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1. Antecedentes

Atualmente,  é amplamente reconhecido que o abuso de drogas é um fenômeno
complexo e disseminado  que afeta todos os setores da sociedade em quase todos os
países do mundo. Um setor da sociedade  afetado pelo abuso de drogas e onde as
intervenções poderiam ser mais eficazes é o local de trabalho . Os trabalhadores
representam mais de 60% da população  , e passam mais de metade de suas horas de
vigília no ambiente de trabalho. Além disso, as condições no local de trabalho têm
laços importantes com a comunidade e com as famílias dos trabalhadores,
influenciando a sua qualidade de vida. É um fato geralmente aceito que o local de
trabalho é a segunda unidade social mais importante depois da família.

É em consequência do reconhecimento acima, do impacto potencial  das
intervenções de prevenção do abuso de drogas  no e através do local de trabalho e da
comunidade, que a comunidade internacional, governos e o setor privado, com o auxílio
técnico  do sistema das Nações Unidas  começou uma série de reuniões de trabalho
e   iniciativas no sentido de identificar estratégias de prevenção de abuso de drogas
e intervenção para enfrentar este desafio.

A  Primeira Conferência Internacional da Área Privada sobre Drogas nos Locais
de Trabalho e na Comunidade  teve lugar em Sevilha , na Espanha, em outubro de
1993. A Conferência reuniu representantes de empresas, sindicatos, organizações não-
governamentais especializadas da América do Norte e da Europa, bem como um
representante do Serviço Social da Indústria (SESI) do Rio Grande do Sul, no Brasil.
A discussão girou em torno de revisar políticas empresariais existentes e explorar
maneiras de desenvolver programas globais para  a prevenção e reabilitação no local
de trabalho, bem o  estabelecimento de parcerias entre o setor privado e a
comunidade.

A Segunda Conferência Internacional da Área Privada sobre Drogas nos Locais
de Trabalho e na Comunidade surgiu como uma proposta do Presidente da Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e Presidente Regional do SESI, Sr.
Dagoberto Lima Godoy que, em Sevilha, indicou o vivo interesse que havia, na sua
região, em dar início a programas globais de prevenção de abuso de drogas
planejados e implementados conjuntamente pelas empresas e pela comunidade. O Sr.
Godoy ofereceu as instalações do SESI  e apoio para a organização da Conferência.

A Segunda Conferência, organizada conjuntamente pelo SESI,  pelo Programa
das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (PNUCD) e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), teve lugar em Porto Alegre, Brasil, de 24
a 26 de abril de 1995, e teve 84 participantes de 16 países da América Latina, Caribe,
América do Norte, Europa, e um observador da Asia, representando empresas,
sindicatos e organizações não-governamentais.

A Conferência, realizada no contexto do Decênio das Nações Unidas Contra o
Abuso de Drogas(1991-2000), também foi um evento primordial na celebração do
Quinquagésimo Aniversário das Nações Unidas. 
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2. Objetivos

 O objetivo da Segunda Conferência do Setor Privado, com o seu enfoque
regional, foi de promover uma interação estreita  na  área da prevenção do abuso de
drogas entre representantes do mundo empresarial e outros componentes vitais da
sociedade civil, a saber, o movimento sindical, as ONGs, profissionais da área da
saúde, agências especializadas e programas do sistema das Nações Unidas.

A conferência visava promover a  difusão de experiência concretas na prevenção
do abuso de drogas entre organizações do setor privado, sindicatos, ONGs e a
comunidade, bem como, em alguns casos, compartilhar os resultados de alguns
programas conjuntos envolvendo todos ou alguns desses parceiros.

Com base na revisão de vários programas nacionais e regionais apresentados
na Conferência , os participantes identificaram elementos essenciais  de política
empresarial necessários para parcerias eficazes entre a empresa e a comunidade, para
a prevenção do abuso de drogas.

3. Apresentação da Agenda
 

A Agenda da reunião ( incluida como Anexo 1) dedicou sua atenção à questão
de construir parceiras entre a empresa e a comunidade para  a prevenção de abuso
de substâncias. A Agenda foi estruturada em torno  de apresentações  feitas por
representantes de  companhias, sindicatos e comunidades, que apresentaram as suas
diversas perspectivas e abordagens empreendidas para lidar com o problema.

Foi realizada uma apresentação que analisava as tendências do abuso de
drogas no local de trabalho, e as respostas dadas pelo mundo empresarial para lidar
com o problema de abuso de drogas no local de trabalho, seguida  de um exame de
uma série de programas cooperativos em andamento entre a empresa e a comunidade,
completando assim a sessão plenária.

A lista de participantes é incluida como Anexo 2, e  a lista de trabalhos é incluida
como Anexo 3.

O segundo dia da Conferência foi dedicado à discussão em três grupos de
trabalho paralelos. ( A lista dos Grupos de Trabalho  é incluida como Anexo 4, e os
Termos de Referência como Anexo 5.) 

No terceiro e último dia da Conferência foi feita a revisão das conclusões dos
grupos de trabalho e  adotado o relatório final.

4.  Sessão de Abertura 

A Conferência foi inaugurada oficialmente pelo Presidente da FIERGS e
Presidente Regional do SESI, Sr. Lima Godoy, que deu as boasvindas aos
participantes.

Nos seus comentários de abertura, o Governador do Estado do Rio Grande do
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Sul, Sr. Antônio Britto, afirmou que o abuso de drogas na comunidade alcançara
dimensões que exigiam ação imediata, tanto de parte do setor público como do privado.

Pronunciamentos de abertura também foram feitos pelo Presidente do Conselho
Nacional de Entorpecentes, Sr. Matias Flach, pelo Embaixador da Itália, Sr. Oliviero
Rossi, pelo Vice-Diretor Executivo do PNUCD, Sr. Bertrand Juppin de Fondaumière,
e pelo Diretor Adjunto da OIT no Brasil, Dr. Christian Ramos Veloz. 

5. As Perspectivas Empresarial, Sindical e Comunitária 

5.1 A Perspectiva Empresarial

O Sr. Décio José Schnack, Diretor da Companhia Minuano de Alimentos ,Brasil,
descreveu o “ Programa de Qualidade de Vida “ de sua companhia, iniciado em 1993,
que enfoca atividades preventivas e educativas , enfatizando particularmente  a saúde
física , psicológica  e social, tendo como alvo os trabalhadores e suas famílias. O
Programa estabeleceu grupos de auto-ajuda que promovem mudanças de atitude a fim
de interromper o uso de substâncias que produzem dependência.

