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SESMT FAZ  MILAGRE?
Dia Internacional da Mulher não
passou em branco no SINTESP. Foi
realizada uma palestra em março

com a psicóloga Míriam Zaidan, que falou
sobre a importância da mulher na seguran-
ça do trabalho. O evento contou com deba-
te entre os participantes e dinâmicas com
intuito de refletir sobre a questão e aproxi-
mar as profissionais da área. Após a pales-
tra ainda houve o sorteio de uma cesta de
sabonetes especiais e um lanche. As técni-
cas de segurança do trabalho também fo-
ram presenteadas com um batom.

Míriam ainda fez um breve histórico
sobre como surgiu a data, que é uma home-
nagem a mulheres que foram vítimas de um
episódio trágico nos Estados Unidos em
1857. Naquele ano, mulheres de uma fábri-
ca de tecidos de Nova Iorque se rebelaram
contra as péssimas condições de trabalho a
que eram submetidas. Para conter o protes-
to, o proprietário da fábrica ordenou que se
trancassem as portas e janelas do local e
ateassem fogo nele. O resultado foi a morte
de 129 tecelãs. Em 1910, surge a idéia de
homenagear essas operárias e, em 1975, a
Assembléia Geral das Nações Unidas de-
creta o dia 08 de março como o Dia Inter-
nacional da Mulher.

Observando esse fato histórico, perce-
be-se que as técnicas de segurança do tra-
balho têm um papel especial, pois cabe a
elas melhorar o ambiente de trabalho e
torná-los seguros. Toda essa importância
motivou o evento do SINTESP. E o resulta-
do não poderia ter sido melhor, além de téc-
nicas, havia no local também técnicos e es-
tudantes de
psicologia do
Centro Univer-
sitário Paulis-
tano.

Há alguns pontos que nos serve de reflexão para avaliar as condições da
segurança e saúde no trabalho em nosso país:

* Ocorrem três mil mortes e 15 mil acidentes com afastamento definitivo do
trabalho por ano no Brasil entre as vítimas dos acidentes de trabalho.

* O atual modelo de SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Saúde
do trabalho) em atendimento a atual Norma Regulamentadora Nº 4 tem sua exis-
tência obrigatória em 32.000 dás 3.200.000 empresas que empregam trabalha-
dores no Brasil.

* Se fossem auditadas todas as empresas do país com o quadro existente hoje
de Auditores Fiscais especializados do MTE, os auditores só repetiriam uma vi-
sita de retorno em cada empresa 40 anos depois da última, sem contar os desvios
de funções destes, para fiscalizar outras áreas com maior projeção social.

* Partindo do princípio de que cada empresa deve ter no mínimo um traba-
lhador cipeiro ou designado com 20 horas/ano de treinamento sobre prevenção
de acidentes, constata-se que esse importante dispositivo legal não está atingindo
1% de eficácia.

Esses são apenas alguns dos desafios que temos pela frente clamando por
respostas objetivas. Para tanto, devemos aliar as Reformas Trabalhista, Sindical
e, especialmente, a Reforma da NR-4, que deverá ser concluída esse ano. Todo
esse contexto nos remete as seguintes afirmativas:

É fato que um dos maiores obstáculos da área era a falta de ações integradas
na esfera de governo especialmente entre os Ministérios do Trabalho, Saúde e
Previdência, o que está sinalizando alguns avanços.

No atual modelo de SESMT, nós, os profissionais que o compomos, perpetu-
amos a expectativa que as forças políticas, veiculo de comunicação e os detento-
res do capital deveriam destacar a segurança e saúde no trabalho na pauta de
prioridade social, esquecendo que os interessados nº 1 deste valor somos  nós
profissionais especializados, por razões óbvias.

Com as mudanças ou reformas citadas, principalmente, na NR-4, deve ser
levada em consideração um dos princípios da OIT: “aumentar a cobertura e a
efetividade da proteção social para todos”. Isso significa que não podemos sus-
tentar o atual tratamento diferenciado dado para os trabalhadores das grandes
empresas em relação às pequenas e médias empresas, no qual as grandes empre-
sas contam com as ações técnicas do SESMT. Apesar da pouca cobertura, o Sesmt
atual tornou núcleo de referência de qualidade de vida no trabalho com algumas
restrições, enquanto que as pequenas e médias são precariamente assistidas pelo
atual modelo.

