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Jornal do Sintesp - nº 174 - Ano 2004

Armando Henrique
Presidente do SINTESP

Sesmt (Serviço Especi-
alizado em Segurança e
Saúde no Trabalho) foi
criado em 27/07/1972,

num momento em que o Brasil era o
campeão mundial em acidentes e do-
enças relacionadas ao trabalho. Di-
ante da situação crítica em que o país
se encontrava, o governo precisava
adotar uma medida forte ou o pro-
blema continuaria. Havia também
uma pressão externa da OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho)
para que se revertesse esse quadro,
e isso motivou a criação do Sesmt.

No começo, o Sesmt enfrentou muitas dificulda-
des, já que era uma experiência nova e sem prece-
dentes em outros países. Foi uma criação 100% bra-
sileira. Essa condição forçou os profissionais a se-
rem autodidatas na forma de se fazer segurança e saú-
de no trabalho. Outro problema enfrentado nesse iní-
cio foi a dificuldade em se delinear o espaço a ser ocu-
pado. Também faltava aceitação e entendimento, tanto
por parte dos empregadores quanto dos trabalhadores.

Ao longo do tempo, foi havendo um acúmulo de
experiências e hoje, já somos referências para vári-
os países nesse quesito. Temos uma vasta literatura
e uma realidade muito diferente daquela em que o
Sesmt foi criado. O Sesmt também impulsionou a
Cipa, que em 1978 passou a figurar na Constituição
Federal. Os profissionais foram buscando uma linha
de ação para padronizar a conduta profissional. Mas
ainda hoje há a necessidade de se estimular a prática
de uma conduta uniformizada e desenvolver o senti-
mento ético nos profissionais para obter melhores
resultados no serviço.

A criação do Sesmt também teve um reflexo so-
cial. As empresas vivenciavam relações desumanas
entre o trabalho e a qualidade de vida. Os sindicatos
estavam muito mais envolvidos com outras questões.
O trabalhador tinha uma visão conformista, como se
o risco fosse inerente ao trabalho. No entanto, essa
relação mudou. Hoje temos um forte aliado que é o
trabalhador, que não aceita se expor a condições de-
sumanas e cobra ações concretas.

A realidade atual também faz com que o profissi-

Sesmt completa 32 anos
onal especializado tenha que agregar
as ações de segurança ao negócio da
empresa. Afinal, se a empresa não in-
veste em SST, isso acaba refletindo ne-
gativamente no seu produto. É neces-
sário se dar atenção à prevenção e nis-
so entra o profissional especializado
com seu conhecimento técnico.

Apesar dos avanços ocorridos,
ainda temos que ampliar as ações
técnicas dos profissionais de segu-
rança e saúde para todas as frentes
de trabalho. Hoje pequenas e médi-
as empresas não são obrigadas a con-

tratar profissional especializado, embora tenham que
desenvolver ações prevencionistas. Só que não há uma
política clara, objetiva e transparente de responsabili-
zação técnica da aplicação desse profissional especi-
alizado. O que nós queremos é a universalização das
ações técnicas e o controle social. O modelo atual só
oferece cobertura de forma objetiva para somente 1%
das empresas, que são de grande porte.

Também temos que destacar que entre os quatro
níveis profissionais de formação do Sesmt – técni-
cos e engenheiros de segurança, médico e profissio-
nais de enfermagem do trabalho – os que mais se
expuseram ao longo desses 32 anos e continuam na
linha de frente são os técnicos de segurança do tra-
balho. Mesmo porque, nós representamos 80% dos
profissionais especializados e estamos de forma ha-
bitual, presencial e permanente nas frentes de traba-
lho como piso de fábrica, canteiros de obra, etc.. Por-
tanto, é de extrema importância que o exercício de
nossa profissão seja respeitado e bem conduzido.

Como temos muita dificuldade ainda, o controle
do exercício da profissão continua provisoriamente
sendo feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Consideramos nesse momento como prioridade má-
xima a regulamentação de nosso Conselho de Clas-
se, especialmente para buscar melhor qualidade de
serviço, retirando esse fardo do governo e resultan-
do em benefício para os trabalhadores. Afinal, o
Sesmt provou porque veio, visto que os acidentes
reduziram de 16% para 1,5% nestes 32 anos, “confi-
gurando como uma das áreas que mais evoluíram nas
telações de trabalho”.

O GTT (Grupo de Trabalho
Tripartite) da NR-4, que trata do
Sesmt (Serviço Especializado em
Segurança e Saúde no Trabalho),
voltou a se reunir após um ano e
meio de paralisação da discussão
da reforma da norma. A reunião
aconteceu dia 18 de junho na Fun-
dacentro, em São Paulo. O presi-
dente do Sintesp participou da reu-
nião como representante da Força
Sindical pela Bancada dos Traba-
lhadores.