O Representante da British Petroleum do Reino Unido,  Sr. David Wright,
apresentou um relato sobre as reservas da sua companhia em adotar programas de
testes para drogas, ao contrário de alguns dos principais concorrentes da B.P.  Ele
enfocou os programas comerciais e comunitários de sua companhia na Colombia em
vista de sua importância num país comumente associado à questão das drogas.
Afirmou   que as operações da BP  na Colombia , com a recente descoberta de grandes
jazidas de gás e petróleo , eram de enorme importância para o país. O Programa de
Questões Comunitárias da  BP se baseia nos seguintes princípios chaves: auxiliar no
preenchimento de necessidades essenciais da comunidade, complementar as funções
sociais do Estado, evitar  o paternalismo e dependência em relação à Companhia, e
respeitar a autonomia , cultura e ambiente da comunidade. 

5.2  A Perspectiva Comunitária 

A Sra. Mónica Elena Villa Gutierrez do “Surgir” , uma ONG baseada em Medellin,
na Colombia, falou sobre a situação das drogas no seu país. Em 1990, o Surgir
realizou um estudo sobre o abuso de drogas e álcool no local de trabalho para a área
de Medellin , que revelou que o álcool era objeto de abuso por 86% da amostra
representativa estudada,  enquanto que 4,5% abusavam de tranquilizantes, 2% de “
bazuco”, e 0.4%  abusavam de cocaina.  Desde 1987, o Surgir implementa programas
de prevenção dirigidas para a força de trabalho . Os programas envolvem a
participação ativa  da comunidade alvo na identificação do problema, projeto,
implementação e avaliação de intervenções preventivas. 

O Sr. Hugo Adolfo Miguez  ,da Vitae Qualitas , uma ONG uruguaia, apresentou
os resultados de três programas, dois na Argentina envolvendo a Federação de
Eletricitários (Luz y Fuerza)  e a União de Ferroviários (“Union Ferroviaria”) , e um no
Uruguai. Ele descreveu a metodologia aplicada em todos os casos, os vários
componentes e os resultados dos programas.
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5.3 A Perspectiva Sindical

A representante da Força Sindical brasileira,  Sra Nair Goulart, observou que as
atividades de prevenção no Brasil se limitavam  e se concentravam principalmente nas
indústrias  de alimentos, metalurgia e couro.  Nessas áreas havia evidências de
aumento no abuso de substâncias. Comissões de Saúde e Segurança no local de
trabalho não eram tão frequentes como em outros países da região , sendo percebidos
como um mecanismo de prevenção eficaz. Ela enfatizou a necessidade de continuar
a desenvolver políticas de Governo nesta área .

A Sra. Elena Carr, Diretora do Substance Abuse Institute , AFL/CIO, Estados
Unidos,  fêz uma apresentação sobre “ Prevenção do Abuso de Substâncias : “
Perspectiva e Iniciativas da Força de Trabalho  Americana” . Ela chamou a atenção
para a maior eficácia de Programas de Assistência aos Membros (MAPs), isto é,
aquêles onde os próprios empregados eram os agentes sociais, ao contrário dos
programas de Assistência aos Empregados (EAPs) , onde os empregadores e/ou
pessoal especializado  eram os principais agentes de acesso à força de trabalho .
Contudo,  observou que qualquer programa era melhor do que programa nenhum.

6.  Tendências do Abuso de Drogas : Impacto sobre e Resposta do Mundo 
Empresarial

Uma apresentação conjunta da OIT/ PNUCD analisou os custos econômicos e
sociais do abuso de drogas, o impacto do abuso de substâncias sobre o mundo
empresarial e estratégias de prevenção no local de trabalho e na comunidade.

O Vice-Diretor Executivo do PNUCD , Sr. Bertrand Juppin de Fondaumière,
analisou as principais características da indústria de drogas ilícitas, e de tendências
mundiais do abuso e tráfico de drogas.  Ele forneceu alguns exemplos da magnitude
dos custos de saúde e econômicos do abuso de drogas na comunidade, o nexo entre
abuso de drogas, HIV/AIDS e prostituição , bem como a alta correlação entre o abuso
de drogas e o crime.

O Sr. Adrian Wilkinson , consultor do PNUCD/OIT, apresentou um trabalho
conjunto sobre antecedentes a respeito da Parceria com o Mundo Empresarial na
Prevenção do Abuso de Drogas.  Utilizou dados de estudos sobre o abuso de drogas
e álcool no Canadá, o Programa Modelo conjunto do PNUCD/OIT/OMS para a
Prevenção de Problemas de Drogas e Álcool entre os Trabalhadores e as suas
Famílias, e  o Código de Práticas Sobre a  Gestão de Assuntos Relativos a Álcool e
Drogas nos Locais  de Trabalho , recentemente adotado pela OIT.

A consultora da OPAS/OMS, Dra. Carmen Freitas, enfatizou, na sua
apresentação, o papel da família na prevenção do abuso de substâncias, em particular
a capacidade da familia promover estilos de vida e comportamentos saudáveis através
do fornecimento de informações relevantes que apoiem a educação preventiva. 
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7.  Assinatura do Programa do PNUCD-SESI

O Sr. Luiz Carlos Lessa Vinholes, , Agência Brasileira de Cooperação (ABC), o
Sr Dagoberto Lima Godoy , Presidente da FIERGS e Presidente Regional do SESI, e
o Sr. Bertrand Juppin de Fondaumière, Vice-Diretor Executivo  do PNUCD, assinaram
um programa de US$1,6 milhões, 80% financiado pelo setor privado brasileiro . O
programa adaptará ao ambiente brasileiro a metodologia  desenvolvida  pelo
PNUCD/OIT/OMS, “ Programas Modelo para a Prevenção do Abuso de Álcool e Drogas
entre os Trabalhadores e suas Famílias”.

