
O presente documento registra as informações inseridas no Portal de Serviços do Governo Federal (www.gov.br/pt-
br/)

Ministério da Economia

PROTOCOLO DIGITAL - RECIBO DA SOLICITAÇÃO

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação: 235876.0243071/2020

DADOS DO USUÁRIO CADASTRADOR DA SOLICITAÇÃO

CPF: 
Nome: CARLOS FERNANDO DA SILVA FILHO
E-mail: cadastro@sinait.org.br

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social: SINAIT - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 
CNPJ: 03.657.939/0001-11
E-mail: cadastro@sinait.org.br
Celular: (61) 99595-6550
Telefone: (61) 3533-6600

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Tipo da Solicitação: 1 - Protocolizar documentos para o Ministério da Economia

 Informações Complementares:

Número do Processo SEI Informado Pelo Solicitante:
Data de Encaminhamento: 10/12/2020

DOCUMENTAÇÃO VINCULADA À SOLICITAÇÃO

Tipo do Documento Nome do Documento

Requerimento Carta Sinait nº 147_2020_Carta ao Subsecretário de
Inspeção do Trabalho-SIT - Sr. Rômulo Machado.pdf

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR VINCULADA À SOLICITAÇÃO
(Preenchimento Opcional)

Descrição do Documento Nome do Documento



 
 

 

Carta SINAIT nº 147/2020                                      Brasília-DF, 09 de dezembro de 2020. 

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor 

Rômulo Machado 

M.D. Subsecretário de Inspeção do Trabalho 

  

Assunto: Pedido de audiência para tratar do planejamento do retorno ao trabalho presencial nas 

Superintendências Regionais do Trabalho 

 

Senhor Subsecretário,  

  

Considerando notícias sobre o planejamento do retorno ao trabalho presencial em 

algumas Superintendências Regionais do Trabalho para janeiro de 2021, inclusive sem considerar a 

situação dos servidores que compõem o grupo de risco, 

Considerando que a pandemia de Covid-19 está longe de ser contida no País, com 

especialistas apontando uma segunda onda, e que não há vacina que proteja servidores e cidadãos, 

nem tratamento considerado totalmente eficiente ou adequado para casos graves, 

Considerando que um número significativo de SRTs não possui instalações adequadas ou 

seguras para o seu funcionamento, e 

Considerando que a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, tanto em 

número como na especificação adequados, é um problema ainda não solucionado, 

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT, por meio de sua 

Diretoria Executiva Nacional – DEN, solicita audiência com o senhor subsecretário para tratar 

novamente do retorno ao trabalho presencial nas SRTs, a fim de reiterar o alerta para o alto risco que 

a medida representa diante do atual cenário no Brasil. 

A entidade lembra ainda que, ao longo dos últimos meses, praticamente a totalidade dos 

trabalhos que eram desenvolvidos nas dependências físicas das SRTs teve continuidade sem prejuízos 

por meio do trabalho remoto. 



 
 

 
Assim, para o Sindicato Nacional, muito melhor do que apressar um retorno inseguro, 

seria adotar medidas para que o trabalho remoto seja mais abrangente e dotado de condições 

adequadas ao seu funcionamento. 

Certos de poder contar com a interlocução com esta Subsecretaria, aguardamos resposta. 

  

Atenciosamente, 

 

 

 

Bob Everson Carvalho de Machado 
Presidente do SINAIT 

                                                