Não basta aumentar a cobertura da nova NR4 sem comprometer os segmen-
tos diretamente envolvidos na melhoria continua da qualidade de vida no traba-
lho, não é com a transferência da competência de fiscalização do MTE para o
Ministério da Saúde que será a solução, basta considerar que este Ministério não
tem estrutura sequer para resolver os problemas da Saúde Publica. Portanto não
devemos permitir que os recursos destinado a Saúde e Segurança do Trabalho
sejam usados como moeda de troca política ou por interesses corporativista, acre-
ditando que o SESMT tem que ser o núcleo e a referência técnica e objetiva “mas
isoladamente não faz milagre”. Façamos minimamente a nossa parte!

Armando Henrique - Presidente SINTESP
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 Instrutor de Operadores de Empilhadeira 04 A 07/04/05 DAS 19 ás 22 h
Elaboração de Análise Ergonômica 09/04-Pratica das 8 ás 14 h

11 á 14/04/05 das 19 às 22 h
Técnicas de Utilização de Instrumentos 25 á 28/04/05 das 19 às 22 h
de Medições de Agentes Ambientais
Elb.Implementação do PPRA- Programa 02 á 05/05/05 das 19 às 22 h

de Prev. De Riscos Ambientais

Data Evento Local
29/04/05 6.Encontro  Sobre SST Osasco
13/05/05 6.Seminário SST Sorocaba
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Os TST Marianna e Sebastião

Aos companheiros do Sintesp
Gostaria de informar o pagamento de minha contribui-

ção anual – 2005. Desde já informo minha satisfação com
os companheiros de São Paulo, e da forma com que vem
conduzindo a luta dos técnicos de segurança do trabalho, e
da importante luta pela criação do Conselho Federal dos
Técnicos de Segurança do Trabalho. Um grande abraço

Jorge Andrade - RJ

 Recadastramento
Sou profissional Técnico de Segurança do Trabalho,

estou engajando-me nesta luta do recadastramento de nos-
sa categoria, com objetivo  nas perspecivas futuras da qua-
lidade de comunicação entre nossas entidades de classe,
para uma atuação mas eficaz e direta junto ao governo, no
que tange às relações de trabalho.

Francisco Jurandir Nogueira Garcez

Sintesp realizou no dia 18 de março o
Seminário sobre Segurança e Saúde no

Trabalho. Reunindo aproximadamente 120
pessoas e destinado aos técnicos de seguran-
ça do trabalho e demais profissionais da área,
o evento foi realizado no auditório da Secre-
taria Municipal da Cultura, no Centro de São
Paulo. Os temas das palestras trataram de
questões da eletricidade e a segurança no tra-
balho.

O palestrante Luiz Zaidan, fabricante de
roupas de proteção contra arco elétrico, fa-
lou sobre os riscos de arco elétrico. Logo em
seguida, houve a palestra do técnico de segu-
rança do trabalho e diretor do Sintesp, José
Antonio da Silva, que teve como tema a ques-
tão: “Você está preparado para as ações da
natureza?”. A apresentação dele contou ainda

Seminário atualiza técnicos sobre a NR 10

com uma intervenção lúdica para o público
relaxar.

A última palestra trouxe um tema bastan-
te atual A Nova NR 10. Para apresentar a nor-
ma que foi publicada em dezembro através da
Portaria nº 598 de 07-12-2004 pelo Ministé-
rio do Trabalho e tirar as dúvidas dos partici-
pantes foi escolhido o técnico de segurança
do trabalho e engenheiro, Aguinaldo Bizzo de
Almeida, que é o representante da Força Sin-
dical na Comissão Tripartite da NR 10. Por
quase duas horas ele pode esclarecer as prin-
cipais questões relativas a norma, que estabe-
lece as diretrizes para a implentação de medi-
das de controle e sistemas preventivos em se-
gurança e saúde para aqueles que trabalham,
direta ou indiretamente, com instalações elé-
tricas e serviços de eletricidade.

s cursos do SINTESP têm atraído técnicos de segurança do trabalho de
todo país. O último curso de instrutor de brigada de incêndio, realizado

em março na sede do sindicato, por exemplo, tinha alunos do interior de São
Paulo, de Minas Gerais e até de Rondônia.

A busca por maior crescimento profissional e o desejo de levar o conhecimen-
to adquirido para empresa que trabalha fez Sebastião dos Santos, técnico de
segurança do trabalho da Usina Itaiquara de Açúcar e Álcool de Passos-MG,
optar pelo curso de instrutor de brigada de incêndio do SINTESP. “É uma
entidade respeitada. Há muitos cursos por aí, mas o SINTESP é mais antigo,
com profissionais com anos de estrada, que falam a linguagem do técnico”,
afirma Sebastião.

