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1. DATA, HORA E LOCAL:  

 
. Data: 06/02/2018                        Hora: 10h às 13h 

. Local: Sala Diogo Pupo Nogueira 
 
2. PARTICIPANTES: 

 Leonice Alves da Paz – Presidente da FUNDACENTRO e do Conselho Curador 

 Sérgio Antonio dos Santos – Diretoria Executiva da FUNDACENTRO 

 Helton Yomura – Secretário Executivo do Ministério do Trabalho 

 Evandro Diniz Cotta – Representante do Ministério da Fazenda 

 Terezinha Reis de Souza Maciel – Representante do Ministério da Saúde 

 Celso de Almeida Haddad – Representante indicado pelo Ministro de Estado do Trabalho 

 Nicolino da Silva Junior – Representante da CNF – Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras 

 José Carlos Canesin – Representante da CNC - Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 

 Irene Ferreira de Souza Duarte Saad – Representante da CNI – Confederação Nacional da 
Indústria 

 Salomão Taumaturgo Marques – Representante da CNT – Confederação Nacional do 
Transporte 

 Itamar Sanches – Representante da CUT – Central Única dos Trabalhadores 

 Jairo José da Silva – Representante da Nova Central Sindical 

 João Donizete Scaboli – Representante da Força Sindical 

 Robson Spinelli Gomes – Diretor Técnico da FUNDACENTRO 

 Ricardo Félix – Diretor de Administração e Finanças da FUNDACENTRO 
 
3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 

 Karla Freire Baeta – Representante do Ministério da Saúde 

 Odair de Brito Franco – Diretor Executivo da FUNDACENTRO 

 Admilson Moreira dos Santos – Representante indicado pelo Ministro de Estado do 
Trabalho 

 Eva Patricia Gonçalo Pires e de sua suplente Viviane de Jesus Forte – Representantes do 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho  

 Cleonice Caetano Souza e de seu suplente Aparecido Alves Tenório – Representantes da 
UGT  

 
Participaram da reunião: Allan David Soares, Assessor Técnico da Diretoria 1 
Executiva; Benedito Silva Guimarães Filho, Auditor Chefe; Tereza Luiza Ferreira dos 2 
Santos, Assistente da Diretoria Técnica; Alexandra Rinaldi, Assessora de 3 
Comunicação Social; Dalton Tria Cusciano, da Comissão de Representação dos 4 
Servidores da FUNDACENTRO. 5 
 6 
A Sra. Presidente agradeceu a presença do Dr. Helton Yomura, Secretário Executivo 7 
e Ministro do Trabalho em Exercício e aproveitou para dar as boas-vindas aos 8 
conselheiros que participam pela primeira da reunião.  9 
 10 
A Sra. Presidente declara aberta a 78ª Reunião Ordinária do Conselho Curador e, 11 
antes de iniciar os assuntos da pauta, solicita aos senhores conselheiros que 12 
fizessem uma breve apresentação.  13 
 14 

