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Sindsep se reúne com Secretaria Municipal  
de Saúde para tratar das precárias  

condições de trabalho no DVZ/Cosap

Reativação da brigada de incêndio em 15 dias; 
 

Apresentação do resultado do grupo de trabalho sobre 
fluxos em casos de acidentes e primeiros socorros até 
setembro de 2019; 
 

Realização, no mês de outubro de 2019, de oficinas 
para que todos os setores tenham conhecimento sobre 
os fluxos e POPs (Procedimento Operacional Padrão); 
 

Realização, em novembro de capacitação, sobre os  
temas debatidos na reunião.

O diretor do Sindsep José Teixeira, os RSUs, Cipeiros  e 
os coordenadores de Covisa e Cosap, juntamente com 
o gerente do DVZ, participaram da reunião com repre-
sentantes da Secretaria Municipal de Saúde para tratar 
das precárias condições de trabalho e segurança para 
lidar com animais, na sexta-feira, dia 23 de agosto.

Entre os encaminhamentos estão: 
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Já salvou o Zap do Sindsep?
Quer ficar por dentro das ações e  
mobilizações da luta de valorização  
das carreiras de Agentes de Apoio,  
AGPPs e ASTs?

Vamos cadastrar seu 
número, você passará a 
receber nossas notícias 
e poderá enviar suas 
dúvidas e denúncias.

JUNTOS SOMOS FORTES!  
JUNTOS SOMOS SINDSEP!

Salve o WhatsApp Oficial Sindsep:

e mande um Oi!
11-97025-5497
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