A técnica de segurança do trabalho autônoma Marianna Menato Armise,
de São João da Boa Vista-SP, optou pelo mes-
mo curso de Sebastião. “É uma área que eu
gosto e há a necessidade desses profissionais
na região em que eu estou atuando”, justifica
Marianna. Ela optou pelo SINTESP por ter gos-
tado da carga horária e dos tópicos do curso, que
incluem legislação, a questão dos extintores e hi-
drantes e mostra como dar treinamento para os
brigadistas, contando ainda com a parte prática.
“Muitas empresas oferecem esse curso, mas que-
rem dar tudo em um dia”, explica a técnica de
segurança do trabalho.

Interesse Nacional

Diretoria de Ensino da Região de Gua-
rulhos Sul autorizou a realização dos
Cursos Pós Técnico de Especialização

em Segurança do Trabalho na Indústria Me-
talúrgica, Especialização em Segurança do
Trabalho na Indústria da Construção Civil, Es-
pecialização em Segurança do Trabalho na In-
dústria Química e Petroquímica, Especializa-
ção em Segurança do Trabalho nos Serviços
de Saúde e Especialização em Segurança do
Trabalho em Transporte Rodoviário de Pro-
dutos Perigosos no colégio Torricelli. Essa ini-
ciativa, foi do Sintesp, Colégio Torricelli, tel.
11- 6472-5700 e APE – Associação Paulista
de Ensino, tel. 0800-77 16 500 / 6607 – 6333.

Serão 240h de aulas para cada especiali-
zação, e o número de disciplinas varia entre 8
e 10 de acordo com o curso escolhido. O só-
cio do SINTESP terá 30% de desconto nas
mensalidades.

Cursos de Especiali-
zação são autorizados
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SECRETARIA DE
ASSUNTOS SOCIAIS
Coordenador:
Wagner Francisco de Paula
Atribuições:
- Implementar estrutura de orga-
nização e participação dos aposentados Técnicos
de Segurança do Trabalho
- Estruturar e otimizar o banco de empregos e ca-
dastros dos Técnicos de Segurança do Trabalho
desempregados
- Implementar estrutura de participação da mulher
Técnica de Segurança do Trabalho nas atividades
do SINTESP
- Otimizar planos de utilização das colônias de fé-
rias e mapear qualidade e nível de satisfação dos
usuários
- Viabilizar cursos de formação sindical e cidada-
nia para diretores
- Acompanhar a operacionalização dos currículos
entregues e seu encaminhamento
- Estudar e implementar novos Convênios
- Acompanhar operacionalização dos convênios
- Montar estratégias para divulgação dos novos
convênios
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal 1º Pas-
so, referente a sua secretaria e a Sub Sede que é
facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 2001 à 2500
- Facilitador da Sub Sede Ribeirão Preto
Coordenador: Evaldir de Jesus Morais
Cep: 14000-000 à 14999-999

SECRETARIA DE COMUNI-
CAÇÃO E MARKENTING
Coordenador:
Heitor Domingues de Oliveira
Atribuições:
- Coordenação da publicação mensal do jornal 1º
Passo de Fevereiro a  Novembro
- Coordenação da atualização do Site do Sintesp
- Coordenação das atividades da assessoria de im-
prensa
- Elaborar realese para imprensa quando necessá-
rio
- Implementar avaliação de desempenho para to-
das as secretarias e monitorar resultados
- Buscar inserção de noticias nos jornais e impren-
sa de grande circulação
- Otimizar mecanismos de comunicação interna
- Separar e fazer correção dos textos e matérias do
Jornal 1º Passo
- Separar e distribuir as fotos no Jornal 1º Passo.
- Otimizar elaboração de Atas e Memórias de reu-
niões do Sintesp.
- Comunicação as Sub Sedes sobre reuniões perió-
dicas dos Diretores Regionais
- Supervisionar e acompanhar trabalhos da Edito-
ração e serviços gráficos do Jornal 1º Passo.
- Supervisionar e acompanhar implantação e atua-
lização no site por parte da empresa prestadora de