8. Algumas Opções de Políticas e Experiências : a  Construção de um 
Programa do Setor Privado no Local de Trabalho e na Comunidade

O Sr. Magdiel Huerto Hernandez, Gerente de Treinamento e Desenvolvimento
da Kaltex Corporation , no México, apresentou o “ Programa Alternativo para a
Prevenção  do Abuso de Álcool e Drogas na Unidade de Trabalho “  da sua companhia,
descrevendo  a filosofia da empresa, e os fatores de risco associados com o abuso de
drogas no local de trabalho. O Programa está baseado no Programa Modelo de
Prevenção do Abuso de Álcool e Drogas entre os  Trabalhadores e suas Famílias, do
PNUCD/OIT/OMS. O seu objetivo é criar uma cultura de prevenção,  dirigindo as
intervenções diretamente aos trabalhadores e suas famílias e estendendo-se à
comunidade. Os resultados do programa falavam por si próprios : o absenteismo
diminuira  de 7% para 3.7% , as taxas de acidentes  haviam caido,  e a produtividade
e qualidade da produção haviam aumentado.

A Coordenadora do programa de Desenvolvimento Social do SESI, Sra. Graziela
Beatriz Castro, apresentou os resultados da pesquisa sobre o “Uso de Substâncias
Psicoativas no Local de Trabalho e na Família”, realizada por sua organização em
1994, com o auxílio do PNUCD. A pesquisa enfatizava o álcool como a substância mais
frequentemente abusada , seguida de drogas de receituário  contendo substâncias
psicoativas  e drogas ilícitas . Foi , também, realizado um estudo sobre as atitudes
empresariais em relação ao problema  do abuso de álcool e drogas no local de trabalho
e as percepções sobre o mesmo, e o interesse relacionado  em iniciar atividades de
prevenção. Com base nos dados coletados e na sua análise subsequente,  o SESI
elaborou um programa de prevenção do abuso de drogas e álcool para os
trabalhadores do Rio Grande do Sul.

O Sr. Owe Linton, Diretor  Administrativo,  Porto de Sundsvall, na Suécia,
apresentou detalhes a respeito do projeto de Sundsvall, “ Locais de Trabalho contra as
Drogas”. O projeto é um programa conjunto de oito empresas que estão trabalhando
em contato estreito com parceiros das comunidades, inclusive o sistema escolar. Ele
enfatizou a importância de dirigir o trabalho simultaneamente para os trabalhadores e
suas famílias.

O  Sr.Carlos Lucena, Diretor , Divisão Médica, Esso, no Brasil , delineou as
medidas adotadas por sua companhia em relação ao problema do abuso de drogas e
álcool, que incluiu atividades de educação e conscientização , reabilitação e  apoio
pós-reabilitação, e identificação e contenção do problema. Ele enfatizou que testes
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aleatórios faziam parte integrante do Programa da Esso.

O Diretor do Programa de Assistência ao Empregado e à Família (EFAP) da
MacMillan Bloedel Ltd, no Canadá, Sr. Jim Stimson , fêz uma apresentação conjunta
com o Sr. Neil Menard, Primeiro Vice-Presidente , Industrial Wood and Allied Workers
of Canada (IWA)  descrevendo o programa conjunto  Sindicato/Empregador de
Assistência ao Empregado e sua Família , estabelecido segundo os princípios de
propriedade local e responsabilidade coletiva. O modelo é construido de baixo para
cima, sendo de propriedade das pessoas às quais serve, e operado pelas mesmas,
com uma ampla gama de iniciativas educativas. O modelo tem um histórico
comprovado, e foi adotado em 19 comunidades , fornecendo serviços a  mais de
230,000 pessoas, através da parceria de cerca de 270 empregadores públicos e
privados, desde pequenas empresas familiares até grandes empresas.

9. Discussão e Conclusões

9. 1 Revisão da situação atual no local de trabalho na América Latina

Como em todas as partes do mundo , a qualidade dos dados sobre prevalência
e incidência de abuso de álcool e drogas no local de trabalho  varia muito entre regiões
e empresas na América Latina. Foi observado que informações recentes sobre estas
questões , no Rio Grande do Sul , foram documentadas no relatório do SESI/RS
entitulado  Uso de Substâncias Psicoativas no Local de Trabalho . No Chile, a indústria
de seguros acumulou informações sobre a incidência e o custo do abuso de
substâncias  entre os trabalhadores. No México, empresas que participam do programa
interagencial PNUCD/OIT/OMS  documentaram informações sobre  este assunto. No
Uruguai existe um estudo nacional sobre o uso de drogas entre a população
economicamente ativa.  O Conselho Nacional de Entorpecentes está procurando
estabelecer um banco de dados sobre este assunto , com o apoio do CICAD/OEA.
Também existe um estudo na Colombia sobre a extensão do abuso de drogas no local
de trabalho (DNE). Num estudo realizado em 1992, pelo Ministério de Saúde, há dados
disponíveis sobre a prevalência de alcoolismo  e o uso do fumo e outras drogas ilícitas.

Houve um consenso geral  de que existe uma falta de estudos objetivos e
confiáveis sobre abuso de drogas no local de trabalho . Contudo, concordou-se que os
estudos relatados  indicam a disponibilidade de procedimentos válidos  para realizar
tal avaliação no continente latino-americano. Dados sobre o abuso de álcool
geralmente são mais fáceis de obter. O uso de drogas ilícitas tende a estar em
conformidade com os padrões da população em geral. A partir de alguns estudos
epidemiológicos  , é possível obter informações sobre o status ocupacional de usuários
de drogas e álcool,  o que confirma esta tendência. 

Algumas companhias que realizam testes compulsórios monitoram  a sua
população de trabalhadores mais frequentemente, porém , a utilização deste método
foi considerada desnecessária pelos participantes , a não ser que estejam relacionados
a  assuntos de segurança e risco para as instalações e o meio ambiente.
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Onde existem iniciativas nos locais de trabalho , tendem a consistir em políticas
sobre o uso de drogas e álcool , e a oportunidade de encaminhamento a agências de
tratamento e grupos de auto-ajuda na comunidade para trabalhadores  com problemas
de dependência.  Frequentemente, tais programas são apoiados por material educativo
para empregados. No Brasil, a responsabilidade pela administração de tais programas
frequentemente é da comissão de saúde e segurança  dentro da empresa. O SESI vem
prestando serviços a trabalhadores com problemas de drogas e álcool  há mais de vinte
anos, através de programas que foram desenvolvidos sistematicamente com base na
sua experiência acumulada.

A maioria das empresas , particularmente pequenas ou médias, não têm tais
programas para os seus empregados. No Uruguai, em  dois distritos de Montevidéu,
um projeto denominado RED foi implementado com a cooperação da comunidade e das
empresas.