TERMO DA 78ª (SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO CURADOR DA FUNDACENTRO 
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Após a apresentação, a Sra. Presidente propõe aos senhores conselheiros uma 15 
inversão de pauta, iniciando a reunião com o apresentação do Sr. Robson Spinelli 16 
Gomes, das ações realizadas no exercício de 2017 e planejamento de 2018, a qual foi 17 
acatada por todos. 18 
 19 
O Sr. Robson cumprimenta a todos e informa que ficou com a missão de, na 20 
primeira reunião do conselho, realizar uma apresentação sucinta da produção de 21 
2017 e uma pré-apresentação sucinta das ações propostas para o exercício de 2018. 22 
Esclareceu que os resultados de 2017 serão consolidados num instrumento que a 23 
entidade estabeleceu, desde o ano de 2015, que se trata do Informe de Gestão. 24 
Informou que o relatório foi bastante elogiado pelo ministro anterior, Dr. Ronaldo 25 
Nogueira, por se tratar de um instrumento de publicidade e visibilidade das ações 26 
institucionais e que os Informes de Gestão referentes aos anos de 2015 e 2016 estão 27 
disponíveis de forma virtual, sendo que o de 2017, é desejo da Sra. Presidente que se 28 
estabeleça, até março, uma apresentação ao conselho, contendo as ações de todas 29 
as áreas, pois o que está sendo apresentado é um relatório sucinto das ações da área 30 
técnica. 31 
 32 
Durante a apresentação, o Sr. Robson destacou a necessidade de se chamar a 33 
atenção sobre um ponto que preocupa a administração, a redução em torno de 46% 34 
(quarenta e seis por cento), do seu quadro técnico, contando com servidores que se 35 
aposentaram ou estão em vias de se aposentar. Destacou, também, sobre a redução 36 
de recursos financeiros, que trata de uma realidade do governo federal, não tratando 37 
de especificidade da FUNDACENTRO, sendo que a entidade precisou se adequar à 38 
nova realidade. Aproveitou para agradecer, enquanto Diretor Técnico, na pessoa do 39 
Ministro em Exercício, Dr. Helton Yomura e da Presidente, Sra. Leonice da Paz, todo 40 
empenho que o Dr. Ronaldo Nogueira teve com a gestão da entidade e para solicitar, 41 
ao Dr. Helton, Ministro em Exercício, que o Ministério do Trabalho propicie à 42 
FUNDACENTRO recursos mínimos, mas fundamentais para a natureza e ação social 43 
que a entidade desenvolve no país.  44 
 45 
O conselheiro José Carlos, se referindo à redução do quadro técnico, comenta que, 46 
mesmo com a redução, as ações realizadas ainda superaram as traçadas. 47 
 48 
O Sr. Robson informou que a grande constatação, dentro da instituição, é a de que 49 
muitos servidores acabam trabalhando por dois ou três, devido ao seu quadro 50 
reduzido.  51 
 52 
O Sr. Robson destacou sobre uma estratégia adotada pela FUNDACENTRO, de 53 
ampliação da sua capilaridade, por meio de parcerias institucionais, sendo que 54 
muitas das ações foram desenvolvidas com o apoio de outros órgãos públicos, 55 
permitindo, assim, a ampliação das ações da entidade para seu público, na questão 56 
da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e a execução de sua 57 
ação finalística. 58 
 59 
O conselheiro José Carlos solicitou que fosse registrado em ata que, mesmo com o 60 
déficit de pessoas e orçamento, a entidade conseguiu superar as metas traçadas. 61 
 62 
O Sr. Robson informou que, no ano de 2016, na gestão do Ministério do Trabalho, a 63 
FUNDACENTRO foi o órgão que mais executou ações sobre todas as metas em 100% 64 
(cem por cento), fazendo com que se elevasse um pouco mais a meta do Ministério 65 
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do Trabalho, conforme explicitado em reunião que participou, onde se discutiu sobre 66 
o Plano Plurianual - PPA. 67 
 68 
O conselheiro Scaboli parabenizou a equipe da FUNDACENTRO por tudo que foi 69 
realizado durante o ano de 2017 e, se referindo à situação exposta durante a 70 
apresentação, manifestou sobre a necessidade da continuidade ao processo de 71 
contratação e realização de concursos, pois senão acaba tendo carga excessiva de 72 
trabalho para uma única pessoa. 73 
 74 
Dando continuidade a apresentação, o Sr. Robson informou sobre o 75 
descredenciamento do Programa de Pós Graduação e que a FUNDACENTRO recebeu 76 
permissão para reformular uma nova proposta consolidada do programa, a qual não 77 
sofrerá nenhum impacto sobre a avaliação anterior. Informou, também, que a nova 78 
proposta será apresentada ao Conselho e ao colegiado da CAPES.  79 
 80 
A conselheira Irene pergunta se as publicações são proporcionais aos números de 81 
docentes e discentes, pois o curso da FUNDACENTRO é praticamente exclusivo e 82 
que pouquíssimas pessoas são aceitas, sendo natural a edição de pouca publicação. 83 
 84 
O Sr. Robson esclareceu que em ano anterior a FUNDACENTRO editou quatro 85 
publicações de alunos da Pós Graduação, sendo que, no período da avaliação, por se 86 
tratar de uma avaliação linear, não foi produzida nenhuma publicação. Esclareceu 87 
também que a descontinuidade do programa impactará na redução da produção, 88 