Essa retomada coincide com a
posse do médico do trabalho Má-
rio Bonciani como diretor do DSST
(Departamento de Segurança e Saú-
de do Trabalho). Bonciani tem lar-
ga experiência em reuniões tripar-
tites e vem acompanhando a NR-4
desde sua fase inicial. “Ele é um
profundo conhecedor da realidade
e necessidades de mudança da NR-
4. Isso é um fato positivo”, afirma
o presidente do Sintesp, Armando
Henrique.

Nessa reunião, foram retoma-
dos os pontos anteriormente discu-
tidos no GTT e foram revalidados
os pontos consensuais, dos quais
partirão as próximas reuniões. A
Bancada do governo propôs o pra-
zo de um ano para a conclusão das
discussões. No entanto, esse prazo
poderá ser prorrogado ou anteci-
pado de acordo com o andamento
do grupo e o grau de dificuldade
encontrado.

Armando Henrique propôs a
inserção de um representante do
sistema federativo dos técnicos de
segurança do trabalho em igualda-
de de condições das representações
dos Conselhos de Classes de ou-
tros profissionais.

Grupo de
Trabalho da NR-4

é retomado
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O presidente do Sintesp, Armando
Henrique, participou de uma audiência
com o ministro do trabalho, Ricardo
Berzoini, sobre o Projeto de Lei 1597/
99, que trata da regulamentação do
Conselho de Classe para os técnicos de
segurança do trabalho no dia 30/06. Se-
gundo Armando Henrique, o ministro
manifestou interesse em conduzir o pro-
cesso e se sensibilizou com a importân-
cia do projeto e o impacto social que
isso representa, possibilitando a difusão
das ações técnicas dentro da frente de
trabalho e em benefício dos trabalhado-
res. “É de interesse do governo resolver
essa questão visto que a tendência na-
tural é de que cada segmento profissional
dirija o seu próprio destino, descarregando
o MTE desse ônus”, afirma o presidente do
Sintesp.

O projeto, que foi iniciado em 1999, foi
aprovado pela Comissão de Trabalho da Câ-
mara por unanimidade. Agora o projeto tra-
mita na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. “Temos movido nossos esforços
junto ao Legislativo, obtendo resultados al-
tamente animadores”, diz Armando. “Neste
momento, é decisivo uma tomada de posição
do poder executivo através do Ministério do
Trabalho, o que motivou nossa audiência com
o ministro”, complementa. O contato com o
ministro foi intermediado pelo deputado fe-
deral Luiz Antonio de Medeiros.

O Conselho Regional dos Técnicos de
Segurança do Estado de São Paulo –
Coretest – também estará intensificando a
campanha de mobilização junto aos depu-
tados, ao Ministério do Trabalho e a cate-
goria para que o projeto caminhe de forma

dinâmica. Ainda tem sido importante a ade-
são dos dirigentes sindicais de outros esta-
dos, e a Fenatest está comprometida com
esse trabalho, com o papel de articular jun-
tamente com os sindicatos ações políticas
para aprovação do projeto. “Todos sabemos
que um projeto de lei por mais importante
que seja, se não houver mobilização social,
dificilmente, é aprovado”, explica o presi-
dente do Sintesp.

Para Armando Henrique, a aprovação do
Conselho interessa aos 200 mil técnicos de
segurança do Brasil, ao governo, ao setor
empregador e aos trabalhadores, pois será
um forte componente para a qualidade da
responsabilidade técnica das ações preven-
cionistas. O único seguimento que não se
interessa por esse desfecho é o sistema
Confea/Crea (Conselho Federal de Enge-
nharia e Arquitetura/ Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura). O que ocorre,
segundo o presidente do Sintesp, por des-
conhecimento de causa.

Da esq. p/ dir.: Elias (Fenatest), Dep. Medeiros,
Ministro Ricardo Berzoini, Armando (Sintesp)

e Milton (Sintest - DF)

O Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho, 27/07, não pas-
sou em branco no Sintesp. Houve na
data um debate envolvendo técnicos de
segurança, engenheiros, médicos e en-
fermeiros do trabalho sobre o Sesmt
(Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Tra-
balho). “Será uma reflexão sobre o
Sesmt e os novos rumos a partir das
mudanças da NR-4”, afirma o presi-
dente do Sintesp, Armando Henrique.