Os participantes foram unânimes em recomendar que a decisão de implementar
uma política de local de trabalho é da responsabilidade da alta direção da empresa,
mas, geralmente a responsabilidade por desenvolvimento de  políticas  e
implementação de  um programa deve ser delegada a uma comissão  que inclui
pessoal de saúde ocupacional e segurança, representantes dos trabalhadores, e
pessoal de recursos humanos.

Muitas vezes é difícil definir a comunidade que está ligada ao local de trabalho.
Por exemplo, em grandes cidades  a força de trabalho  pode ser distribuida através de
uma área ampla e diversificada. Em locais remotos, tais como plataformas marítimas
, talvez não haja uma comunidade definida  afora o seu próprio grupo de trabalhadores.
No mínimo , a comunidade consistiria dos trabalhadores, porém poderia  ser expandida
para incluir  os trabalhadores e suas famílias, e poderá ainda incluir sistemas sociais
designados , ligados ao local de trabalho. Esses sistemas sociais podem incluir
autoridades locais, escolas locais , o sistema de saúde e bem estar da área na qual se
encontra a empresa, e outros sistemas formais e informais. Serviços de saúde locais,
que podem atender às necessidades de empregados com problemas de drogas ou
álcool são um componente particularmente significativo da comunidade local.

Foi abordado, em princípio, que a boa comunicação com , e utilização de ,
grupos relevantes da comunidade, é um princípio pragmático lógico para o
desenvolvimento e implementação eficientes de qualquer programa no local de
trabalho.

9.2 Programa Modelo para a Prevenção de Abuso de Drogas

Programas modelo devem empregar uma abordagem holística a questões de
saúde e bem -estar dos empregados, em cujo contexto possam ser tratadas questões
de abuso de álcool e drogas. 

Representantes de todos os setores da empresa devem ser responsáveis pelo
projeto e implementação do programa com o apoio da alta direção. Quando os  perítos
necessários não estão presentes na empresa, devem ser solicitados junto à
comunidade ( serviços de saúde e bem-estar, ONGs, a comunidade acadêmica).
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Os participantes identificaram seis componentes conceitualmente distintos de
um programa modelo:

C educação dos  empregados;
C intervenção/prevenção ;
C pesquisa;
C políticas;
C estratégia de comunicações; e 
C procedimento de controle de qualidade.

Alguns destes componentes ocorreriam, forçosamente , em sequência, mas
outros poderiam ser conduzidos paralelamente. Um programa sempre deve ser dirigido
a todos os empregados , e poderia ser estendido à família do empregado e outros
membros da comunidade. Os participantes indicaram que as atividades  educacionais
deveriam consistir de eventos dirigidos a todos os empregados, a fim de coincidirem
com o lançamento de um novo programa ou a modificação do mesmo. Além disso,
como atividade de  continuação, deve ser oferecida educação a grupos selecionados
de empregados a fim de manter o impulso do programa em andamento.
Intervenção/prevenção deveria consistir em três níveis:

C educação preventiva para todos os empregados;
C orientação  e aconselhamento para pessoas identificadas como 
   correndo alto risco de desenvolver problemas; e,
C serviços de reabilitação para  trabalhadores com dependência  já

    estabelecida.

O componente de pesquisa deve ser implementado desde cedo no
desenvolvimento do programa. A sua função inicial  é de analisar e diagnosticar  a
situação na companhia como uma linha base a partir  da qual pode ser realizada a
avaliação do programa.  Um componente crítico  do programa de desenvolvimento é
a clara articulação das normas desejadas do contexto cultural  do local de trabalho.
Estas normas devem ser articuladas em políticas expressas que ficam subjacentes à
implementação do programa. Os responsáveis pelo programa devem desenvolver  uma
estratégia de comunicação  através da qual  o “rationale” e o objetivo do programa são
apresentados a públicos selecionados.  O público deve incluir sempre empregados,
mas frequentemente também poderia incluir grupos significativos da comunidade.
Finalmente ,  um componente de garantia de qualidade deve ser estabelecido para
monitorar a implementação dos outros cinco componentes e tratar da correção rápida
de problemas em desenvolvimento.

9.3  Objetivos quantificáveis do programa 

 C Redução na incidência e prevalência do abuso de álcool e drogas  entre os
trabalhadores.
C Redução dos fatores que sabidamente aumentam o risco de abuso de

substâncias. Por exemplo, ruido e stress no ambiente de trabalho,
oportunidades de promoção limitadas, e a disponibilidade de álcool ou drogas
no local de trabalho.

C Redução na incidência  de acidentes, dias de licença por doença  e



10

absenteismo e outros custos.

Mudanças específicas em atitudes e comportamentos  (tais como conflito
interpessoal ) entre empregados também podem ser incluidas entre os objetivos.

9.4 Objetivo qualitativo

Entre as medidas qualitativas, a avaliação de qualidade de vida e satisfação no
trabalho são meios úteis para a  avaliação de programas holísticos.

9.5 Interação entre componentes do local de trabalho e da Comunidade

Os participantes reconheceram que é a responsabilidade da gerência tomar a
iniciativa do desenvolvimento de programas no local de trabalho. Como os sindicatos
são representados na empresa, os seus representantes devem ser incluidos no
desenvolvimento de políticas de local de trabalho. Os governos frequentemente
oferecem serviços que podem facilitar o desenvolvimento de programas e apoiar sua
implementação. Organizações não-governamentais frequentemente  têm contatos e
recursos que podem ser utilizados,  num papel similar de consulta e apoio.  As
organizações internacionais têm uma função importante  na promoção da consciência
do valor dos programas no local de trabalho , como é o caso da atual conferência  , e
em ser o repositório  de informações  sobre a variedade e eficácia dos programas
usados em todo o mundo  . O reconhecimento do interesse legítimo e contribuições
úteis que todos os parceiros potenciais podem proporcionar são o melhor meio de
alcançar um consenso e compromisso entre os parceiros acima mencionados.

Dois princípios gerais devem ser aplicados:

 C O primeiro é que as políticas e programas do local de trabalho devem
geralmente aplicar-se a todos os empregados das  empresas participantes e não
enfocar grupos específicos de trabalhadores . A natureza e a estrutura de
setores de trabalho  deve ser levada em conta ao formar planos para a
implementação da política geral.