sendo que hoje a entidade não saberia a dimensão dos impactos nesse exercício e, 89 
ao final do exercício, talvez se tenha como mensurá-los. 90 
 91 
O Sr. Robson, relatando sobre o total de propostas inseridas no Sistema de Gestão 92 
de Projetos e Atividades - SGPA, sistema formalizado pelo Ministério do 93 
Planejamento, o qual acompanha as ações institucionais do governo e, também, do 94 
desejo da Sra. Presidente de um estabelecimento de acompanhamento mais próximo 95 
dos gestores, das ações que a FUNDACENTRO disponibiliza, lembrou que, na última 96 
reunião, foi colocado facultado aos senhores conselheiros, a qualquer tempo, o 97 
encaminhamento à gestão de propostas e sugestões de ações, pois com o tripartismo 98 
estabelecido no conselho, a instituição poderá encontrar caminhos e ações que 99 
possam ser desenvolvidas. 100 
 101 
O Sr. Robson passou a descrever o rito para avaliação e definição das propostas 102 
lançadas no Sistema de Gestão de Projetos e Atividades – SGPA e que estão sendo 103 
apresentadas aos senhores conselheiros. 104 
 105 
Durante a apresentação, o Sr. Robson informou sobre a Revista Brasileira de Saúde 106 
Ocupacional - RBSO, a qual se trata de uma referência científica, muito embora 107 
exista uma restrição e muitos trabalhos científicos demoram quase um ano para 108 
serem aprovados, em razão de seu rito científico. Esclareceu que a revista possui 109 
quase trezentos pareceristas externos e, atualmente, se encontra totalmente virtual.  110 
 111 
A conselheira Irene pergunta se a revista é bimestral e, como se tem um 112 
represamento de artigos científicos de tanta monta e de uma qualidade que vem 113 
normalmente de universidades, passando pelo crivo científico, não seria o momento, 114 
especialmente pelo fato da revista ser virtual e, em termos de gastos, ser bem menor, 115 
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de se ter a revista bimensal e depois mensal, para aproveitar o conhecimento e a 116 
sabedoria que está disponibilizada. 117 
 118 
O Sr. Robson esclareceu que a revista era inicialmente semestral, sendo que o 119 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq sugeriu à 120 
FUNDACENTRO duas edições por semestre, o que implicaria na ampliação de sua 121 
equipe técnica para viabilizar as análises e demandas necessárias. Esclareceu 122 
também que algumas edições da revista foram temáticas, as quais abraçaram tantos 123 
artigos relacionados ao tema, sugerindo a publicação de uma revista temática, 124 
especificamente sobre um determinado conteúdo. 125 
 126 
O Sr. Robson, dando continuidade à apresentação, informou que a proposta da área 127 
técnica finalística foi finalizada para 2018, com uma previsão orçamentária no valor 128 
de R$4.752.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta e dois mil reais). 129 
Informou também que R$3.251.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e um mil 130 
reais) foram empenhados em 2017 e a dotação orçamentária para 2018 é de 131 
R$2.790.000,00 (dois milhões e setecentos e noventa mil reais).  132 
 133 
O Sr. Robson pleiteia, aproveitando a presença do Sr. Ministro na reunião, a 134 
possibilidade de ampliação do orçamento da entidade, pois a direção é sabedora da 135 
sensibilidade do Sr. Ministro quanto à questão.  136 
 137 
Após a apresentação, o Sr. Robson passou a esclarecer as dúvidas apresentadas 138 
pelos senhores conselheiros. 139 
 140 
O conselheiro Scaboli destacou que, em sua avaliação, não se pode esperar dos 141 
municípios, estados e do próprio governo federal, sendo necessário qual um fazer a 142 
sua parte. Por outro lado, não se pode acreditar que a FUNDACENTRO sobreviverá 143 
dependendo das entidades privadas e dos Termos de Ajustamento de Conduta - 144 
TAC´s, pois somos sabedores da origem dos TAC´s, das consequências dos 145 
trabalhadores sequelados e adoentados em seus ambientes de trabalho. Informou 146 
que, em sua opinião, o governo tem a obrigação de financiar a FUNDACENTRO, para 147 
que a instituição não fique dependendo de TAC´s e de outras instituições.  148 
 149 
O Sr. Robson informou sobre uma experiência vivida pela FUNDACENTRO, de um 150 
TAC na cidade portuária do Rio Grande do Sul, no valor de R$1.000.000,00 (um 151 
milhão de reais) e, quando a entidade foi procurada por procuradores do trabalho, 152 
que na proposição deles, sabiam que o dano já aconteceu e queriam usar o recurso 153 
para que, por meio das pesquisas, os danos não voltassem a ocorrer. Esclareceu 154 
que, por este aspecto, a FUNDACENTRO concordou, ou seja, o de receber os 155 
recursos e utilizá-los, no sentido de evitar novos eventos. 156 
 157 
O conselheiro Itamar parabenizou a apresentação a qual demonstrou um panorama 158 
das dificuldades que a FUNDACENTRO enfrentará e destacou que, por se tratar de 159 
um ano eleitoral, a entidade não poderá realizar concurso para contratação de novos 160 
servidores, sendo necessário usar a criatividade e talento para atravessar essa fase. 161 
Informou, também, que durante o período que integra o conselho, já presenciou 162 