O tema escolhido foi pertinente
com a data já que em 27 de julho de
1972 , o então ministro Júlio Barata
regulamentou o artigo 164 da CLT,
obrigando a existência do Sesmt em
empresas com mais de 100 funcioná-
rios. Com esse feito, o Brasil se tor-
nou o primeiro país a ter um serviço
obrigatório de segurança e medicina
ocupacional em um período que cerca
de 16% dos trabalhadores brasileiros
sofriam acidentes graves.

Segundo dados da OIT, ocorrem
270 milhões de acidentes de trabalho
no mundo por ano e ainda 160 milhões
de pessoas são afetadas por doenças
relacionadas ao trabalho. No Brasil,
387.905 acidentes e doenças relacio-
nadas ao trabalho foram registrados
pela Previdência Social em 2002.

Sintesp rSintesp rSintesp rSintesp rSintesp realizaealizaealizaealizaealiza
dededededebababababate e comemorte e comemorte e comemorte e comemorte e comemoraaaaa

o Dia Nacional doo Dia Nacional doo Dia Nacional doo Dia Nacional doo Dia Nacional do
SESMTSESMTSESMTSESMTSESMT
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Recadastramento dos
TST do Estado de SP

Todas essas perguntas e várias outras deverão ser
respondidas,quando o recadastramento dos

Técnicos de Segurança do Trabalho estiver finalizado.

Aonde estamos? Qual o índice de
desemprego na nossa
categoria?

Quantos somos? Quanto somos?

Será que o mercado
está saturado?

Existe a necessidade da criação de uma nova
metodologia para a formação dos Técnicos de
Segurança do Trabalho?

As vantagens advindas do recadastramento são inúmeras. Dentre
elas, o fato de que teremos os parâmetros necessários para efetu-
armos o mais completo mapeamentorealizado na história dos pro-
fissionais Técnicos de Segurança do Trabalho. Tal fato nos dará
perspectiva futuras, tais como: aumentar a qualidade de comuni-
cação entre as entidades que representam os Técnicos de Segu-
rança do Trabalho para atuarmos de forma mais eficaz junto ao
Governo no que for relativo às relações de trabalho, para que haja
uma melhor alocação no campo de trabalho. A nossa meta é fazer
esse recadastramento em seis meses, e inicialmente, ele está sen-
do feito através do site www.sintesp.org.br ou com o formulário
individual. Se você ainda não se recadastrou, faça-o agora.

C U R S O S:
Elaboração de análise Ergonômica

9 a 12/08 das 19 as 22h
Instrutor de Operadores de Empilhadeira

16 a 19/8 das 19 as 22h  - 20/08 - prática - das 7 as 14h
Primeiros Socorros

23 a 26/08 das 19 as 22
Professor de CIPA (Técnicas e Treinamentos)

13 a 24/09 das 19 as 22h
Formação de Instrutor de Treinamento de

Prevenção e Combate Incêndios
27 a 30/09 das 19 as 22h - 02/10 - prática

Técnicas de Utilização de Instrumentos
de Medições de Agentes Ambientais

30/08 a 02/09 das 19 as 22h

E V E N T O S:
1º Seminário sobre SST

Catanduva - 20/08
3º Encontro Técnico sobre SST

Araçatuba - 27/08

SEDE PRÓPRIA: SEDE PRÓPRIA: SEDE PRÓPRIA: SEDE PRÓPRIA: SEDE PRÓPRIA: Foi dado o passo inicial para a aquisição de
uma sede própria para o Sintesp. O sindicato abriu uma conta no Ban-
co do Brasil, na qual já foi feito o primeiro depósito. Será destinado 1
% da receita anual para essa finalidade. O Sintesp está dando priorida-
de para comprar um andar do prédio em que já está locado, no centro
de São Paulo. Futuramente, o sindicato estará entrando em contato
com a categoria para discutir a implementação desse projeto.

TREINTREINTREINTREINTREINAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO EXTERNO:O EXTERNO:O EXTERNO:O EXTERNO:O EXTERNO: O SINTESP continua a realizar
cursos e palestras diversas às empresas, através de seu corpo docente
cadastrado. Entre os cursos destacamos o de Cipa, Prevenção e Com-
bate a Incêndio e Operador de Empilhadeiras e Pontes Rolantes. Infor-
mações entrar em contato com Celeste na Secretaria de Treinamento.

FÓRUM NACIONAL DOS SINDICATOS E FEDERAÇÃO:
Foi realizado em junho o Fórum Nacional dos Presidentes de Sindica-
tos de Técnicos de Segurança do Trabalho. Nessa reunião, ficou deci-
dido que deve haver apenas um sistema federativo – a Fenatest (Fede-
ração Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho), objetivando
a unificação de esforços em benefício da categoria em todo Brasil.

