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MATO GROSSO DO SUL-MS
 POSSUI 71 STTR FILIADOS A FETAGRI-MS;
 POSSUI 21 USINAS EM PLENO FUNCIONAMENTO,

EM 14 MUNICÍPIOS, SENDO QUE MAIS 1 ESTÁ EM
FASE DE IMPLANTAÇÃO;
 POSSUI 155 MIL TRABALHADORES RURAIS;
 DESSE TOTAL 26 MIL TRABALHAM EM USINAS;
 13 MIL SÃO TRABALHADORES RURAIS;

CONTINUAÇÃO
 Mato Grosso do Sul conta apenas com oito auditores fiscais de

segurança no Trabalho que atuam em todos os municípios. De acordo
com o auditor Fernando Philbois há cerca de oito anos não é realizado
concurso público para o cargo e isso dificulta a fiscalização. Segundo
ele o número reduzido de peritos, tem que inspecionar frigoríficos,
destilarias, cerâmicas, o comércio, agroindústria, fábrica, fazendas,
empresas portuárias de todo o Estado. Conforme Philbois as
fiscalizações são feitas todos os dias, sejam as de rotina ou também as
de denúncias.
 As estatísticas demonstram que EM 2009 no Estado foram registrados

6.573 casos, sendo que 61 pessoas morreram em conseqüência de
acidentes de trabalho. Em Corumbá foram 346 ocorrências e duas
mortes.

Principais Atuações da FETAGRI-MS
Na Saúde do Trabalhador
• Negociação de Convenções Coletivas de Trabalho

• Membro efetivo da CPIFCT, desde sua criação

• Membro efetivo do FSSMT.

COMISSÃO PERMANENTE DE INVESTIGAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO
 A Comissão Permanente de Investigação e Fiscalização

das Condições do Trabalho no Estado de Mato Grosso
do Sul, é um fórum que congrega 40 entidades
governamentais e não governamentais, sindicatos e
universidades;
 Nascida na década de 90 como CPI, com a parceria da
DRT-MS, INSS, MPT, SJ-MS, MS;
 Ganhou caráter permanente em Julho de 1993, com a
resolução N 010 da DRT-MS.

OBJETIVO GERAL DA CPIFCT
 Contribuir para o cumprimento das relações de

trabalho conforme a lei; melhorar as condições de
trabalho e da qualidade de vida dos
trabalhadores; fortalecer os valores da família,
promover a cidadania; prevenir e erradicar o
trabalho infantil e o trabalho escravo no MS;
Conscientizar os trabalhadores dos seus direitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Investigar e fiscalizar as condições de trabalho no Estado de

Mato Grosso do Sul, divulgar em nível local, nacional e
internacional, a problemática das relações de trabalho, visando
obter a participação da sociedade nas propostas de solução,
atuando em parcerias com a sociedade civil organizada e
Governo (municipal, estadual e federal).
 Atuar indiretamente na realidade, denunciar irregularidades
observadas aos órgãos responsáveis pelas relações do trabalho,
meio ambiente, justiça, educação, saúde, promoção social,
habitação, saneamento e segurança do trabalho, destacar
responsabilidades pela solução dos problemas identificados e
acompanhar/articular entre os membros, os trabalhos que
devem ser executados em parcerias.

CONTINUAÇÃO
 Realizar Audiências Públicas com o intuito de

conscientizar os empregados e empregadores sobre o
cumprimento da lei e o respeito aos direitos
fundamentais.
 O trabalho da Comissão – inspeção “in loco”,
fiscalização, denúncia e divulgação dos relatórios de
viagens – gerando acordos e negociações, e produzindo
reportagens e programas nos veículos de comunicação
do país e do exterior.

CONTINUAÇÃO
 A BBC, de Londres (Inglaterra), produziu um

documentário em 1994 e as televisões da
Alemanha, França, Áustria e Estados Unidos
dedicaram espaço ao tema, o que também foi feito
pelo jornal The New York Times em 1995. No Brasil
o assunto foi matéria do programa SBT Repórter e
do Fantástico, dentre outros.

FÓRUM DE SAUDE, SEGURANÇA E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO- FSSMT

 Entidades participantes: CEREST/MS, MPT, MPE,

FUNDACENTRO,
SINDAVES.

INSS,

SRT,

UCDB,

FETAGRI,

Objetivos Gerais e Específicos do
FSSMT-MS
 Implementar Campanhas permanentes de saúde e

segurança no trabalho;
 Mobilizar articular trabalhadores CIPA;
 Realização de Audiências, Reuniões e Visitas Técnicas;
 Fortalecer e divulgar as ações do FSST-MS juntamente
com os movimentos Sindicais e Sociais, Veículos de
Comunicação;
 Desenvolver ações preventivas para a saúde do
trabalhador.

CONTINUAÇÃO
 Todas essas ações supra citadas tem a finalidade de

verificar as condições de trabalho e avaliar os fatores de
riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão
atualmente expostos e propor melhorias no ambiente
laboral visando minimizar os índices de acidente de
trabalho e doenças ocupacionais

MUITO OBRIGADO!!!