anos bons e difíceis na instituição, sendo que sempre os conselheiros solicitaram 163 
melhorias e que a FUNDACENTRO fosse inserida na prioridade do Ministério do 164 
Trabalho e o próprio Ministério do Trabalho inserido na prioridade do governo. 165 
Informou da necessidade do conselho, enquanto representantes dos trabalhadores, 166 
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empregadores e dos próprios servidores, em ser proativo em busca de uma solução, 167 
pois tem receio que a entidade deixe de cumprir sua finalidade, ou seja, a de realizar 168 
pesquisas e parcerias na questão da proteção da saúde dos trabalhadores, ainda 169 
mais com a precarização do trabalho e as dificuldades postas pelo mundo do 170 
trabalho. Informou que sempre expõe, nas reuniões em que participa, sobre a 171 
necessidade de revisão do estatuto da entidade, assunto que os conselheiros 172 
poderiam se debruçar com suas entidades para se discutir no conselho, em busca de 173 
uma mudança do estatuto que propicie um pouco mais de força e poder à 174 
instituição, por meio de uma regulamentação que chegue à Casa Civil e ao povo 175 
brasileiro, a real finalidade e necessidade de uma FUNDACENTRO forte, que 176 
realmente represente a sua história. 177 
 178 
A Sra. Presidente, se referindo a um dos projetos informados pelo Sr. Robson, 179 
enfatizou que o estúdio é um dos principais projetos para 2018, sendo que a 180 
entidade está em busca de parcerias para sua reforma, por se encontrar 181 
praticamente desativado, com o objetivo de implementar o Ensino à Distância – EAD 182 
e atingir todo o Brasil, pois com todo o conhecimento técnico que a FUNDACENTRO 183 
possui e a participação dos aposentados que, de alguma forma, querem colaborar 184 
com a instituição, se a entidade conseguir implementar o EAD será um grande 185 
avanço para 2018. Informou, também, que comunicará sobre o andamento do 186 
projeto e conta com o apoio do conselho e a sensibilidade do Ministério do Trabalho, 187 
pois os senhores conselheiros têm conhecimento do quanto a FUNDACENTRO é bem 188 
vista e importante. Finalizando, relatou que no ano passado participou de um 189 
congresso em Portugal, organizado pela Associação “Vertentes e Desafios da 190 
Segurança”, juntamente com os Srs. Robson Spinelli Gomes e Antonio Vladimir 191 
Vieira e tem orgulho em falar que participaram do evento palestrantes praticamente 192 
do mundo todo e que os Srs. Robson e Vladimir foram aplaudidos, impactando o 193 
público presente, de forma que os portugueses solicitaram que o evento fosse 194 
reproduzido em São Paulo, o qual está sendo programado para acontecer entre os 195 
meses de junho e julho, com o apoio da FUNDACENTRO. 196 
 197 
O conselheiro Itamar lembrou que, em uma das reuniões que não se obteve quórum, 198 
foi comentado sobre um aplicativo e pergunta se já está em estudo na entidade, pois 199 
acompanha um aplicativo oficial de normas regulamentadoras e que o aplicativo que 200 
se comentou durante a reunião poderia ser desenvolvido pela FUNDACENTRO. Com 201 
relação à questão da EAD, se referindo a cursos normais, destacou não se tratar de 202 
finalidade da entidade, embora a instituição colabore muito na aplicação de cursos 203 
de normas regulamentadoras. Informou ter colaborado, na Comissão Tripartite 204 
Paritária Permanente - CTTP, na elaboração de um projeto piloto, que agora não é 205 
mais piloto, que se trata da NR 20, única norma regulamentadora que pode realizar 206 
treinamento em EAD. Informou sobre outro projeto que está sendo discutido na 207 
CTPP, referente a uma matriz de conhecimento, a qual está em estudo para verificar 208 
a possibilidade de viabilizar a outras normas, por se tratar de uma mudança de 209 
cultura muito grande, pois treinamento sobre norma regulamentadora tem que ser 210 
também presencial, pois só por ensino à distância não é possível capacitar 211 
trabalhador, em termos de condições de trabalho, mas, com relação à parte teórica, 212 
ao menos na NR-20, já pode ser por EAD. Finalizando, destacou a necessidade de se 213 
ter cuidado para não banalizar o ensino à distância em relação às normas 214 
regulamentadoras e, também, que a questão do EAD, no mundo sindical, ainda é 215 
muito polêmica, principalmente quando se trata das normas regulamentadoras.  216 
 217 
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A Sra. Presidente esclareceu que na FUNDACENTRO nem poderia ser de outra 218 
forma, pois a entidade possui técnicos renomados, que são professores, doutores e a 219 
instituição está dando os primeiros passos, comunicando ao conselho, sendo que a 220 
questão será estudada e discutida. 221 
 222 
A conselheira Irene destacou que o EAD, em um primeiro momento, será 223 
extremamente útil nos cursos de altíssima qualidade já ministrados pela 224 
FUNDACENTRO e, na hora em que se concretizar o ensino à distância, poderá se 225 
alinhar com o curso presencial, onde inclusive é enriquecido com as perguntas das 226 
pessoas que estão presentes e divulgado para o Brasil todo, sendo possível aumentar 227 
