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Resgate Histórico

• Até 1.900, não tínhamos Sindicatos, somente

ligas de socorros mútuos

• associação por categorias (de ferreiros,

marceneiros, tecelões)

• O foco era principalmente na assistência em

caso de desalento

( acidente, doenças, óbitos)



No setor Publico 

• Somente com a CF de 1988 é que se foi possível a 

criação dos sindicatos no setor publico.

• O que mobilizou os funcionário públicos na criação dos 

sindicatos específicos, foi o mesmo sentimento da 

criação dos sindicatos privados .

• A melhoria das condições de trabalho e de salários.



O sindsep

• Ao longo dos seus 29 anos o Sindsep não se furtou do 

debate da saúde do trabalhador.

• Criação de cipas nas unidades 

• Construção da lei da cipas

• Debate sobre a  lei do sesmt

• Participação efetiva em conselhos

• Participação em diversas conferencias em seus diversos 

âmbitos.

• Inserção nas mesas de negociação da temática saúde 

do trabalhador 

• ......



A ruptura 

• Maior exigência de 

qualificação

• Menor poder de compra

• Necessidades 

econômicas

• Redução da mão 

de obra 

• Aumento das 

terceirizações

• Redução da 

correlação de 

forças  



A secretaria de Politica de saúde do 

trabalhador atualmente 

Secretario 
/Roberto

Ass.Tecnica/

Elionara

Psicóloga/

Carol

Administrativo/

Claudete



Projetos e ações atuais 

• Atendimentos e orientações aos trabalhadores com 

duvidas sobre licenças médicas 

• Acompanhamento de denuncias das condições de tralho 

• Participação em SIPATs

• Acompanhamento de CIPAS

• Atendimentos especializados com a psicóloga

• Participação de mesas de negociação

• ......



Projetos e ações atuais 

• Plenárias de saúde do Trabalhador

• Seminarios

• Acompanhamentos das Ações do Ministério 

Publico do Trabalho 

• Parceria com PUC

• Comitê de Combate ao assedio moral

• ......



Construção de materiais

• Cartilha sobre assedio 

moral

• Cartilha sobre cipa

(atualização)

• Cartaz da cipa



cartaz



O desafio atual

Construir as bases da Politica de saúde do 
Trabalhador para os trabalhadores públicos 
do município de São Paulo 

Considerando alguns detalhes que foram 
pontuados ontem.

• A dualidade do estado

• Os modelos de programas existentes nas 
instituições privadas

• O modelo de “saúde do Trabalhador “ que 
possuímos



O desafio atual

• As demandas apresentadas pelos 

usuários.

• As características de cada serviço 

• A diferença entre os indivíduos.

• As correlação de Forças 

• Os vários sujeitos, espaços 

• A necessidade de mudança e renovação. 





40,68 % das licenças estão 

relacionadas diretamente 

com as condições de 

trabalho???



Como pensar:

• Promoção ?

• Prevenção?

• Pericia?

• Reabilitação/ 

readaptação???



vamos para os grupos com os seguinte 

desafio.

Aponte três desafios para a

implantação da politica de saúde do

trabalhador no município de são

Paulo considerando os seguintes

eixos?



vamos para os grupos com os seguinte 

desafio.

Grupo – verde – Promoção a saúde

Grupo – laranja –Prevenção

Grupo – Azul – pericia

Grupo – Vermelho – readaptação /



já acordamos que:

Dia 30 de junho 

As 10:00

Na Rua da Quitanda 162

Coletivo de Saúde do Trabalhador