ESPECIAL SECRETARIAIS DO SINTESP

serviço.
- Participar da coordenação e organização de even-
tos externos como: Estande nas Feiras, Dia do Téc-
nico, 1º de Maio e outros.
Área de Atuação na Capital
Cep: 3250 à 4000
- Facilitador da Sub Sede ABCD
Coordenador: Paulo Roberto de Visgueiro
Cep: 09000-000 à 09999-999

SECRETARIA DE
FORMAÇÃO E
REGISTRO PROFISSIONAL
Coordenador: Laerte dos Santos
Atribuições:
- Difundir proposta de grade de curso de formação
nas Entidades de Ensino que ministram cursos de
formação de Técnico de Segurança do Trabalho
- Otimizar cadastro de escolas de formação de Téc-
nico de Segurança do Trabalho, verificando se es-
tão autorizados.
- Acompanhar internamente a operacionalização da
entrada e entrega dos Registros
- Monitorar qualidade dos cursos de formação de
Técnico de Segurança do Trabalho
- Estabelecer procedimentos para requerimento de
Registro Profissional junto ao MTE
- Montar modelo de provão a exemplo dos exames
de suficiência e difundir nas escolas de formação
de Técnico de Segurança do Trabalho
- Fazer gestão junto aos Conselhos Federal e Esta-
dual de Educação, sobre critérios e qualidade dos
cursos.
- Visitar escolas de formação de Técnicos de Se-
gurança do Trabalho, para divulgar a Entidade e
levar informações.
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal 1º Pas-
so, referente a sua secretaria e a Sub Sede que é
facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 4501 à 4750
- Facilitador da Sub Sede Guarulhos
Coordenador: Selma Rossana Silva
Cep: 07000-000 à 07999-999

SECRETARIA DE
PROJETOS ESPECIAIS
Coordenador:
Valdete Lopes Ferreira
Atribuições:
- Mapear políticas de prevenção
de acidentes de trabalho nos serviços públicos vi-
sando empregabilidade do Técnico de Segurança
do Trabalho.
- Dimensionar a participação dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho nas construções e reformas
das NRs, Normas Técnicas e Acordos Tripartites.
- Implementar mecanismos de mobilização da ca-
tegoria dos Técnicos de Segurança do Trabalho nos
projetos de lei nos 3 níveis de governo relativo a
segurança e saúde no trabalho.
- Representar o Sintesp nas Centrais Nacionais de

trabalhadores e Federações Patronais.
- Buscar revogação de todos os atos políticos, leis,
normas e ações que retirem emprego do Técnico
de Segurança do Trabalho.
- Viabilização de recursos para projetos de interes-
se da categoria.
- Monitoração dos projetos de lei de interesse da
categoria.
- Desenvolvimento de parcerias financeiras e ins-
titucionais.
- Desenvolvimento de projeto para implantação de
cursos de especialização em etapas.
- Acompanhamento dos cursos de especialização
nas escolas.
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal 1º Pas-
so, referente a sua secretaria e a Sub Sede que é
facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 8001 à 8699
- Facilitador da Sub Sede Presidente Prudente
Coordenador: Rosinaldo Aparecido Ramos
Cep: 19000-000 à 19999-999

SECRETARIA DE
SUPORTE TÉCNICO
Coordenador: Luiz Carlos
Lucas Prado Spinelli
Atribuições:
- Estruturar acervo técnico: livros, fitas de vídeo,
revistas especializadas, filmes, etc.
- Criar biblioteca com trabalhos e publicações téc-
nicas.
- Sistematizar atendimento aos usuários dos recur-
sos técnicos e acompanhar.
- Colecionar peças de memórias da área de Segu-
rança e Saúde no Trabalho.
- Implementar estrutura de pesquisas técnicas e
socializar seu uso de forma sistematizada.
- Divulgar aos Diretores do Sintesp, toda altera-
ção que ocorrer nas NRs, ABNT e outros.
- Participação dos acordos setoriais tripartite, re-
ferente a Segurança e Saúde no Trabalho esti-
mulando aplicação de cláusulas sobre Segu-
rança e Saúde no Trabalho.
- Organizar e monitorar Administração dos
ativos fixos e aquisição de bens duráveis na
sede e subsedes.
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal
1º Passo, referente a sua secretaria e a Sub
Sede que é facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 4751 à 5000
- Facilitador da Sub Sede Sorocaba
Coordenador: Valdemar José da Silva
Cep: 17000-000 à 18999-999

SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA /
ADMINISTRATIVA
Coordenador: Marcos Anto-
nio de Almeida Ribeiro
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Atribuições:
- Divulgação de demonstrativo financeiro
mensal
- Divulgação de demonstrativo financeiro anu-
al
- Elaboração anual de plano orçamentário ge-
ral
- Estabelecer critérios de recolhimento de tri-
butos previdenciários
- Manutenção do programa de informática
Gersin
- Dimensionar anualmente os passivos e ati-
vos sob judice
- Estabelecer critérios de registro e movimen-
tação do caixa interno
- Planejar ampliação de Base de receita com
crescimento de 20% ao ano em relação ao pla-
no orçamentário
- Atualizar dados cadastrais de contribuintes
(Pessoa física e jurídica)
- Mapear equilíbrio entre despesas e receitas
- Emissão de guias de contribuição: Associa-
tiva, confederativa, assistencial e sindical
(Pessoa física e jurídica)
- Monitoração da Contabilidade do Sintesp
- Gerenciar folha de pagamentos funcionári-
os / diretores
- Acompanhar procedimentos operacionais do
novo associado (carteira / boletos, etc)
- Gerenciamento de funcionários
- Gerenciar desenvolvimento de todos os se-
tores operacionais
- Estabelecer critérios para compra de máqui-
nas e equipamentos
- Estabelecer critérios para manutenção de
equipamentos
- Estabelecer critérios para compra de maté-
rias de escritório e limpeza
- Suporte e apoio operacional a todos os seto-
res
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal
1º Passo, referente a sua secretaria e a Sub
Sede que é Facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 2501 à 3250
- Facilitador da Sub Sede Vale do Paraíba
Coordenador: Jacy Pitta
Cep: 12000-000 à 12999-999

SECRETARIA
RELAÇÕES SINDICAIS
Coordenador:
Olívio de Oliveira Filho
Atribuições:
- Implementar e monitorar política de sindicaliza-
ção da categoria
- Estabelecer, fomentar relações interinstitucionais
do Sintesp com Entidades Sindicais de outras ca-
tegorias
- Assegurar a representatividade sindical do Sin-
tesp
- Atuar junto as Centrais Sindicais na defesa dos

objetivos de interesse comuns da categoria dos
Técnicos de Segurança do Trabalho
- Difundir os conhecimentos sobre as tendências
do movimento sindical junto a Diretoria do Sintesp
- Desenvolver junto a categoria dos Técnicos de
Segurança do Trabalho o sentimento e ética de clas-
se profissional
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal 1º Pas-
so, referente a sua secretaria e a Sub Sede que é
Facilitador.
Área de Atuação na Capital:
Cep: 1001 à 2000
Facilitador da Sub Sede de Santos
Coordenador: Paulo Sergio Novaes
Cep: 11000-000 à 11999-999

SECRETARIA JURÍDICA
Coordenador:
Valdírio Antonio Guerra
Atribuições:
- Implementar sistemas de mo-
nitoração de processos de denuncias e processo
interno.
- Estabelecer procedimentos para pedidos de fis-
calização e de ações políticas de abordagens dos
denunciados.
- Administrar o sistema operacional e acompa-
nhamento das convenções coletiva da categoria.
- Responder todas as indagações ou dúvidas ju-
rídicas que forem encaminhadas ao Sintesp
- Otimizar sistema de homologações
- Intercâmbio de informações com Entidades
e DRTs do Estado de São Paulo
- Sistematizar e otimizar critérios de elabora-
ção e guarda de forma confiável dos documen-
tos do Sintesp
- Disponibilizar e ter conhecimentos das leis
e normas e projetos de lei relativos a área de
segurança e saúde no trabalho
- Administração e monitoração dos contratos
- Acompanhamento dos serviços e plantões
prestados no Sintesp por Advogados e estagi-
ários.
- Manter sistemática de plantão aos associa-
dos por intermédio de estagiário
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal
1º Passo, referente a sua secretaria e a Sub
Sede que é Facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 5001 à 5500
- Facilitador da Sub Sede Campinas
Coordenador: Carlos Eduardo Franco
Cep: 13000-000 à 13999-999