o potencial de pessoas recebendo os ensinamentos, o que já vem sendo realizado por 228 
grandes instituições que possuem profundo conhecimento técnico. Finalizando, 229 
destacou se tratar de uma iniciativa maravilhosa, pois em pleno século XXI 230 
precisamos conseguir realmente espalhar conhecimento e, pelo fato da 231 
FUNDACENTRO possuir um número reduzido de técnicos, se faz necessário 232 
potencializar, atingindo o máximo possível de pessoas.  233 
 234 
O conselheiro Helton, se referindo à EAD, comentou sobre a necessidade de se 235 
observar a evolução tecnológica e do ensino no país e, também, que o Ministério do 236 
Trabalho já possui uma iniciativa de ensino à distância, a Escola do Trabalhador, 237 
um programa de qualificação realizado à distância, com conteúdo dimensionado, 238 
produzido e elaborado pela Universidade de Brasília, sendo que qualquer 239 
trabalhador em atividade ou desempregado, que esteja em busca de uma 240 
qualificação, pode acessar a página do Ministério do Trabalho. Informou que os 241 
certificados serão emitidos e que constará um código de certificação digital para 242 
aferir sua validade. Informou também que o ensino à distância trata de uma 243 
tendência irreversível, sendo necessário saber o modelo que se quer de ensino à 244 
distância, que possibilite verificar a metodologia a ser aplicada, obtendo aferição da 245 
presença e de absorção da qualidade do conteúdo. Complementando, observou que, 246 
com relação à EAD, já existe um embrião de um estúdio, para que seja difundido, 247 
mas ainda carece de algum investimento e, em sua opinião, a FUNDACENTRO 248 
precisa avaliar se insistirá com o modelo, quanto custará o investimento ou se será 249 
terceirizado, para verificar a modelagem para sua implementação e, com relação ao 250 
aplicativo, será gasto um determinado valor na fabricação de um software, em sua 251 
atualização e manutenção dos aplicativos, sem saber qual seria a aderência do 252 
conteúdo pelo público alvo e se poderia ser feito em site, que seria uma versão mais 253 
barata ou se investiria em um aplicativo. Finalizando, esclareceu que não está 254 
fechando a questão, mas será necessária uma avaliação do mérito e da qualidade da 255 
despesa um pouco mais apurada.   256 
 257 
O Sr. Robson, mencionando uma observação feita pelo conselheiro Itamar, 258 
esclareceu que o Grupo Gestor de Tecnologia da Informação mobilizou a área técnica 259 
no final do ano passado para estimular os técnicos na produção de aplicativos e ao 260 
uso dessa ferramenta. Informou que uma das ideias para o ano é a de impactar o 261 
minuto SST, de forma que os celulares recebam uma mensagem, dando destaque a 262 
informações importantes de saúde e segurança do trabalho. Finalizando, informou 263 
que a entidade está participando de uma parceria com o Ministério do Trabalho, 264 
para treinamento de auditores fiscais e as aulas serão ministradas na 265 
FUNDACENTRO. 266 
 267 
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O conselheiro Evandro, se referindo à questão da Gráfica, comentou que o foco da 268 
FUNDACENTRO é a produção de conteúdo científico voltado à saúde do trabalhador 269 
e os veículos que permitirão maior acessibilidade para diferentes cursos terão que 270 
ser deliberados, com definição de sua viabilidade e necessidade da entidade assumir 271 
ou delegar competência e responsabilidade a quem de direito. Complementando, 272 
informou que, com relação à questão das mídias, em sua opinião, se tratando de 273 
uma mídia simples, não há problemas, quando disponibilizam os estudos no site e, 274 
com relação à implantação de EAD, serão necessárias o envolvimento de questões 275 
como: pré-produção; concepção própria; manutenção; custo x benefício e 276 
atualização, para que se obtenha uma qualidade.  277 
 278 
A Sra. Presidente esclareceu que, como informado pelo conselheiro Helton, será 279 
realizado um estudo pela Diretoria de Administração e Finanças para avaliação de 280 
custo e benefício. 281 
 282 
O conselheiro Helton, se referindo a questões levantadas pelo conselheiro Evandro, 283 
comenta que, quando exerceu o cargo de Superintendente Regional do Trabalho no 284 
Estado do Rio de Janeiro, viabilizando o primeiro EAD da NR-20 no Brasil, teve a 285 
oportunidade de visitar algumas instituições voltadas a ensino à distância, as quais 286 
atualmente possuem tecnologia bastante interessante, emulando papel e celular. 287 
Esclareceu que o curso de EAD tem uma linguagem bastante simples e consegue 288 
atingir qualquer nível de escolaridade. Finalizando, propõe que a questão seja 289 
avaliada em uma próxima reunião do conselho. 290 
 291 
O conselheiro Jairo, dando como exemplo um trabalhador do Oiapoque ou do Chuí, 292 
quando é registrado, recolhe Imposto de Renda e INSS ao Governo Federal e, às 293 
vezes, tem muito mais facilidades e contato com outros ministérios, do que com o 294 
próprio Ministério do Trabalho e a FUNDACENTRO e, sobre esta perspectiva, citando 295 