SINDICATO DOS APOSENTADOS ELEGE DIRETORIA:
O Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical elegeu a nova
diretoria com mandato para os anos de 2004 a 2008, no Congresso do
sindicato que aconteceu na Praia Grande - SP, nos dias 1 e 2 de julho.
Foi eleito presidente João Batista Inocentini, que já era presidente na
gestão anterior. O vice-presidente do Sintesp, Valdete Lopes Ferreira,
foi eleito diretor da saúde.

ABIQUIM: O Sintesp participou da Reunião do Grupo de Segu-
rança e Meio Ambiente da ABIQUIM - Associação Brasileira das In-
dústrias Químicas. A reunião, que contou com a presença de Luiz Car-
los Spinelli, representando o Sintesp, ocorreu no dia sete de julho, na
Fundacentro.

CONCESSIONÁRIAS VIÁRIAS: No dia 14 de julho, Luiz
Carlos Spinelli, proferiu palestras na reunião de Segurança e Meio
Ambiente dos Profissionais das Concessionárias Viárias, na cidade de
Itu. As palestras, que teve a presença de aproximadamente 40 profissi-
onais Técnicos e Engenheiros de Segurança, teve os seguintes temas:
Futuro Sindical, PPP, CTPP da NR4 e Atividades do Sintesp - Dissí-
dio Coletivo 2004.

CURSO PARA O DESIGNADO DA CIPA NO SINTESP
Data: 02, 03 e 4 de setembro, no horário das 08 às 17 e
no sábado das 08 às 12 horas. Local: Sede do Sintesp

Custo: R$ 100,00 (Por inscrição) - R$  80,00 (Conveniado)
Os participantes receberão apostila e certificado.

Inscrição: fone: (11) 3362-1104 (ramal 38) – E-mail:
treinamento.sintesp@terra.com.br – com a Celeste.
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No dia 26 de junho,
aconteceu no Auditó-
rio da Escola Interna-
tional Langue School,
um Encontro dos Téc-
nicos de Segurança de
Ribeirão Preto e Re-
gião.

Nes te  encont ro
ocorreram as exposi-
ções: “Retomada das
Reformas da NR4, o
Futuro do SESMT, Re-
es t ru turação  do
Sintesp e Representa-
ções Regionais - Sub-
sede com rodízio de
coordenação”, com o
presidente Armando
Henrique; “A impor-
tância da sindicaliza-
ção e representação
prof iss ional” ,  com
Wagner Francisco de Paula;
“Sistemas de custeios e manu-
tenção da estrutura de repre-
sentação. Expectativa de mu-
dança na Legislação Trabalhis-
ta e Sindical”, com Marcos
Antonio Almeida Ribeiro.

Durante o evento foi con-
sensuado entre os participan-

EncontrEncontrEncontrEncontrEncontro dos Técnicoso dos Técnicoso dos Técnicoso dos Técnicoso dos Técnicos
de Sede Sede Sede Sede Segurgurgurgurgurança deança deança deança deança de

Ribeirão PrRibeirão PrRibeirão PrRibeirão PrRibeirão Preto e Reto e Reto e Reto e Reto e Reeeeegiãogiãogiãogiãogião

tes a designação dos sócios
Claudiomir Donizete de Oli-
veira, Adriano M. Deleigo,
Carlos Henrique de Oliveira e
Mauro Porto Filho, como re-
presentantes sindical da região
de Ribeirão Preto, visando so-
mar esforços com os atuais
Diretores Regionais eleitos.

Armando e De Paula com Diretores e
Técnicos de  Segurança da Região

Momento de uma das exposições

A Sub Sede de Santos do
Sintesp promoveu no dia 25/06
um Seminário sobre Cargas Peri-
gosas – “Um perigo ainda sem
controle” e Elaboração do PPP  e
as aplicações jurídicas no Senac.

Já no dia 10/07, foi realizado
um curso sobre utilização de ins-
trumentos de medição de agentes
ambientais no Sindaport – Sindi-
cato dos Trabalhadores dos Ser-
viços Portuários do Estado de
São Paulo.

EvEvEvEvEvento da Sub Sede de Santosento da Sub Sede de Santosento da Sub Sede de Santosento da Sub Sede de Santosento da Sub Sede de Santos
Para os próximos eventos,

está sendo feita uma pesquisa jun-
to aos técnicos de segurança e sin-
dicatos co-irmãos sobre futuros
temas.

O intuito é manter um debate
permanente sobre os interesses da
categoria, os rumos da reforma
sindical e a necessidade da sindi-
calização.

Esses eventos forma coorde-
nados pelos diretores: Paulo Sér-
gio, Luiz e Olívio.