 C O segundo princípio geral é que todas as substâncias psicoativas (álcool ,
medicamentos receitados e não-receitados, e drogas ilícitas) devem ser
incluidas na política geral de prevenção de problemas no local de trabalho.

Como regra geral foi observado  que as organizações internacionais, nacionais
e regionais  que promovem a adoção de políticas para os locais de trabalho devem
incorporar as políticas no gerenciamento de seus próprios recursos humanos.

Finalmente, é importante que modelos gerais para a promoção de programas de
prevenção ao álcool e drogas nos locais de trabalho tenham flexibilidade suficiente
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para serem adaptados à grande variedade cultural e organizacional na qual serão
implementados.

9.6 Desenvolvimento de parceria comunidade x empresa

As atividades de prevenção implementadas no local de trabalho não são
suficientes se a mensagem preventiva não for estendida às comunidades . A
coordenação com escolas, serviços de saúde, comunicações de massa e
organizações não governamentais  é importante para abranger todos os aspectos da
vida comunitária.

Há alguns problemas na cooperação e coordenação entre diferentes atores. Em
nível governamental é particularmente difícil alcançar coordenação na prevenção do
abuso de drogas. É importante estabelecer redes para a cooperação em todos os
níveis.

 10. Recomendações

Os participantes unanimemente recomendaram ação nas seguintes áreas no
sentido de promover e apoiar iniciativas nos locais de trabalho e desenvolver parcerias
comunidade x empresas para a prevenção do abuso de drogas:

- Pesquisa sobre a incidência e prevalência do abuso de substâncias,  atitudes
quanto a drogas e álcool nos locais de trabalho, bem como exame da relação álcool
x consumo de drogas e suas consequências nos locais de trabalho. Para este propósito
devem ser desenvolvidas metodologias baratas e válidas de estudo do abuso de
drogas no trabalho .

- Avaliação de programas de prevenção e assistência no sentido de estabelecer
seu valor e custo efetivo para a empresa, para seus funcionários e para as
comunidades nas quais eles operam.

- Compilação de um compêndio de programas de locais de trabalho existentes
e esquemas de colaboração empresa x comunidade e sua ampla disseminação para
potencial de  adaptação e implementação por empresas e comunidades interessadas.

- Facilitação da troca de informações neste campo entre empresas, sindicatos,
practitioners e agências comunitárias, através da organização de seminários e
workshops, assim como publicação de boletins.

- Desenvolvimento e condução de programas de treinamento e orientação para
os gerentes e representantes sindicais, assim como para o pessoal-chave envolvido
no desenvolvimento de programas.

- Mobilização de recursos regionais e nacionais por parte dos governos,
empregadores e organizações de trabalhadores para o desenvolvimento de
conscientização e iniciativas nos locais de trabalho.
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- Integração da prevenção do abuso de drogas nas estratégias nacionais de
redução da demanda e cooperação e coordenação crescentes entre as várias agências
governamentais envolvidas.

- Desenvolvimento de programas regionais pelo PNUCD e OIT, em colaboração
com outras organizações quando apropriado,  para prover aconselhamento em políticas
e apoio técnico para a promoção de ações no nível nacional. Neste contexto, deve ser
considerada a promoção e utilização do Código de Práticas da OIT Sobre a Gestão de
Assuntos Relativos a Álcool e Drogas nos Locais de Trabalho.
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ANEXO  1 

SEGUNDA CONFERÊNCIA  INTERNACIONAL  DA  ÁREA PRIVADA SOBRE
DROGAS NOS LOCAIS DE TRABALHO  E NA COMUNIDADE

Porto Alegre, RS , Brasil - 24, 25 e 26 de Abril de 1995

24 de Abril

8:30h                       Credenciamento
9h - 10:30h  Solenidade de  Abertura 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (FIERGS ) e Presidente do Conselho Regional  

do Serviço Social da Indústria (SESI)
Sr. Dagoberto Lima Godoy

Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Sr. Antonio Britto

Representante do Governo 
Sr. Luiz Matias Flach

Vice-Diretor Executivo  do PNUCD
Sr. Bertrand Juppin de Fondaumière

Embaixador da Itália no Brasil
Sr. Oliviero Rossi

Diretor Adjunto da OIT no Brasil
Sr. Christian Ramos Veloz

10:30h - 10:45h Intervalo para café

10:45h - 13h Construindo Sociedades Empresariais e Comunitárias: 
Perspectivas Convergentes e Divergentes
- A Perspectiva Empresarial 

 Sr. Décio José Schnack - Diretor da Cia. Minuano de 
Alimentos -Brasil
 Dr. David S. Wright - Chefe Médico - British Petroleum -Reino

Unido

- A Perspectiva Comunitária
 Sra. Mónica Elena Villa Gutiérrez - SURGIR - Colombia
 Sr. Hugo A dolfo Miguez - Assessor - Vitae Qualitas - Uruguai

- A Perspectiva Sindical
 Sra. Nair Goulart -Representante da Força Sindical Brasileira
 Sra. Elena Carr -Diretora - Substance Abuse Institute-
AFL/CIO - Estados Unidos

13h -13.15h Assinatura do Documento do Projeto PNUCD-SESI

13h - 14h  Intervalo para o Almoço
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14h - 15h  Tendência do Abuso de Drogas : Impacto sobre e 
Respostas do Mundo Empresarial

- Apresentação conjunta do  PNUCD-OIT
   Custo sócio-econômico do abuso de drogas
 Sr. B.J. de Fondaumière - Vice-Diretor Executivo do PNUCD
 Sr. Adrian Wilkinson - Consultor  do PNUCD/OIT

 Abuso de Drogas e a Família 
 Sra. Carmen Freitas -Consultora da OPAS/OMS

15h - 16h Desenvolvendo um Programa do Setor Privado no Local de
Trabalho e na Comunidade : Algumas Opções de Políticas e
Experiências

Sr. Magdiel Huerto Hernandez - Gerente de Capacitação e
Desenvolvimento, Kaltex, Grupo Hytt S.A. - México

    Apresentação do Projeto OIT/PNUCD/OMS no México
Sra. Graziela B. Castro de Castro - Coordenadora de 

Desenvolvimento Social do SESI/RS
Apresentação do Projeto PNUCD-SESI
Sr. Owe Linton - Diretor Administrativo ,
Sundsvalls Hamn A.B. -Suécia