a finalidade e filosofia da entidade, pergunta como se alcançará, dentro da 296 
prevenção, mudanças dessa atual realidade. 297 
 298 
O conselheiro Nicolino demonstrou sua satisfação em participar da discussão que 299 
está se travando na reunião, sobre um dilema tão interessante onde a 300 
FUNDACENTRO pondera a necessidade e conveniência em ter um estúdio, um 301 
laboratório e uma gráfica e, ao mesmo tempo, o contraponto de a entidade focar-se 302 
na sua atividade finalística, que é o que foi dito no inicio da excelente apresentação 303 
feita pelo Sr. Robson e pensa que o assunto remete a uma positiva ponderação do 304 
foco na atividade finalística, pois é nesta essência que reside realmente o 305 
brilhantismo da FUNDACENTRO, o papel que é reconhecido por todos, bem como a 306 
sua natureza, importância e o trabalho realizado pela instituição, de produzir 307 
conteúdo científico, deixando a parte da disseminação do conhecimento, atribuída 308 
aos meios que puderem ser acessados, por serem dinâmicos, então é mais uma 309 
ponderação neste sentido e que, eventualmente, a escolha que se faça por um 310 
modelo, por exemplo, um estúdio, laboratório ou um hardware, possa vir a engessar 311 
futuramente o processo, por não acompanhar a dinâmica requerida. 312 
 313 
A conselheira Irene comentando sobre o projeto destacou a importância de se 314 
agregar algumas ações que já foram bem sucedidas, sendo uma delas, a firmar uma 315 
parceria, pelo menos na montagem, com a da USP, do curso do professor Sérgio 316 
Médici, um dos pioneiros em EAD, o  qual ministra um curso na área mais técnica, 317 
de especializações em higiene e segurança, mas possui uma vivência em ensino à 318 
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distância muito grande e acredita que seria muito importante para essa montagem, 319 
buscar parceiros que já estão acostumados com a nossa área, como a USP, podendo 320 
se firmar uma parceria sem ônus para a FUNDACENTRO, onde se consiga algumas 321 
estruturas que possam ajudar no seu funcionamento. 322 
 323 
O conselheiro Robson informou ter estado na USP no sábado passado, como 324 
professor convidado, sendo que no curso participaram alunos do Acre e Amapá, 325 
carentes de informação e, também, que se antecipou à Presidente, na sinalização de 326 
uma pauta positiva com a FUNDACENTRO. 327 
 328 
O conselheiro José Carlos lembrou que, em reuniões passadas, se cogitou sobre um 329 
projeto de se levar nas escolas, uma matéria de segurança e saúde no trabalho e, na 330 
época, ficou bastante empolgado, pois os jovens, recebendo esse conhecimento, 331 
incorporam com muito mais facilidade do que um adulto e já sairiam da escola com o 332 
conhecimento de SST e, tendo continuidade o projeto, seria necessária aprovação do 333 
Ministério da Educação, sendo assim, pergunta se, caso a FUNDACENTRO passe a 334 
ministrar aulas nas escolas, não poderia ser destinada uma verba do Ministério da 335 
Educação para a FUNDACENTRO. 336 
 337 
A Sra. Presidente, respondendo ao conselheiro José Carlos, informou que estudará a 338 
possibilidade sugerida pelo conselheiro. 339 
 340 
O Sr. Robson esclareceu ao conselheiro José Carlos que o Projeto “Segurança e Saúde 341 
nas Escolas do Ensino Básico” já está sendo executado e, se os conselheiros 342 
consultarem o site do Tribunal Superior do Trabalho, constará um ementário de SST, do 343 
qual a FUNDACENTRO foi autora, se tratando de uma ferramenta básica para educação 344 
nas escolas, sendo que já está aprovado e publicado pelo Tribunal Superior do Trabalho 345 
como orientação a todas as redes de órgãos públicos e junto ao Ministério da Educação, 346 
está sendo desenhada uma parceria futura, no sentido de viabilizar até eventualmente 347 
recursos, para jovens cientistas que serão os agentes multiplicadores nas escolas.  348 
 349 
A Sra. Presidente aproveitou para agradecer ao conselheiro Itamar pela reivindicação 350 
simpática para confecção de crachás e, também, solicitou o envio de uma foto aos 351 
senhores conselheiros que ainda não tiveram a oportunidade de encaminhar, para que 352 
seja providenciada a confecção dos crachás. 353 
 354 
A Sra. Presidente solicitou ao Sr. Ricardo, Diretor de Administração e Finanças, que 355 
explanasse sobre a questão do orçamento da FUNDACENTRO. 356 
 357 
O Sr. Ricardo cumprimentou a todos e aproveitou para parabenizar o Sr. Robson pela 358 
apresentação. Iniciando, informou que a entidade teve uma redução significativa em seu 359 
orçamento para o ano, sendo que a FUNDACENTRO solicitou para o ano de 2018, um 360 
orçamento de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões) e foi aprovado R$17.000.000,00 361 
(dezessete milhões). Informou que, do valor aprovado, R$14.000.000,00 (quatorze 362 
milhões) se refere a custeios, sendo que inicialmente o valor de custeio da entidade é de 363 
R$23.000.000,00 (vinte e três milhões). Esclareceu que a Sra. Presidente, sensível à 364 
situação, encaminhou ao Ministério do Trabalho solicitação de alteração do orçamento, 365 
para que a instituição possa continuar com suas atividades e com pagamentos de 366 