SECRETARIA
RELAÇÕES COMERCIAIS
Coordenador:
Francisco Thomé Filho
Atribuições:
- Desenvolver novas parcerias comerciais, por
seguimentos de produtos e serviços
- Cadastrar potenciais parceiros e buscar

aproximação com abordagens
- Reestruturar produtos oferecidos aos parceiros
- Monitorar cumprimento dos contratos de parce-
rias comerciais e pagamentos dos vencimentos
- Avaliação periódica do nível de satisfação dos
parceiros
- Promover melhoria continua das relações dos
parceiros
- Buscar substituição para os parceiros ou anunci-
antes do 1º Passo que encerrarem contratos
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal 1º Pas-
so, referente a sua secretaria e a Sub Sede que é
Facilitador.
Área de Atuação na Capital
Cep: 4001 à 4500
- Facilitador da Sub Sede Osasco
Coordenador: Léo Gidelti Costa
Cep: 06000-000 à 06999-999

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
Coordenador:
 José Antonio da Silva
Atribuições:
- Atualização cadastral dos instrutores e promo-
ver integração entre os mesmos
- Padronização dos recursos didáticos utilizados
nos treinamentos
- Mapeamento da demanda ou necessidade de trei-
namento
- Otimizar o cadastro dos participantes dos cursos
- Promover cursos e encontros nas Sub Sedes
- Cadastrar cursos ministrados por outras Entida-
des para Técnicos de Segurança do Trabalho
- Desenvolver cronograma anual de seminários e
encontros de todo o estado
- Interagir junto aos Coordenadores das Sub Sedes
sobre a programação, organização e logística de
Seminário ou Encontro
- Organização dos temas das Palestras Técnicas,
providenciar a confecção do folder ou comunica-
ção dos Seminários
- Providenciar logística, som e vídeo para os gran-
des eventos, inclusive os ligados as Feiras
- Desenvolver apostilas de treinamentos
- Planejamento de eventos na Sede, Regionais e
Estaduais
- Manter cadastro de 3 palestrantes de cada tema
como alternativas para os eventos técnicos
- Viabilização de suporte e participação nos Gru-
pos Técnicos de estudos com cadastro e calendári-
os de atividades
- Encaminhar matérias e fotos para o Jornal 1º Pas-
so, referente aos eventos do Sintesp e Sub Sede
que é facilitador
Área de Atuação na Capital
Cep: 55000 à 6000
- Facilitador da Sub Sede de São José do Rio
Preto
Coordenador: Pedro Roberto Gomes
Cep: 15000-000 à 16999-999
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VALE DO PARAÍBA

SANTOS
Endereços dos nossos convênios para  lembrança dos Técnicos de

Segurança.
Advogada: Drº Karla - Rua Bitencourt, nº 73 auto
Tel (13) 3221-2908  - Santos
Dentistas:
Av  Ana  Costa 416 cj 82 - (13) 3289-7041
Av  Dr Carvalho de Mendonça 247 cj 14  - (13) 3221-6196
Av  Ana Costa 259 cj 24 - (13) 3235-2781
Escola  Treinasse:
Rua Conselheiro Nebias 337 - (13) 3232-9273
A Sub Sede comunica os próximos cursos que ocorrerão no mês

de maio: Elaboração e Implementação do PPRA e em julho: Perfil
Profissiográfico Previdenciário.

Informações com Paulo Sergio e Luiz pelo telefone: 13-3224-5914

Sintespvp, comunica que, atendendo a sugestões de leitores
do nosso jornal 1º Passo, realizará palestra sobre Investiga-
ção e Análise de Acidentes, no próximo dia 18 de Maio, das
09:00 as 11:30 h., nas dependências do Colégio Soluções ‘a

Rua Laerte Machado Guimarães, 590 em Pindamonhangaba, sendo o
palestrante o Dr. Flávio Rivero Rodrigues, Diretor da Pitta, Rivero
Consultores. Sendo cobrado um kilo de alimento não perecível. Inscri-
ções através do e-mail sintespvp@terra.com.br

PRESIDENTE PRUDENTE
NOVO ENDEREÇO
Rua Ferreira – 47 A – Vila Yolanda
Cep. 19016-560 – Presidente Prudente – SP
Telefone: 18 – 222-5617

A B C
Comunicamos a todos que a Subsede ABC está atendendo

em novo endereço: Rua Norberto Antonio de Oliveira, 148 -
Vila Gonçalves - São Bernardo do Campo - Tel: 4339-6699.