16h - 16:15h   Intervalo para café

16:15h - 18h Outros Estudos  de Caso 

Dr. Carlos Lucena - Esso do Brasil
Sr. Jim Stimson - MacMillan Bloedel Ltd. - Canadá
Sr. Neil Menard - IWA -Canadá

 25 de Abril 

9h - 16h   Grupos de trabalho paralelos

Grupo 1 - Sala de Conferências
Grupo 2 - Sala de Conferências
Grupo 3 - Segundo andar
Grupo 4 - Segundo andar

11h - 11:15h Intervalo para café

13h - 14:30h Intervalo para almoço

16h -16:15 h  Intervalo para café

16:15h - 19h Encontro dos relatores para unir num único relatório
as conclusões dos grupos de trabalho e  apresentá-
las aos três presidentes.
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26 de Abril 

9:30-13h Sessão Plenária
                Relatório Final
               Próximos passos

13h   Encerramento da Conferência
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ANEXO  2

LISTA DE PARTICIPANTES

I REPRESENTANTES DO GOVERNO

Antônio Britto, Governor, State of Rio Grande do Sul, Brazil

Luiz Carlos Lessa Vinholes,  Brazilian Cooperation Agency, Brazil

Luiz Matias Flach, President, National Narcotics Council, Brazil

H. E. Oliviero Rossi, Ambassador of Italy in Brazil

Raul Fernando Izehard,Conselheiro, Conselho Estadual de Entorpecentes - Conem/RS
Trav. Antão De Faria, 6 Ap.6
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: (051) 2213093
Fax:  (051) 2213093

Juarez Correia Barros Junior,  Engenheiro,  Ministério do Trabalho
Esplanada dos Ministérios - Secretária de Segurança e Saúde do Trabalho
Brasília,  D.F./Brasil
Tel.: (061) 2236086

João Carlos Trindade Lopes,  Capitão (Depart. Ass. Estratégicos)
Secretaria da Justiça e da Segurança
Rua Sete de Setembro, 666 3E Andar
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: (051) 228.6658
Fax:  (051) 228.7964

Sirlei C. de Oliveira, Coordenadora - Psicóloga, Polícia Civil
João Pessoa 1312, Porto Alegre, Rs/ Brasil
Tel.: 051 2236603

Isabel Maria Cabral Diniz da Gama,  Assessora Técnica do Atlº Comissário
Projeto Vida - Programa Nacional Contra Drogas
R. Remédios Á Lapa, 18
1200 Lisboa, Portugal
Tel.: 351-1-609560
Fax:  351-1-7269733

    II REPRESENTANTES ACADÊMICOS E DA COMUNIDADE
    
    Arthur Guerra de Andrade, Director
    Grea - Grupo Interdisciplinar de Estudos de Alcolismo e Drogas
Grea - Ipq. - Hc - Fmusp  P.O. Box 8091
São Paulo,  SP/Brasil
Tel.: (55-11) 64-4973
Fax:  (55-11) 852-7615
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Sílvio Silva Andriotti,  Superintendente Regional, Sesi
Assis Brasil 8787, Bairro Sarandi
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel.: 051 3478500
Fax:   051 3478507

Jairo Melo Araujo, Direção - Assistente Social, Universidade - Pucrs
Av. Ipiranga, 6656
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: 2216596

Silvia Calderón, Gerente Técnica, Seamos
Av. 20 de Octubre 2270 Sopocachi
La Paz/Bolivia
Tel.: 390555
Fax:  354472

Graziela Beatriz Castro,  Coordenadora Área Desenvolvimento Social, Sesi
Assis Brasil 8787, Bairro Sarandi
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel.:  3478787
Fax:   3478705

Ramiro Castro de La Mata, Presidente Del Consejo Directivo, Cedro
Av. Roca Y Bologna 271
Lima/Peru
Tel.: 4466682
Fax:  4460751

Jorge Benjamín Eckert, Presidente,  Associação Amigos Bairro Anchieta
Av. Das Indústrias, 115
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: 342. 1764
Fax:  (051) 342.7477

Nils Gardegard, Coordinator, Workplaces Against Drugs
Uddevalla Vaegen 3g
85733 Sundsvall, Sweden
Tel.: Swe 60503316
Fax:  Swe 60503318

Mónica Villa Gutierrez, Trabajadora Social - Coordenadora de Programas, Surgir
Calle 55 # 45-30
Medellín, Antioquia/Colombia
Tel.: (57-4) 511 11 33
Fax:  (57-4) 513 13 29

Ida Szapiro Fridman,  Assessor Técnico,  Sesi
Av. Assis Brasil, 8787,  Bairro Sarandi
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel.: 3478787 R. 8477
Fax:  3478507

José Luís Möllmann, Gerente,  Serviço Social Da Indústria - Sesi
Av. Assis Brasil, 8787
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel.: (051) 347-8511
Fax:  (051) 347-8545
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Edison Danilo Massulo Lisboa,  Coordenador Administrativo - Financeiro,  Sesi
Av. Assis Brasil, 8787,  Bairro Sarandi
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel.: 051 3478506
Fax:  051 3478507

María Consuelo Lara Losada, Directora Programas Preventivos, Corporacíon Caminos
Calle 5a # 38a14 ( 401) Cali - Casa
Calle 56 # 11-25  Barrio La Base - Oficina
Cali, Colombia
Tel.: 4489570/71/72
Fax:  425261

Paulo Manuel Marques, Assessor, Projeto Vida
Estrada Das Laranjeiras, Nº 266, Projeto Vida
Lisboa/Portugal

Hugo Míguez, Asesor, Vitae Qualitas 
Medrano 1922 11b Cp1425
Buenos Aires/ Argentina
Tel.: 54-1-8257841
Fax:  54-1-8257841

Emiliano Montecinos, Investigador Social,  Seamos
Av. 20 De Octubre # 2270
La Paz, Bolivia
Tel.: 325315

Baey Lian Peck,  President,  Singapore Anti-Narcotics 
2 Orchard Boulevard, Singapores 1024
Singapore
Tel.: (65) 732.1122
Fax:  (65) 732.4564

Ines Livia Pellegrini, Consultora Externa,  Sesi - Serviço Social da Indústria
Líbero Badaró, 539/301
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel./Fax: (051) 361.1185

