ATA DA 32ª REUNIÃO ‐ 05 A 07/08/14

Aos cinco, seis e sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, reuniram‐se os membros da CTPN da NR
32, na sala do conselho da FUNDACENTRO em São Paulo (SP), com as seguintes presenças. Na representação
do Governo Antônio Carlos Ribeiro Filho (GRTE ‐ Juiz de Fora‐ MG), Marcos Antonio Lisboa Miranda
(SRTE/PE) e Albino Pereira Sampaio Filho (GRTE – São José dos Campos – SP). A representante Érica Lui
Reinhardt (FUNDACENTRO) justificou a ausência. Na representação dos Empregadores Luís Sérgio Soares
Mamari (CNC), Lucinéia A. Nucci (CNA), Mauro Daffre (CNI) e João Sabino (CNIF). Alexandre Frederico de
Marca (CNT) justificou a ausência. A Assessora Técnica Vera Lúcia Cantalupo (CNIF) justificou a ausência.
Luiz Carlos Fonseca e Silva esteve presente como Assessor Técnico da representação dos empregadores. Na
Representação dos Trabalhadores Maria Nelcy Ribeiro Oliveira da Costa (Força Sindical), Ademir Portilho
(CUT), Ronaldo Parizi (CUT), Joel Félix (Força Sindical) e Osvaldo Ferreira de Souza (UGT), que substitui o
representante Pedro Tolentino afastado por motivo de doença.
‐ No dia 05 de agosto de 2014 foi realizada visita técnica na empresa Quality Esterilização, localizada na
Rodovia Raposo Tavares nº 729, km 114,5, no município de Araçoiaba da Serra (SP). A empresa realiza
esterilização com óxido de etileno.
‐ No dia 06 de agosto pela manhã ocorreu à apresentação do Sr. Fernando Bustamante, Consultor em
esterilização em produtos para saúde. O Sr. Fernando ministrou palestra sobre a esterilização com o óxido
de etileno.
‐ No dia 06 de agosto à tarde os membros da CTPN passaram a tratar da organização do seminário sobre a
NR‐32 em Recife ‐ PE, no dia 27 de agosto. Pela manhã o seminário será dirigido para os Auditores Fiscais do
Trabalho e à tarde dirigido para o público em geral.
‐ No dia 07 de agosto pela manhã ocorreu à apresentação do Sr. Sérgio Munhoz, Gerente de Tecnologia e
Pesquisa da empresa Air Liquide Brasil Ltda.. O Sr. Sérgio ministrou palestra sobre a esterilização com o
óxido de etileno.
‐ No dia 07 de agosto à tarde os membros da CTPN deram continuidade ao processo de organização do
seminário sobre a NR‐32 em Recife ‐ PE.

