
Na última segunda-feira, dia 28, foi realizada a audiência no Ministério 
Público do Trabalho (MPT) motivada pela representação patrocinada 
pelo SINTEC-SC, em função de vários problemas ocorridos na implanta-
ção do projeto piloto do COSD (Centro de Operação do Sistema de Distri-
buição). A audiência foi coordenada pela procuradora do trabalho Dra. 
Quézia de Araújo Duarte. Representando o SINTEC-SC, o seu Vice-Presi-
dente, Mauro Miranda, acompanhado do advogado, Dr. Irineu Ramos 
Filho. Pela empresa, o Engenheiro José Leonesi e assessores. Também 
presentes representantes dos sindicatos majoritários.
Inicialmente, a procuradora questionou o representante da empresa 
sobre o processo de seleção interna para operadores do COSD, haja vista 
que alguns não tinham a formação necessária (Técnico Industrial). A 
empresa justi�cou que houve várias desistências e que os que permane-
ceram tem a quali�cação exigida, porém, informou que há necessidade 
da convocação imediata de mais 15 Técnicos Industriais para formação 
do quadro mínimo sendo, sete do cadastro positivo do último concurso 
público e mais oito através de processo de seleção interna.
Seguindo, a procuradora indagou sobre a questão dos treinamentos 
realizados. Neste aspecto, houve contradições pelos representantes da 
empresa, que tentaram justi�car o injusti�cável, não admitindo as falhas 
cometidas. Assim, �cou muito explícito para os presentes e principal-
mente para a procuradora que os treinamentos ofertados foram falhos. 
O pior é que tentaram culpar os operadores pelas falhas no treinamento, 
porque apresentaram documento de recusa para operar todos os níveis 
de tensão (alta, média e baixa).
O procedimento de recusa (assinado em 14/01/16) foi uma orientação do SINTEC-SC, haja vista que devido à celeridade de implanta-
ção do COSD, conforme resolução da DDI Nº 117/2015 (que prevê a data 01/01/16 para início da operação do COSD), onde até agora 
não se sabe o motivo da pressa e considerando problemas no processo de treinamento, como carga horária reduzida entre outros, os 
operadores do COS não se sentiram seguros para operar o sistema em todos os níveis de tensão, devido ao risco de causarem aciden-
tes, com responsabilização penal e consequências graves para a sociedade, conforme já relatado pela INTERSINDICAL em boletins 
(FALAs) anteriores. 
Ao serem questionados pela procuradora sobre a sala de descompressão (sala para descanso nos intervalos), foi relatado pelos repre-
sentantes que a empresa disponibiliza cozinha completa com bancos, bancadas e eletrodomésticos para refeições, lanches etc.. Nesse 
momento, �cou evidente que os representantes da empresa não estavam preparados para essa audiência. O assunto está posto desde 
o início do projeto e até agora não saiu do papel, uma clara falta de respeito aos pro�ssionais, principalmente com aqueles que traba-
lham nos turnos da madrugada, sábados, domingos e feriados. 
Também foram relatados, na audiência, problemas de ruídos no ambiente de trabalho em função da retirada da parede que separava 
as salas, de forma arbitrária, sem que a gerência discutisse com os operadores a viabilidade da proposta.
O SINTEC-SC manifestou à procuradora, de forma contundente, sua indignação ao descumprimento de clausulas do ACT vigente, que 
tratam do adicional de despachante e alteração de normativas internas, e dessa forma não vai avalizar nenhuma ação da empresa no 
projeto do COSD sem a devida discussão em conjunto. 
Finalizando a audiência, a procuradora solicitou que seja realizada diligência pela assessoria técnica do MPT (Médico e Engenheiro de 
segurança e medicina do trabalho), com apresentação do relatório técnico relativa às condições do meio ambiente do trabalho no 
COS/COSD até a próxima audiência, marcada para o dia 04 de abril. Também, solicitou ao SINTEC-SC trazer na audiência os operadores 
do COS, COSD e COD, envolvidos nessa área.
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