Leda C.R. Pereira, Consultora Interna,  Sesi/RS
Rua Atlantida, 118
Porto Alegre,  RS/Brasil
Tel.: 051-2483303 Sesi 051-3478787 R. 8524
Fax:  3478787

Elmer Ponte, Diretor Executivo, Partners of America in Brazil
Srtn, Quadra 702, Conjunto P, Sala 4048
Brasilia, D.F./Brasil
Tel.: (061) 226.3110
Fax:  (061) 226.3755

Arlete Boeira Suzin, Assistente Social, Sesi - Serviço Social da Indústria
Av. Assis Brasil, 8787 - Codes 
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: (051) 347.8787 Ramal 8491
Fax:  (051) 347. 8507

Enrique A. Warner,  Director de Programas,  Cruz Blanca Panameña
Apdo 810-119 Zona 10
Panamá City/Panamá
Tel.: (501) 26-0422
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Fax:  (501) 26-0235

III EMPRESAS

Amaury Vicente Amorim, Técnico de Segurança do Trabalho, Grupo Ambrás
Av. Afonso Pena 472
S. S Paraíso
Minas Gerais/Brasil
Tel.: 035 5361545

Luiz Baccaha, Médico, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Rv. Torino Carm 10565 Ap 1062
São Paulo/Brasil
Tel.: 66.5738

Reinaldo Bello C.,  Asesor Salud Ocupacional,  Petroleos de Venezuela (Pdvsa)
Edif. Petroleos de Venezuela - Piso 7 - La Campana
Caracas/Venezuela
Tel.: 58-2-7084492
Fax:  58-2-7084595

Nelson Fernando Ramirez Cordoba,  Coordinador de Calidad Total
Cementos del Valle S.A.
Cra 5ª Nº 11-68
Cali,  Valle/ Colombia
Tel.: (572) 6694005 /12
Fax:  (572) 6694013

James Molina Cuevas, Fiscal,  Sintracarcol
Calle # 24a Norte # 2 Bis N-30
Cali,  Valle Del Cauca/Colombia
Tel.: 6611912 - 6611909
Fax:  6611912

Eliane De Lima Gerder, Assistente Social,  Zivi S/A Cutelaria
Visconde de Pelotas, 360
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: (051) 3413300

Jane Ivani Silva de Oliveira, Psicóloga, Trensurb
Av. Ernesto Neugebauer 1985
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: 051 3373533 R.1371

Almir Vergara de Souza, Médico do Trabalho,  Rffsa
R. Veador Porto, 392/206
Porto Alegre,  Rs/Brasil
Tel.: 051 2237067

Magdiel Huerta Hernandez,  Gerente de Capacitación y Desarrollo
Kaltex Grupo Hytt, S.A. de C.V.
Km 11, Antigua Carretera México - Queretaco
Santiago Tlautla, Tepeji Del Rio
Hidalgo, México
Tel.: 773 30570
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Fax:  773 30076

Ricardo Luis Vethencourt Kaifman, Gerente Medico, Petroquimica de Venezuela S.A. - Pdusa
Av. Francisco De Miranda Chacao Torre Pequiuen, Piso 9
Caracas,  Venezuela 
Tel.: 2013527
Fax: 2013232

Owe Linton, Chief Executive Officer,  Port of Sudsvall
Po Box 805
Sundsvall/ Sweden
Tel.: 446 60 193525
Fax:  446 60 193507

Weine Lundgren, Human Resources Manager,  Svenska Cellulosa AB, SCA
S-85188,  Sundsvall/Sweden
Tel.: 046 60193000
Fax:  046 603354

Gilmar Maciel Marinho, Encarregado de Setor, Marcopolo S.A.
RS/230 Km 02 - Ana Rech
Caxias Do Sul, RS/Brasil
Tel.: (054) 222.44.22
Fax:  (054) 222.44.22 Ramal 3452

Jesus Octavio Puyana Morantes, Director Ejecutivo
Fundación Para El Desarrollo De Puerto Wilchel - Fundewilches
Calle 36 Nº 20-28 Ofic 204 Bucaramanga
Santander/ Colombia
Tel.: 423122
Fax:  423122

Ludwina E. Perez,  Human Resources Director,  Sun Development Company “Sundasa”
J.E. Irausquin Blud. 87
Dranjestad
Aruba - Dutch Caribbean
Tel.: 011 2978 - 61000
Fax:  011 2978 - 62897

Viviane Raskin,  Assistente Social,  Corsan
Rua Cabral, 192/402
Porto Alegre,  RS/ Brasil
Tel.: (051) 330.16.07 / (051) 228.5622 Ramal 200

Hermán Rey-Willis, Director Recursos Humanos, Socma ( Sociedade Macri)
Madero 940 - Piso 15º
Buenos Aires - 1106, Argentina
Tel.: 541 3198600
Fax:  541 3139696

Wilva Roman, Assistente Social,  Cia. Minuano De Alimentos
Av. Alberto Pasqualini, 1535
Lajeado, RS/Brasil
Tel.: (051) 714.6133

Decio José Schnack, Diretor, Companhia Minuano de Alimentos
Av. Senador Alberto Pasqualini, 1535
Lajeado,  RS/Brasil
Tel.: 051 7141611
Fax:  051 7143846
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Débora Leal Silva,  Psicóloga,  Calçados Azaléia S.A.
R. Dr. Legendre, 34
Parobé, RS/Brasil
Tel.: (0512) 543-10-00 R.2238
Fax:  543-10-00 R.2267
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Valter Souza,  Presidente,  Força Sindical - RS
José Do Patrocínio, 1212
Porto Alegre,  RS/ Brasil
Tel.: 051 2263855
Fax:  051 3393478

Mr. Jim Stimson,  Director - Efap,  Mac Millian Bloedel Limited
925 West Georgia Street
Vancouver, British Columbia/Canada
Tel.: (604) 661-8517
Fax:  (604) 682-1641

Rosângela Valvassori,  Assistente Social,  Tintas Renner S.A.
Av. Assis Brasil, 3966
Porto Alegre, RS/Brasil
Tel.: 344-55-44
Fax:  489-10-54

IV REPRESENTANTES SINDICAIS 

Enrique Mella Astudillo,  Sub-Secretario General, Central Unitaria de Trabajadores
Alameda 1346
Santiago/ Chile
Tel.: 6985586
Fax:  6958055

