
 
 

 

Presidenta da Fundacentro abre diálogo e apresenta metas 

 

Fonte: Fundacentro - 17/05/2013 

 

A presidenta da Fundacentro, Maria Amélia de Souza Reis, visita esta semana os Centros Regionais de 

Pernambuco e da Bahia. Desde a sua posse, a presidenta também tem se reunido com todas as áreas do 

Centro Técnico Nacional - CTN, em São Paulo. No início da semana passada, foi a vez dos servidores do 

Centro Regional do Rio de Janeiro serem ouvidos. 

 

"Acredito que uma gestão transparente e participativa pode, ao proporcionar um cronograma de discussão e 

formulação de um plano estratégico de longo prazo, definir, ao mesmo tempo, uma proposta de gestão que 

ultrapasse os tempos de uma única gestão", garante Maria Amélia Reis. 

 

Em São Paulo, a presidenta tem recebido as demandas tanto da área técnica quanto da executiva e 

administrativa. Muitas reuniões não se limitaram a ouvir as chefias e se estenderam a todos os funcionários 

da área. Outras abrangeram comissões específicas, como a CIF - Comissão Interna da Fundacentro ou grupos 

como o GRH - Grupo de Resgate Histórico. 

 

Procuradoria Jurídica, Auditoria Interna, Coordenação de Recursos Humanos são outras áreas que tiveram 

reunião com a presidência da Fundacentro. Já o Sindsef - Sindicato dos Servidores Federais do Estado de São 

Paulo e uma comissão de servidores foram recebidos no dia 3 de maio. A rearticulação da associação dos 

funcionários foi incentivada e requerida com insistência pela presidenta. 

 

Necessidades como a formação de comissão para alocação de vagas de novos concursos e a retirada do 

estatuto apresentado pela gestão anterior foram colocadas em pauta pela comissão e pelo sindicato. 

Segundo a presidenta, o texto já foi retirado da Casa Civil e está nas mãos do ministro do Trabalho para 

ser reavaliado. O estatuto vigente é o de 2003, e a consecução deve ser adequada e discutida. 

 

Além dessas atividades, a presidenta da Fundacentro participou da reunião do Conselho Curador em Brasília, 

em 22 de abril. Na ocasião, ela já havia sido nomeada. A posse foi assinada no dia seguinte na mesma 

cidade. Já a cerimônia de posse ocorreu em São Paulo, no dia 2 de maio, com a presença do ministro do 

Trabalho, Manoel Dias.   

 

Metas a cumprir 

 

Na avaliação da presidenta, as características da contemporaneidade desafiam a Fundacentro a apresentar 

novas e criativas soluções. Assim a gestão pretende incentivar a produção de mais conhecimentos e técnicas 

inovadoras tanto na sede, em São Paulo, quanto nas unidades descentralizadas por todo país. O objetivo é 

evidenciar para a sociedade a natureza própria da instituição como um efetivo centro de ciência e tecnologia 

voltado à SST. 

 

Pretende-se definir objetivos e metas de longo prazo, que orientem as metas de curto e médio período. A 

gestão deve ser compartilhada, e as ações da Fundacentro internacionalizadas. O papel de instituição de 

Ciência, Tecnologia e Inovação será intensificado com o investimento em cursos de pós-graduação e, assim 

que possível, a criação de um doutorado. A relação institucional com a Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) e FAPs (Fundações de Amparo à Pesquisa) serão intensificadas. 

 

 



 
 

 

Cursos educativos, ações de extensão e cultura também estão entre os objetivos da gestão. Uma das 

possibilidades é a realização de cursos para professores das redes públicas de ensino, já que a cultura da 

prevenção e da segurança no trabalho se inicia em casa, na família e na escola - espaços privilegiados de 

educação. O uso das mídias interativas deve ser estimulado e aprimorado. 

 

Ainda estão entre as metas da presidência: apoiar a maior inserção internacional da Revista Brasileira de 

Saúde Ocupacional - RBSO e demais publicações da Fundacentro. Realizar concurso público para preencher 

os 150 cargos novos distribuídos pela Portaria da SRH nº 2.434, de 10 de setembro de 2010. Dar 

continuidade a reestruturação do Portal Web da Fundacentro, com o objetivo de torná-lo a principal fonte 

de informação em segurança e saúde do trabalhador no país. 

 

Outra meta é a criação de um centro de memória da instituição. O objetivo é possibilitar a musealização do 

patrimônio científico da Fundacentro bem como a produção de exposições permanentes e itinerantes. 

 

Uma parceria com a Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro - UNIRIO/MAST está sendo articulada para a realização de pesquisas e atividades, visando 

resgatar a memória da instituição. Já houve uma teleconferência com membros do Grupo de Resgate 

Histórico da Fundacentro e reunião com a universidade em 17 de maio. 

 

A participação em feiras e a divulgação dos riscos de acidentes, doenças do trabalho e formas de melhorar 

as condições dos meios de trabalho também serão estimuladas. 