A Regional Vale do Paraíba
convida os amigos prevencionis-
tas a participarem do curso de
Professor de Cipa que será reali-
zado no auditório do Colégio So-
luções em Pindamonhangaba em

Vale do Paraíba
4 sábados nos dias 04-11-18 e 25
de setembro do corrente ano.

Maiores informações com
Celeste telefone: 11-3362-
1104 r. 38 ou com Pitta tel.
12-3642-2315.

A partir do mês de julho de 2004, o coordenador da Sub
Sede Paulo Roberto de Visgueiro indicou os técnicos de segu-
rança do trabalho como representantes do SINTESP na região,
a seguir discriminados:

Benedicto Roberto de Souza Santo André
Benedito de Oliveira Nunes Santo André
Cristiane Eloize São Bernardo do Campo
Daniel Sanches São Bernardo do Campo
Airton Marques São Caetano do Sul
Crispim e Josemar Ferreira Diadema
Marco Aurélio Ribeirão Pires

Para outras informações e cursos, entrar em contato pelo
telefone: 11-4335-7982

SUB SEDE ABCD

A Sub Sede de Guarulhos, rea-
lizou no dia 23 de julho, o Encon-
tro sobre Segurança e Saúde no Tra-
balho, no auditório da Faculdade
Integrada Torricelli no Centro de
Guarulhos, com o apoio do
SINTESP Sede e do Grupo de Se-
gurança GAMPHISE. Os exposi-
tores foram Armando Henrique,
Laerte dos Santos e Dr. Jorge
Gimenez com temas: “O Futuro do
SESMT e as ações das Entidades
de Classe dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho, “Registro Pro-
fissional e a Regulamentação do
Conselho de Classe dos Técnicos
de Segurança do Trabalho”, “Intro-
dução, aplicação e esclarecimentos
das duvidas sobre o Perfil Profis-
siográfico Previdenciário – PPP”.

ENCONTRO DOS TÉCNICOSENCONTRO DOS TÉCNICOSENCONTRO DOS TÉCNICOSENCONTRO DOS TÉCNICOSENCONTRO DOS TÉCNICOS
EM GUEM GUEM GUEM GUEM GUARARARARARULHOSULHOSULHOSULHOSULHOS

Para maiores informações
entrar em contato com a coor-
denadora Selma Rosana, tele-
fone 11-3442-8964 ou e-mail
sintespguarulhos@terra.com.br
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SINTESP – Ribeirão Preto
Objetivo Descontos Telefone Endereço

SINTESP – Santos
Objetivo Descontos Telefone Endereço

A sub-sede de Santos e região coordenada pelo companheiro Paulo Sérgio e sua equipe solicita aos TST da baixada que entrem em
contato pelo tel XX(13) 3224-5914 ou vá diretamente no horário das 13:00 às 17:00 à Rua

Dentista
Preços especiais

sob consulta (13) 3289-7041
Av. Ana Costa, 416 - Cj. 82

Gonzaga - Santos

Dentista
Preços especiais

sob consulta (13) 3221-6196
R. Dr. Carvalho de Mendonça, 247 -

Cj. 14 - Santos

Dentista
Preços especiais

sob consulta (13) 3235-2781
Av. Ana Costa, 259 - Cj. 24

Gonzaga - Santos

(13) 3232-9273

(16) 620-0252
0800-183566

10% em todos
os cursos

SerSerSerSerServiços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - SINTESP - Sede

Convênio Odontológico (Rede Credenciada) sem carência - Fone: 3159-3112 / 6848-3476

Objetivo Descontos Telefone Endereço

(11) 6239-4103Dentista
20% da Tabela Especial

de Convênio
R. Cons. Moreira de Barros,

1493 - Santana

(11) 3384-3536
(11) 3834-3466

Ótica Lapa
(Consulta grátis)

15% para pagto. à vista,
10% em 2x e 4x s/ juros

Rua Dronsfield, 163
Lapa

(11) 5572-2121
(11) 5575-0769Colégio Santa Rita

17% Curso Téc. em
Meio Ambiente

Rua Sena Madureira, 68
Vila Mariana

(11) 5543-1911
Universidade

Ibirapuera

25% em todos

os cursos
Av. Irai, 297

Moema

Escola Politécnica
Treinasse

De 10% a 20%
Cursos Diversos

Av. Conselheiro Nébias, 337
Santos

Centro Universitário Barão
de Mauá e Colégio Carlos

Chagas - ANGLO

R. Ramos de
Azevedo, 426

e Av Itatiaia, 1176

Carta de autorização com Solange na Sede

(11) 4438-8899Universidade UNIA
10% no Curso

Gestão Ambiental
Rua Senador Flaquer, 456

Santo André

(11) 3207-2433

0800 163766

Universidade FMU 15% cursos sequenciais

(ex. Gestão Ambiental)

