Transportes: são reembolsados os custos de transportes públicos,
contra apresentação de recibo e factura, em nome da CGTP-IN, e
com o preenchimento da ficha que enviamos em anexo.

Almoço: oferecido

Inscrições: a realizar no site www.shst.cgtp.pt,
no nosso “portal da Segurança, Higiene e Saúde”,
mas também poderá enviar a sua inscrição para o
endereço campanhashst@cgtp.pt , ou pedir esclarecimentos
através do no nosso Telefone Verde: 800 208 280

Condições

Para esclarecimentos adicionais: temos também este email ao seu dispor : campanhashst@cgtp.pt

Registe-se para o efeito em www.shst.cgtp.pt e receba
ainda a nossa E-newsletter cujo primeiro número sai
este mês.

Participe e deixe a sua opinião no Fórum Seguro.

www.shst.cgtp.pt – o seu portal sindical de SHST.

Mais informações? Relembramos mais dois instrumentos ao seu dispor :

Tem dúvidas sobre as suas condições de trabalho? Tem
dúvidas se a sua empresa cumpre a lei? Não sabe o que
fazer? 800 208 280, o seu telefone seguro permite-lhe a
resposta na hora. Tem sugestões, esclarecimentos, pedidos a fazer? Quer participar na nossa Campanha?
Ligue para o 800 208 280, uma janela aberta ao movimento sindical, contacte-nos!

Finalmente já se encontra em funcionamento a
nossa linha de telefone verde, ao seu dispôr às
3ªs e 6 ªs feiras das 14 às 18 horas.

800 208 280
O Telefone Seguro da Campanha

WSP3:
WSP4:
WSP5:
WSP6:

Lesões Músculo-Esqueléticas Ligadas ao Trabalho (Set/09)
Organização do Trabalho e Sinistralidade Laboral (Out/o9)
Contaminantes do Meio Ambiente (Nov/09)
Prescrições de Saúde e Segurança no Comércio e Serviços (Dez/09)
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WSP 2: Prescrições de Saúde e Segurança nos Locais de Trabalho (Set/09)

Atenção; a participação é limitada aos primeiros 50 inscritos.

Embora a realização do Workshop, o primeiro desta Campanha, conte com o precioso apoio da FEVICCOM; queremos
relembrar-lhe que a participação está aberta a trabalhadores/as de outros sectores das organizações
sindicais das regiões da Zona Oeste e de Lisboa e
Vale do Tejo, que queiram participar nesta sessão de trabalho prática, de reflexão e debate em torno da temática da
Higiene e Segurança nos Locais de Trabalho, mais especificamente no que respeita à utilização de equipamentos de
trabalho.

Caro/a Camarada,
Convidamo-lo/a, desde já a inscrever-se no Workshop acima
referido, a realizar em conjunto com a FEVICCOM e cujo
programa anexamos.

Aonde? Hôtel VIP –Zurique, Rua Ivone
Silva, nº18, Lisboa (Tel. 217 814 000)

Quando? Dia 3 de Julho de 2009. Das
10h às 16h30.

Sobre quê ? Oficina prática de trabalho sobre
o tema de: “Prescrições de Saúde e Segurança para a utilização de Equipamentos
de Trabalho”

1º Workshop Temático