contratos até o final do ano. Continuando, esclareceu sobre o gráfico orçamentário 367 
entregue aos senhores conselheiros, o qual destaca a dotação inicial e as despesas 368 
realizadas nos últimos cinco anos. Finalizando, justificou da necessidade de alteração do 369 
orçamento ainda no mês de fevereiro. 370 
 371 
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O conselheiro Helton esclareceu que, em outubro do ano passado, já estava em 372 
andamento, no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a proposta 373 
orçamentária, sendo que o orçamento geral do Ministério do Trabalho sofreu um corte 374 
de mais de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no ano de 2017 e que o Ministério 375 
do Trabalho está realizando gestões junto à Secretaria de Orçamento Federal - SOF do 376 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, inclusive em contato com o 377 
Relator Setorial do Ministério do Trabalho na Comissão de Estudo e Orçamento, para 378 
que fossem realizados alguns incrementos e a proposta finalizada e enviada por meio de 379 
Aviso Ministerial, a qual entraria em votação na sexta-feira, não se tratando da que está 380 
sendo apresentada aos senhores conselheiros. Esclareceu que, neste ano, a votação do 381 
orçamento foi bastante célere e o Ministério do Trabalho ficou no aguardo de uma 382 
sinalização do Ministério do Planejamento. Esclareceu que, a rigor, as emendas 383 
individuais ou de bancadas foram compensadas, sendo que o cenário ficou no mesmo 384 
patamar que já se estava trabalhando, não adicionando nenhum incremento. 385 
Finalizando, esclareceu que quando recebeu o desmembramento das ações, constatou 386 
que o orçamento da FUNDACENTRO realmente foi muito sacrificado. Salientou que tem 387 
conversado com a Sra. Presidente desde a semana passada, sobre a atual realidade de 388 
incertezas acerca das despesas do governo, sobretudo a reforma da previdência, reajuste 389 
de servidores e privatização do sistema Eletrobrás, os quais, certamente, gerarão algum 390 
contingenciamento. Salientou também que, após a obtenção de um cenário um pouco 391 
mais cristalino, será possível avançarmos, sendo que não é só a FUNDACENTRO que 392 
está demonstrando esse cenário, nem tampouco o Ministério do Trabalho, pois todos 393 
que são administradores, ordenadores e gestores têm um grande desafio, ou seja, o de 394 
equilibrar as despesas discricionárias, pois as despesas obrigatórias crescem a cada dia 395 
e aproveita para solicitar criatividade, paciência e foco na gestão. Informou ser 396 
necessária uma definição do que se quer do Ministério do Trabalho e percebeu, em um 397 
rápido diálogo, uma intercessão indesejável dentro do Ministério do Trabalho, referente a 398 
capacitação, que é realizada pela Coordenação Geral de Recursos Humanos; a 399 
FUNDACENTRO, que deveria ser o braço na capacitação de saúde e segurança no 400 
trabalho e a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ou seja, três órgãos realizando 401 
basicamente as mesmas atribuições, sendo necessário definir qual caminho a seguir 402 
pelo Ministério do Trabalho. Finalizando, informou que o assunto está em discussão no 403 
Ministério e aproveitou para convidar a Sra. Presidente a participar das discussões sobre 404 
a realidade orçamentária, enfatizando que o ministério realizará gestões, a fim de 405 
melhorar o orçamento.  Aproveitou para fazer um convite à FUNDACENTRO, para que a 406 
entidade enxergue seu tamanho e custeio quanto às treze unidades e a questão da 407 
Gráfica. Esclareceu que o Ministério do Trabalho está reduzindo gastos com aluguéis, 408 
que está em torno de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) anuais e que estão sendo 409 
analisados, com muita prudência, os números do Ministério do Trabalho, para que a 410 
FUNDACENTRO não deixe de prestar sua atividade finalística. 411 
 412 
A Sra. Presidente esclareceu que a reivindicação de ampliação orçamentária é para que 413 
a entidade possa manter os contratos que já possui e que não estão falando em 414 
investimento, pois muitas das unidades da FUNDACENTRO se encontram deterioradas. 415 
Esclareceu que, de fato, a entidade precisa se organizar para os ajustes e o maior 416 
contrato que a entidade possui é o de apoio administrativo, por necessitar do auxílio dos 417 
terceirizados, em virtude do quadro reduzido de servidores. Enfatizou que a situação é 418 
bem crítica e preocupante, pois, sempre que o conselho se reúne, é ruim precisar 419 
noticiar que a entidade não tem orçamento. Aproveitou para fazer um agradecimento aos 420 
senhores conselheiros pela compreensão, no ano passado, em relação à gráfica, pois não 421 
foi fácil, também para a entidade, tomar a decisão de encerrar as atividades da gráfica, 422 
mas, felizmente, os senhores conselheiros compreenderam a situação. Informou que os 423 
equipamentos já foram desfeitos e a gráfica é um assunto encerrado, sendo que a 424 
entidade terá uma economia anual de quase um milhão de reais.  425 