10% Pós graduação

25% Exame da Ordem

Rua Taguá, 150
Liberdade

(11) 3105-5000
(11) 5541-9957
(11) 6959-6443
(11) 3222-2755

Ótica Felicidade
(Relógios, jóias,

celulares, cine-foto)
(consulta grátis)

20% para pagto à
vista ou em até 5X

com cartão ou cheques
sem juros

R.São Bento, 75
R.Floriano Peixoto, 408

R.Dr César, 53 – Santana
Av.Paulista, 2001-Lj 65

Alguns motivos para ser um sócio do
S I N T E S P

1º) Somos uma categoria diferenciada, portanto o Técnico de
Segurança do Trabalho deve ter tratamento personalizado,
independente do ramo de atividade que presta serviço.

2º) A força de uma categoria profissional depende do sentimento de
união da classe e nível de adesão ou número de associados,
representando peso político.

3º) O SINTESP tem como alvo a defesa dos Técnicos de Segurança
do Trabalho nas relações de trabalho, legislação prevencionista e
exercício da profissão.

4º) Usufruir-se dos benefícios oferecidos pela Entidade “dentro dos
limites da sua estrutura”.

5º) Luta do SINTESP pela conquista e manutenção do piso salarial da
categoria.

PrPrPrPrPresidente doesidente doesidente doesidente doesidente do
Sintesp parSintesp parSintesp parSintesp parSintesp participaticipaticipaticipaticipa

de Congde Congde Congde Congde Congrrrrressoessoessoessoesso
de SSTde SSTde SSTde SSTde SST

Aconteceu em São Paulo o V Congresso
Brasileiro de Segurança de Segurança e Saú-
de no Trabalho nos dias 22 e 23 de junho, que
teve como tema central a década da informa-
ção com qualidade em prol da melhoria con-
tínua dos ambientes e condições de trabalho.
O evento foi promovido pela LTR e teve a
coordenação do engenheiro de segurança no
trabalho, Leonídio Ribeiro Filho. O presidente
do Sintesp, Armando Henrique, presidiu a
mesa na conferência sobre Melhoria Contínua,
que tratou de processos sob controle e isen-
ção de falhas para acidentes críticos.

Foram reunidas cerca de 70 pessoas, que
participaram de outras palestras com os mais
diversos temas como: pessoas portadoras de
deficiência, conceito legal e fiscalização; nexo
causal nas doenças ocupacionais; a reforma
sindical trabalhista e a segurança e saúde do
trabalhador; indenizações no caso da terceiri-
zação e direito ambiental.

RRRRReunião da CTPPeunião da CTPPeunião da CTPPeunião da CTPPeunião da CTPP

A Comissão Tripartite Paritária Permanen-
te (CTPP) se reuniu dia 24 de junho. O 1º vice-
presidente do Sintesp, Valdete Lopes Ferrei-
ra, participou da reunião representando a For-
ça Sindical. Entre os temas abordados, Mário
Bonciani, diretor do Departamento de Segu-
rança e Saúde do Trabalho – DSST,  falou que
há a necessidade de descongestionar a CTPP
dando aos seus derivados fóruns tripartites de
segmentos econômicos ou classificados por
risco, maior autonomia para elaboração de
instrumentos técnicos, agilizando, assim, o
processo informativo entre trabalhadores e
empregadores.

Outro tema discutido na reunião foi a NR-
33, que trata do setor rural. Ficou acertado
que a bancada dos trabalhadores e a dos em-
pregadores se reunirão para chegar a um acor-
do quanto ao prazo de exigibilidade da nor-
ma.  Na reunião, também foi informado so-
bre a retomada dos trabalhos do GTT (Grupo
de Trabalho Tripartite) da NR – 4 (norma so-
bre SESMT - Serviço Especializado em En-
genharia de Segurança e em Medicina do Tra-
balho) e que o GTT da NR – 32 (norma que
tem a proposta de texto sendo discutida sobre
a SST nos serviços de saúde) está em plena
atividade com reuniões agendadas para todo
o ano de 2004.
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No dia 05 de julho
ocorreu a cerimônia
de posse da diretoria
da ABS para o Biênio
2004/2006, no Hotel
Meliá Trip em São
Paulo. O publicitário
Douglas Sampaio
Venditte é o novo Pre-
sidente, José Roberto
Sevieri, Diretor Te-
soureiro, Fabio de
Toledo Piza, Diretor
Técnico Administrati-
vo e José Antonio
Carvalho Chicarino,
Diretor Secretário.