Consulte-nos sobre os próximos cursos e eventos.
Paulo Roberto Visgueiro - Diretor Coordenador Subsede ABC

EVENTO EM CAMPINAS
o dia 18/03/2005 - das 8h30 às 17h aconteceu o 8º Seminário
de Segurança e Saúde no Trabalho de Campinas e Região, con-
tando com a presença de mais de 90 participantes entre técni-

cos de segurança, médicos , engenheiros e RH.
O evento teve abertura

pelo sr Armando Henrique,
presidente do Sintesp e mais
as seguintes palestras:

- PPP, com dr Ademar
Jose de Oliveira;

- A Nova NR 10, com dr
Joaquim Gomes Pereira;

- Uso de EPI, com sr
Alberto Lima

- Sistema de Gestão, com
Cosmo Palásio;

- Questões Jurídicas,
com Dr Sergio.

O evento foi bastante  elogiado pelos participantes

OUTROS EVENTOS NO ESTADO
o dia 23/03/2005, aconteceu uma palestra em Santa Gertrudes,
das 14h as 17h,  na Associação das Indústrias Ceramistas, e
contou com a presença de cerca de 25 técnicos de segurança. O

diretor José Antonio falou sobre qualidade de vida e o diretor da Regi-
onal Campinas, Franco, falou sobre o Sintesp, as taxas sindicais e as-
sociativa, e a necessidade de todos se associarem ao Sintesp para ter-
mos representação na reforma sindical. Ficou acertado a realização de
um seminário na Região para motivar os técnicos.

PSF - Programa de Saúde da Família da Associação Congregação
Santa Catarina, realizou,  a sua I-SIPAT, envolvendo 15 CIPA’s.

Entre palestras e atividades, contamos durante toda a semana com
a participação de colaboradores de todas as Unidades. Buscamos além
de interagir funcionários e familiares, orientá-los quanto à prevenção
de acidentes e promoção da saúde.

Ocorreram atividades interativas com participação dos funcionári-
os e seus familiares. O Sintesp esteve presente através do Diretor José
Antonio, ministrando uma palestra sobre o Estresse no trabalho.

Parabéns aos membros do SESMT e a Associação   pôr está reali-
zação.

Armando Henrique na abertura
do Seminário de Campinas
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SerSerSerSerServiços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - viços com Desconto - SINTESP - Sede
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) 5575-0769

Colégio 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

(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

(11) 221-1147

(11) 3361-9794

(11) 223-6260

Mara Copiadora R$ 0,06 por cópia

independente da
quantidade

Rua 24 de maio, 116 lojas 7 e 8
Centro (próximo ao Sintesp)

Instituto Polígono

do ABC

10% sobre todos os

cursos e 100% na
matrícula, extensivo aos
dependentes

CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO
Alguns motivos para ser

um sócio do SINTESP
1 - Reforma Sindical em nosso País;
2 - Somos uma categoria diferenciada, portanto o
Técnico de Segurança no Trabalho deve ter trata-
mento personalizado, independente do ramo de ati-
vidade que presta serviço;
3 - A força de uma categoria profissional depende
do sentimento de união da classe e nível de adesão
ou número de associados, representando peso po-
lítico;
4 - O SINTESP tem como alvo a defesa dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho nas relações de tra-
balho, legislação prevencionista e exercício da pro-
fissão;
5 - Usufruir dos benefícios oferecidos pela Entidade
“dentro dos limites da sua estrutura”;
6 - Luta do SINTESP pela conquista e manutenção
do piso salarial da Categoria.

(11) 4123-9100

(11) 4994-0822

Rua João Batista de Oliveira Lima,
142 - Centro - SBC

Rua Xavier de Toledo, 335 -
Centro - Santo André

(11) 3111-7090Convênio Odontológico R$ 21,50 mensal Obs: Sem Carência

SINTESP realizou sua Con-
venção da Diretoria de 2005
no dia 11 de fevereiro no ho-

tel Excelsior em São Paulo. O evento
reuniu 45 diretores de todas secretarias
– Administração Financeira, Assuntos
Sociais, Comunicação e Marketing, De-
senvolvimento Profissional / Cursos,
Formação e Registro Profissional, Ju-
rídico, Projetos Especiais, Relações Co-
merciais, Relações Sindicais, Suporte
Técnico - e de todas subsedes – Vale do
Paraíba, Ribeirão Preto, ABC, São José do Rio Pre-
to, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente,
Osasco, Santos, Sorocaba. “A Convenção atendeu
ao esperado, que era promover uma maior integra-
ção entre a diretoria, além de podermos estabele-
cer a correção dos rumos de trabalho da entidade,
visando a melhoria contínua”, afirma o presidente
do SINTESP, Armando Henrique. Na Convenção
foi aprovado o Plano Orçamentário 2005,
enfatizando o fundo para aquisição da sede pró-
pria e o custeio das subsedes, além da convocação
de assembléia para mudança de estatuto, que visa
adequá-lo para a realidade atual do sindicato.