Elena Carr, Director , Substance Abuse Institute 
George Meany Center for Labor Studies 
10000 New Hampshire Ave
Silver Spring, Maryland/Usa
Tel.: 301- 431- 1239
Fax:  301- 431- 1654

Tania Mara G. Fonseca, Professora Ufrgs / Depto. Psicologia
R. Campos Salles, 262
Porto Alegre,  RS/  Brasil
Tel.: 051 3415350
Fax:  051 364555

Neil L. Menard,  First Vice-President, Iwa Canada
500 - 1255 - West Ponder St
Vancouver, British  Columbia/Canada
Tel.: 604.683-1117
Fax:  604.688-6416

Rubén Héctor Nugnez,  Subsecretario de Prensa y Relaciones Públicas
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
Lima, 163 - Capital
Buenos Aires/Argentina
Tel.: 383.4551
Fax:  383.4551

Maria Eugenia Pacheco Prado 
Subcoordenadora del Programa Securidad e Higiene de los Trabajadores
C.T.M. Prevision Social y Ecología
Vahlarta # 8 Co. Tabacalera 
México D.F./México
Tel.: 6-87.0113
Fax:  5- 36- 19- 37
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Ana Claudia Bertolini Schneider, Assistente Social 
Siderurgica Riograndense S/A - Grupo Gerdau
Rua Borges de Medeiros, 650
Sapucaia do Sul, RS/Brasil
Tel.: 051 - 474-11-66
Fax:  051 - 474-30-36

Robert J. Torres,  Rep.  Em Brasil,  AFL-CIO (Fed. Americana de Trabalhadores) 
Av. Paulista, 1159
São Paulo,  SP/ Brasil 
Tel.: 011 2881665 
Fax:  011 2892921

Marcelo Trucco, Medical Director, Asociacíon Chilena de Seguridad 
Ramon Carmicer 185
Santiago/Chile
Tel.: 56-2-222 15 25
Fax:  56-2-634 18 34

V SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS

PNUCD: B. Juppin de Fondaumière, Deputy Executive Director, UNDCP, Vienna

G. Quaglia, Director, UNDCP, Brazil

F. Maertens, Chief, Resource Mobilization Unit, UNDCP, Vienna

S. Berterame, Demand Reduction Section, UNDCP, Vienna

A. Finguerut, Section for Latin America and the Caribbean, UNDCP, Vienna

A. Wilkinson, UNDCP Consultant

R. Ramos, UNDCP, Brazil

OIT: B. Shahandeh, Senior Adviser on Drugs and Alcohol, Geneva

C. Ramos Veloz, Deputy Country Director, Brazil

OMS: H. Emblad, Director,  Programme on Substance Abuse, Geneva

C. Freitas, Consultant, PAHO/WHO, Brazil
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ANEXO 3

LISTA DE TRABALHOS APRESENTADOS

“ Programa de Qualidade de Vida ”,  pelo
 Sr. Décio José Schnack, Diretor da Cia. Minuano de Alimentos, Brasil

“ O Programa da British Petroleum na Colombia ” , pelo
 Dr. David Wright, Chefe Médico , British Petroleum , Reino Unido

 “ Programas de Prevenção de Alcoolismo e Abuso de Drogas  na Força de
Trabalho” ,  pela 
 Sra. Mónica Elena Villa Gutiérrez, Coordenadora de Programas de Prevenção na

População  
  Trabalhadora, SURGIR, Colombia

“ Perspectiva Comunitária da Prevenção de Drogas e Álcool no Local de     
Trabalho ”  ,pelo 

   Sr. Hugo Adolfo Miguez, Assessor, Vitae-Qualitas, Uruguai

“ Perspectivas Trabalhistas sobre a Prevenção do Abuso de Substâncias no
Brasil”,  pela 

   Sra. Nair Goulart, Representante da Força Sindical Brasileira , Brasil

 “ Prevenção do Abuso de Substâncias : A Perspectiva e as Iniciativas da Força
de Trabalho dos Estados Unidos ”,  pela  
 Sra. Elena Carr, Diretora , Substance Abuse Institute, AFL/CIO, Estados Unidos.

“ O Custo Econômico e Social do Abuso de Drogas ” , pelo
 Sr. Bertrand Juppin de Fondaumière , Vice-Diretor Executivo e Diretor da Divisão de
Implementação de Tratados e Serviços de Apoio, PNUCD, Viena.

“ O Local de Trabalho como Alvo para a Redução de Demanda ” ,  pelo
 Dr. A. Wilkinson ,  Consultor da OIT/PNUCD

“ Abuso de Drogas e a Família ”  , pela  
 Sra. Carmen Freitas , Consultora da OPAS/OMS

 “ Projeto da OIT/PNUCD/OMS no México sobre o Desenvolvimento de Programas
Modelo para a Prevenção de Abuso de Drogas e Álcool entre os Trabalhadores
e suas Famílias”, pelo 
 Sr. Magdiel Huerto Hernandez, Gerente de Capacitação e Desenvolvimento, Kaltex,
Grupo Hytt S.A., México.

 “ Projeto PNUCD/SESI sobre Prevenção do Abuso de Drogas no Local de
Trabalho e na Família”, pela 
 Sra. Graziela B. Castro de Castro, Coordenadora de Desenvolvimento Social,
SESI/RS, Brasil.
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“ O Projeto Sundsvall : Locais de Trabalho contra as Drogas ”, pelo 
 Sr. Owe Linton, Diretor Administrativo, Porto de Sundsvall, Suécia

“ O Programa de Prevenção de Abuso de Substâncias da Exxon ”  , pelo 
 Dr. Carlos Lucena, Diretor Médico da Esso do Brasil

“ A Assistência Conjunta  Sindicato/Empregador ao Empregado e à sua Família
, da MacMillan-Bloedel”, pelo
Sr. Jim Stimson, Diretor do Programa de Assistência ao Empregado e à Família, da
MacMillan-Bloedel  Ltd. , Vancouver, Canadá, e pelo  Sr. Neil Menard, Primeiro Vice-
Presidente, IWA, Canadá
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ANEXO  4

GRUPOS DE TRABALHO

GRUPO PRESIDENTE CONSULTORES RELATOR

1 MR. DÉCIO MR. MAGDIEL HUERTO MR. RAMSÉS

2 MR. DAVID DR. ARTHUR GUERRA DE MR. STEFANO

3 MR. OWE MR. JIM STIMSON MR. ADRIAN

 