Na oportunidade a
ABS em nome de to-
dos prevencionistas
presentes, homena-
geou o novo Diretor
do DSST, Mario Bonciani.

O SINTESP esteve representado pelo Presidente Armando, e
os Diretores Guerra, Laerte e Heitor.

ABS EMPOSSA DIRETORIA

Diretoria do Sintesp e presidente da
Fenatest ao lado de Mário Bonciani

Momento da posse do novo presidente
Douglas Sampaio

O Sintesp  vem
promovendo em sua
sede três debates e
uma palestra técnica
por mês, que aconte-
cem às quintas-fei-
ras, às 15h. Sempre
são escolhidos te-
mas atuais, que inte-
ressam ao profissio-
nal da categoria. “O
nosso objetivo é le-
var a informação ao
associado e, no de-
bate, buscamos tirar as dúvi-
das deles e levá-los a formar
uma opinião sobre os mais di-
versos assuntos voltados para
a segurança e saúde no traba-
lho”, afirma o diretor de even-
tos e treinamentos do Sintesp,
José Antônio da Silva.

Os temas variam, mas o
que surge de novo é o que
mais chama atenção. Um tema
que tem sido procurado hoje
é o SAT. Outro que ainda cha-
ma atenção é o PPP, que reu-

Sintesp promove palestras
e debates técnicos

niu cerca de 300
pessoas no início do
ano. A idéia é que
futuramente esses
debates e palestras
também sejam reali-
zados no interior.

Além das pales-
tras e debates, a se-
cretaria de eventos e
treinamentos tam-
bém organiza cursos
à noite em sua sede,
sobre temas como

análise ergonômica, CIPA, trei-
namento de brigada de incêndio
e PPRPS. Esses treinamentos já
estarão presentes no interior
em agosto. A primeira cidade
é São José do Rio Preto, que
terá treinamento de formação
de Professor do curso de CIPA
e acontece aos sábados, come-
çando em 04/08. Outra ativi-
dade no interior será o 1 º Se-
minário sobre Segurança e
Saúde no Trabalho, em 20/08,
na cidade de Catanduva.

O Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo realizou
o I Encontro  para Igualdade e Oportunidade de Pessoas Portadoras de
Deficiência (PPD) no Comércio no dia 8 de julho, na sede da entida-
de. Participaram do encontro: Heigueberto Guiba Della Bella Navarro,
Delegado Regional do Trabalho (DRT); Sidney Tobias de Souza, coor-
denador do grupo de trabalho do CMPD (Conselho Municipal da Pes-
soa com Deficiência); Benedito Alves de Souza, presidente do Depar-
tamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambien-
tes de Trabalho (DIESAT); Carlos Aparício Clemente, coordenador do
Espaço da Cidadania de Osasco (um dos organizadores deste evento);
Alaor Augusto Cruz, vice-presidente da Federação dos Empregados

I EncontrI EncontrI EncontrI EncontrI Encontro paro paro paro paro para Igualdade e Opora Igualdade e Opora Igualdade e Opora Igualdade e Opora Igualdade e Oportunidade de Ptunidade de Ptunidade de Ptunidade de Ptunidade de Pessoasessoasessoasessoasessoas
PPPPPororororortadortadortadortadortadoras de Defas de Defas de Defas de Defas de Deficiência no Comériciência no Comériciência no Comériciência no Comériciência no Comérciociociociocio

no Comércio do Estado de São
Paulo (Fecesp); Carlos Alberto
Garcia, pesquisador da Funda-
centro; Maria Augusta Marques,
Sindicato dos Empregados no
Comércio de Votuporanga; Ar-
mando Henrique, presidente do
Sindicato dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho do Estado de
São Paulo (Sintesp); Valter S.
Rocha, secretário geral do Sindicato dos Pa-
deiros de São Paulo e a diretoria do Sindicato
entre outros. O Sintesp também esteve repre-
sentado pelo diretor 2º Vice-presidente, Hei-
tor Domingues.

Segundo o presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio, Ricardo Patah, o
Sindicato quer tornar a busca dos deficientes
por oportunidade no mercado de trabalho um
ato de profissionalismo onde a capacidade de
cada um não pode ser medida por uma defici-
ência física, auditiva, visual, mental, reabili-
tação ou múltipla. A política afirmativa de
reservas de vagas em empresas deve ser vista não apenas para cumprir
uma cota mas, principalmente, para avaliar os potenciais e qualifica-
ções do deficiente que vai além de suas limitações.

Segundo Armando, convém lembrar que os acidentes e doenças do
trabalho continuam com uma grande contribuição na geração de defici-
entes, daí a importância da prevenção no controle deste trauma social.

