SEMINÁRIO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO MTE SOBRE O
SISTEMA ÚNICO DO TRABALHO (DIAS 8, 9 E 10 DE AGOSTO/14 )

 ORIENTAÇÕES GERAIS:

Diante do momento político e a necessidade dos servidores discutirem as
condições de trabalho e as alterações que o governo pretende realizar nas Delegacias
Regionais do Trabalho, será realizado Seminário Nacional: FENASPS, CONDSEF,
CNTSS e SINAIT - sobre o Sistema Único do Trabalho (SUT) - no período de 8 a 10
de agosto/14, em Brasília.
As Entidades optaram por não definirem o número de participantes, ficando a
critério de cada sindicato.
No entanto, para melhor organização e do pedido de liberação acordado com o
MTE, solicitamos que os sindicatos enviem os nomes dos participantes com o nº. do
SIAPE e o respectivo horário de chegada e retorno de cada um, até o dia 4 de agosto para
que as entidades enviar ao ministério.
A abertura será dia 8/8, no do edifício sede do MTE, e já temos a
confirmação do representante do Ministério do Trabalho na Mesa de
Abertura, dos palestrantes das Mesas do SUT e do SUS, bem como das
Mesas do DIEESE e CODEFAT. No dia 9 /8, a confirmar o representante do
MPOG.
Nos dias 9 e 10/8, o seminário será realizado na Hospedagem
Brasília Apart. Hotel, localizada no Vicente Pires: Rua 03, Chácara 91 Lote 09.
Em relação a estrutura, os sindicatos poderão optar em aderir
ao pagamento de R$:320,00 por participante, onde terão os seguintes
serviços garantidos:
a) Dia 8/8 de agosto: translado do aeroporto até o auditório do MTE;
b) Credenciamento e material do seminário;
c) Translado ao final da abertura no MTE até o local do evento no Vicente
Pires;
d) Hospedagem nos dias 8, 9 e 10/8;
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e) Jantar no dia 8/8, café da manhã, almoço e jantar de confraternização
no dia 9/8;
f) Dia 10/8: café da manhã, almoço e tran slado ao aeroporto;
Os sindicatos poderão optar pelo o pagamento parcial de R$:
180,00 e terão garantido os seguintes serviços:
a) Credenciamento e material do Seminário no dia 8/8;
b) Translado do Plano Piloto até o local do evento/local do evento Plano
Piloto nos dias 9 e 10/8;
c) Almoço e jantar de confraternização no dia 9/8;
d) Almoço dia 10/8;
No valor por participante, além dos itens citados, também estão previstas as
despesas com os convidados e os materiais que serão utilizados no Seminário. A
reprodução e a divulgação do cartaz ficará a critério de cada entidade.
Solicitamos que os depósitos sejam efetuados (valor da opção) seja
efetuado na conta da CONDSEF (BB – Ag. 0452-9 C/C 403.936-X), até o
dia 4/8/2014 devendo ser comunicad o no email: condsef@condsef.org.br.

- Segue programação.

Brasília, 28 de julho de 2014.

FENASPS
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PROGRAMAÇÃO DO SEMINARIO SOBRE SISTEMA ÚNICO DO
TRABALHO - DIAS: 8, 9 e 10 DE AGOSTO - BRASILIA/DF

Dia 8 de agosto: ( Local: Auditório do Edifício Sede do MTE)
14h – Abertura (CONDSEF, FENASPS, CNTSS, SINAIT, MTE e MPOG).
15h – Exposição da proposta de projeto encaminhada pelo Ministro do
Trabalho e Emprego.
15h30 – Exposição sobre o SUS – com o tema entre o SONHO E A
REALIDADE.
16h – Debate.
17h – Encerramento e deslocamento para hospedagem.
19h – Jantar.
Dia 9 de agosto: (Local: Hospedagem Brasília Apart. Hotel -Vicente Pires
– Rua 03, Chácara 91 - Lote 9)
8h30 – Apresentação do D IEESE sobre a I Conferência do Trabalho
Decente e a visão dos trabalhadores sobre a proposta do Sistema Único do
Trabalho.
9h15 – Debate.
10h15 – Apresentação do funcionamento do CODEFAT e suas formas de
financiamento (representante das centrais sindicais ).
10h45 – Debate.
12h – Almoço.
13h30 – Trabalho em grupo, divididos por temas.
18h – Encerramento.
19h – Jantar de CONFRATERNIZAÇÃO
Dia 10 de agosto: (Local: Hospedagem Brasília Apart. Hotel -Vicente
Pires – Rua 03, Chácara 91 – Lote 9)
8h - Apresentação dos trabalhos em grupo.
10h – Debate.
12h – Almoço.
14h – Encaminhamentos finais.
15h – Encerramento.
FENASPS - CONDSEF - CNTSS - SINAIT
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