 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

FUNDACENTRO 
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO 
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

 

Sede / Centro Técnico Nacional 

 

RUA CAPOTE VALENTE, Nº 710 - CEP: 05409-002 - SÃO PAULO-SP - BRASIL - CAIXA POSTAL: 11.484 / CEP: 05422-970 
TELEFONE: (011) 3066-6000 (PABX); FAX: (011) 3066-6234; SÍTIO: http://www.fundacentro.gov.br; CNPJ: 62.428.073/0001-36; IE: 111.009.706.116 

FJDF/SEDE - CÓD. 300026.6 - A4 - 1x1 - Versão 2.0  (W - 04/2012 - SMA) 

 426 
O conselheiro Helton se referindo à análise dos números, na questão do aluguel, 427 
informou que, via de regra, a média dos vinte e sete estados onde possui uma 428 
Superintendência, um terço dos gastos é com terceirização de mão de obra, asseio e 429 
conservação e segurança privada. Em seguida, passou a relatar as medidas tomadas 430 
para redução de gastos, enquanto esteve à frente da Superintendência Regional do 431 
Trabalho no Estado do Rio de Janeiro. 432 
 433 
O conselheiro Scaboli se manifestou dizendo que planejamento, organização e previsão 434 
orçamentária são necessários e, em sua avaliação, o conselho possui: representação da 435 
FUNDACENTRO como órgão de pesquisa e aproveitou para parabenizar por todo o 436 
trabalho realizado pela instituição; representação do Ministério do Trabalho, que trata 437 
de um órgão fiscalizador; representação do Ministério da Fazenda que vem realizando 438 
seu trabalho com os aposentados em geral e a representação do Ministério da Saúde e, 439 
se referindo sobre a questão de enxugar, questiona se o governo não parou para pensar 440 
ainda sobre o que vem acontecendo com os trabalhadores e trabalhadoras nos 441 
ambientes de trabalho, os quais estão adoecendo e causando custos aos cofres públicos 442 
do Governo Federal, tanto para o Ministério da Saúde quanto para os Ministérios da 443 
Previdência e do Trabalho, em razão das empresas não cumprirem as normas de 444 
segurança e a FUNDACENTRO ter exposto, ao conselho, não ter condições de realizar os 445 
estudos e pesquisas nos ambientes de trabalho, sendo que não é o governo quem tem 446 
sofrido com a situação e, sim, os trabalhadores. Aproveitou para deixar, como reflexão, a 447 
todos os representantes que fazem parte do governo no conselho, o que vem 448 
acontecendo no Brasil, onde está sendo enxugado e quanto aos trabalhadores que estão 449 
adoecendo, sendo necessário enxugar de forma estudada e planejada. Citou que o 450 
Ministério da Saúde, por meio da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e da qual 451 
participa, vem realizando o seu papel para ajudar o Ministério do Trabalho, no intuito de 452 
que as ações articuladas entre a Comissão Interministerial na qual trabalharam e 453 
aprovaram a primeira Politica Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, que contêm 454 
os planos e ações para cada ministério, fossem executadas, pois os trabalhadores 455 
continuam morrendo e adoecendo em seus ambientes de trabalho, sendo que tudo se 456 
resume na questão financeira. Finalizando, informou que se o governo quer diminuir 457 
custos, necessita pensar em promoção e prevenção de acidentes nos ambientes do 458 
trabalho, mas com o apoio dos demais ministérios. 459 
 460 
A Sra. Presidente informou ser mesmo necessária uma reflexão e de unir forças, por este 461 
motivo estamos reunidos, pois a FUNDACENTRO sozinha não tem essa voz toda e tem 462 
certeza que juntos encontraremos uma solução. 463 
 464 
Dando prosseguimento à pauta, a Sra. Presidente colocou para aprovação a ata da 77ª 465 
Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de agosto de 2017, a qual foi aprovada por 466 
unanimidade. 467 
 468 
Quanto ao item “Calendário de reunião 2018”, a Sra. Presidente lembrou que o conselho 469 
ficou de definir um calendário das próximas reuniões do conselho, pois nas últimas 470 
reuniões estava sendo definida a data da próxima, sendo que os senhores conselheiros 471 
acabavam não conseguindo se programar e participar da reunião, apresentando, em 472 
seguida, uma proposta de calendário. Os senhores conselheiros deliberaram pelas 473 
seguintes datas: 26/03, às 14h; 24/05, às 10h; 26/07, às 10h; 25/09, às 10h e 29/11, 474 
às 10h. 475 
 476 
Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente encerrou a reunião, ficando  477 
agendada a próxima para o dia 26 de março, às 14 horas. 478 