Heigueberto Guiba

José Antonio
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Entre os dias 28/06 e
01/07, aconteceu o XIII
COBRASEMT (Congresso
Brasileiro de Segurança e
Medicina do Trabalho) na
cidade de São Paulo, orga-
nizado pela ABRAPHISET
(Associação Brasileira dos
Profissionais de Higiene e
Segurança do Trabalho). O
evento teve como tema
“programas voluntários e a
participação do trabalhador
na melhoria das condições
do trabalho” e reuniu cer-
ca de 150 pessoas, dos quais
muitos eram técnicos de
segurança e sindicalis-
tas.

No primeiro dia do
congresso, foi entregue
o prêmio Cobrasemt
para 9 categorias. Jor-
ge Gimenez Berruezo
foi o premiado na ca-
tegoria técnico de se-
gurança no trabalho e
meio ambiente, após ter sido in-
dicado pelo Sintesp. “O prêmio é
de grande valor e muito signifi-
cativo. Eu ofereço aos colegas,
que assim como nós, fazem do
ofício um sacerdócio, atuando
para dignificar cada vez mais a ca-
tegoria profissional, lembrando
também da importância que há na
união dos técnicos em volta de
seu sindicato e futuro conselho
regional na busca de muitas con-
quistas”, afirma Gimenez.

COBRASEMTCOBRASEMTCOBRASEMTCOBRASEMTCOBRASEMT
HomenaHomenaHomenaHomenaHomenagggggeia Técnico deeia Técnico deeia Técnico deeia Técnico deeia Técnico de
SeSeSeSeSegurgurgurgurgurança do Tança do Tança do Tança do Tança do Trrrrraaaaabalhobalhobalhobalhobalho

O presidente do Sintesp,
Armando Henrique, tam-

bém esteve presente no
congresso. Ele foi um
dos palestrantes e falou
sobre o Projeto Aciden-
te Zero – Nossa Meta e
a priorização das ações
de treinamento e educa-
ção para segurança e
saúde no trabalho.

Eng. Leonídio, Armando e Cesar,
no Cobrasemt

Dr. Jorge com o
Prêmio Cobrasemt

No dia 05 de julho de 2004,
o Instituto Latino Americano de
Educação Integral (ILEI), pro-
moveu na Fundacentro mais
uma reunião sobre o Projeto
“Cipa – Um olhar de gênero”
com a participação de diversas
Entidades Sindicais, Fundacen-
tro e Associações convidadas.
O projeto pretende formular
uma metodologia de trabalho
com membros da Cipa de diver-
sas categorias, por meio de ofi-
cinas de reflexão / ação, que fa-
cilite identificar os riscos gera-
dos pelos instrumentos e obje-
tos de trabalho, envolvendo
homens e mulheres, suas igual-

REUNIÃO INSTITUTREUNIÃO INSTITUTREUNIÃO INSTITUTREUNIÃO INSTITUTREUNIÃO INSTITUTO ILEIO ILEIO ILEIO ILEIO ILEI
NNNNNA FUNDA FUNDA FUNDA FUNDA FUNDAAAAACENTROCENTROCENTROCENTROCENTRO

dades e diferenças e seus pro-
blemas cotidianos. Foi criado
nesta reunião o grupo gestor
que estará auxiliando na mon-
tagem e estratégias das duas pri-
meiras oficinas que deverão
ocorrer na Fundacentro em se-
tembro e outubro de 2004 para
grupo de 30 cipeiros de diver-
sas empresas. O ILEI é presidi-
do pela Sra. Marina que conta
com uma equipe especializada
em comportamento humano e
psicologia, principalmente en-
volvendo mulheres. O
SINTESP esteve representado
pelo Diretor Heitor Domingues
que faz parte do grupo gestor.

DSST tem noDSST tem noDSST tem noDSST tem noDSST tem novvvvvo diro diro diro diro diretoretoretoretoretor
O médico e auditor fiscal

paulistano Mário Bonciani foi
nomeado o novo diretor do
Departamento de Segurança e
Saúde do Trabalho - DSST - da
Secretaria de Inspeção do Tra-
balho/MTE no dia 08/06, atra-
vés da portaria 567. Ele assu-
miu o lugar do também médi-
co Virgíl io César Romeiro
Alves.

Bonciani já atuou no de-
partamento como assessor e
coordenador geral entre os
anos de 2000 a 2002 e tam-
bém coordena o Grupo de
Trabalho Tripartite que dis-
cute as mudanças da NR-4 -
norma regulamentadora que
trata do SESMT (Serviço Es-
pecializado em Segurança e
Saúde do Trabalho).


