nacional dos Técnicos de Segurança, que
representa o nível federativo (Nacional) dos sindicatos estaduais da
categoria, até que se crie o Conselho Profissional é a Entidade que tem
como principal função, motivar as atividades de unificação de focos de
todas as demandas em harmonia com os sindicatos.
Em um momento traumático de transição da diretoria da nossa Federação,
e Pela Primeira vez Coordenada pelo Presidente Armando Henrique e
primeira mudança da Presidência da entidade em 20 Anos, foi realizada nos
dias 01 e 02 de agosto de 2013, Assembleia deliberativas dos resultados,
plano de trabalho e reforma estatutária, visto que o estatuto em vigor é
considerado como um dos principais impeditivos para o desempenho desta
importante representação sindical no atendimento das necessidades e
anseios dos Técnicos de Segurança do Trabalho, resultando em conflito
entre os dirigentes.
Estas Assembleias foram pautadas pelo empenho na busca da prática dos
princípios democráticos, de interesse coletivo, respeito e ética, como
esforço para superar esta difícil fase e dos novos rumos para nossas
organizações profissionais.
As principais deliberações foram: Reprovação das contas do ano de 2012,
realização de auditoria contábil dos últimos cinco anos, mediação de
conflitos entre os dirigentes da Federação e sindicatos, transparência de
dados, proposta do desvincular do cargo de tesoureiro exercendo
simultaneamente as funções e responsabilidades de contador da entidade,
deliberando novas Assembleias do Conselho de Representantes (Presidentes
de sindicatos) para os dias 25 e 26 de outubro de 2013.
Convém lembrar que o Sintesp desfilou da FENATEST como última e
extrema medida para promover mudanças na postura da direção desta
Federação, considerado por 14 sindicatos como inoperante e promotora de
conflitos entre os dirigentes sindicais da categoria, ensejando um processo
da FENATEST contra o Sintesp, visando penalizar o sindicato ao pagamento
das contribuições sindicais no período de desfiliação, resultando em
bitributação deste sindicato, cujo julgamento em 1ª instância acaba de
sair, sentença esta que foi favorável ao SINTESP. Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho do Estado de São Paulo.
O Presidente Armando é absolutamente contra a prática considerada
arbitrária de uso legalista para obrigar a filiação sindical em plena liberdade
sindical e reinterar o pedido aos Diretores da FENATEST para promoverem
a prática da ética, fim das praticas e condutas antissindicais retaliatória,
especialmente tendo como alvo os colegas que trabalham com idealismo em
defesa da nossa categoria, transformando esta energia negativa, para em
trabalho e atividades positivas, com condutas cidadãs, evidenciando
comprometimento com a segurança e saúde no trabalho, para os que são
de outras profissões e de interesse ideológicos, que cuide de suas
corporações, que da nossa temos competência para cuidar.

Dentre outras deliberações de cunho administrativo da Federação outras
tantas foram levantadas, já planejadas que está sendo implementadas pela
Federação em prol da categoria que é de Iniciar o processo de negociação
coletivas com Sindicatos patronais de atividades econômicas com
representatividade em todo o Brasil e lutar por piso nestes segmentos,
auxiliar no fortalecimento dos Sindicatos Estaduais para que tenham em
seus respectivos Estados CCT - Convenções Coletivas de Trabalho.
Em apenas oito meses na Presidência de nossa entidade, o companheiro
Armando Henrique tem já tem grandes feitos, à arrecadação da entidade
que é pequena dobrou e Entidade já passa ocupar todos os fóruns de SST, a
convite espontâneos, auxiliar aos Sindicatos Estaduais na Realização de
eventos, como Seminários para a capacitação, instalação de uma sede
administrativa, tão necessária para a nossa Categoria e o SITE
www.fenatest.org.br, que mesmo em fase de construção já registra 5 mil
visitas semanais.
Esta em curso o lançamento de uma Frente Parlamentar, por iniciativa da
nossa Federação, pela Segurança e Saúde no Trabalho, no Congresso
Nacional que viabilizará abertura de espaço na política, o que nunca antes
em nossa história ocorreu no sentido coletivo e democrático, dando assim
visibilidade para que nossa profissão seja mais respeitada pelas
autoridades, sabendo-se que, gostando ou não gostando, todas as
pendências conjunturais na área de segurança e Saúde no Trabalho
depende de decisões políticas.
E Segundo Armando Henrique, em pouco tempo tem visitado as entidades
relacionadas com a nossa profissão, como o Ministério do Trabalho e
Emprego, Fundacentro e Ministério Publico do Trabalho, as Centrais
Sindicais, levando a voz dos Técnicos de Segurança, na abertura de portas,
mostrando a importância de nossa profissão, e comemorando o fato de a
nossa entidade ser acolhida com respeito a todos.
O Presidente aproveita a oportunidade
para agradecer a todos os
companheiros de Sindicatos dos Estados, que tem ajudado nesta tarefa de
fazer com que esta entidade tenha o devido reconhecimento em nossa
sociedade, em prol de nossa sofrida, mas corajosa Categoria dos Técnicos
de Segurança do Brasil, lembrando que a grande demanda de trabalho que
temos para frente, depende de atitudes positivas, especialmente por
aqueles que compartilham deste ideal da promoção de Segurança e Saúde
no Trabalho, com olhar de especialistas e cidadania, finaliza Armando
Henrique - Presidente da FENATEST.