Também foram estabelecidas as metas para
2005. Entre elas, está o crescimento global do sin-
dicato em 20 % do quadro de associados, de em-
presas contribuintes e das ações e resultados das
atribuições do SINTESP. Outro intuito é que não
sejam gerados passivos jurídico, trabalhista ou fi-
nanceiro. Também foi acordado maior empenho nos
trabalhos de mobilização para a regulamentação
do Conselho de Classe da categoria. A aquisição
da sede própria; a intensificação das ações
presenciais nas bases; a otimização das relações
interinstitucionais; a geração de empregos para téc-
nico de segurança do trabalho com adequação de
normas; o cumprimento da NR-4 e a disciplina do
papel do técnico na prestação de serviço são ou-
tras metas para esse ano. Ainda foi decidido atin-
gir os objetivos de realização conjunta da feira
Expo Proteção com o Grupo Proteção, na qual o
SINTESP é co-promotor. Outro desejo é a amplia-
ção do número de técnicos de segurança do traba-
lho nos grupos tripartites de discussão de normas,

Convenção define metas para 2005
convenções e
acordos relaciona-
dos à segurança e
saúde do trabalha-
dor. “Queremos
um novo ritmo
com perspectivas
crescentes das
ações do sindica-
to”, estabelece Ar-
mando Henrique.

A Convenção
contou ainda com um bloco no qual um diretor e
um representante de cada Subsede tiveram a opor-
tunidade de apresentar o trabalho realizado em
2004 e mostrar os planos de trabalho para 2005.
A divisão foi feita dessa forma porque cada di-
retor de Secretaria atua como facilitador de uma
das Subsedes, realizando, assim, um trabalho
conjunto. O evento ainda contou com duas pa-
lestras. O Secretário do
Trabalho do Município de
São Paulo, Gilmar Viana fa-
lou sobre as relações traba-
lhistas, políticas e sindicais.
Já a Dra. Miriam Cristina
Zaidan falou sobre éticas e
valores.

Palestra: A palestra do
Secretário do Trabalho
Gilmar Viana, que é cientis-
ta político e sempre esteve
envolvido no movimento sin-
dical, foi concentrada na

O Associado para utilizar esses benefícios, tem que estar com sua anuidade em dia com o Sintesp

questão do trabalho, principalmente, na região
metropolitana de São Paulo. Segundo o secretário,
houve um crescimento de 51% da pobreza na re-
gião entre os anos de 1990 e 2000. O problema da
exclusão também se expandiu, atingindo também
quem tem ensino médio e faculdade e não conse-
gue emprego.

A configuração do trabalho também se modi-
ficou. Para Viana, os setores emergentes hoje são
serviços, telefonia, bancário, grandes seguradoras
e gás. A Secretaria está identificando esses setores
para realizar cursos para os trabalhadores. “O se-
tor que terá mais expansão nos próximos 10 anos
será o de gás. Precisamos treinar gente”, afirma o
secretário. A aposta se deve ao fato de que há cerca
de dois anos foi descoberta em Santos a maior ja-
zida de gás da América Latina. Essa também seria
uma oportunidade de trabalho para os técnicos de
segurança.

Outro desafio apontado pelo Secretário é a
questão da informalidade.
“As pessoas são empurradas
para a informalidade”, la-
menta. Um dos fatores é a
falta de qualificação. Ele
ainda falou da mudança da
estrutura sindical, classifi-
cando o momento como de
reflexão. “O movimento sin-
dical é um instrumento pode-
roso e deve ser melhorado”,
afirma Gilmar Viana. “Vocês
estão aqui discutindo rumos e
isso é muito importante”,

Momento da Palestra na Convenção

Diretores do Sintesp com o
Secretário Gilmar Viana
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Secretario do Trabalho do município de
São Paulo, Gilmar Viana, tem sua histó-
ria profissional voltada para o sindicalis-

mo. Ele começou no Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo e foi um dos fundadores da For-
ça Sindical. Daí para o mundo da política foi um
pulo. Ele trabalhou junto a ONU e o MTE, com o
Ministério da Reforma Agrária no governo Fer-
nando Henrique e nas campanhas para presidente
de Serra e de prefeito de Paulinho. Já na Secreta-
ria de Trabalho, ele conta como anda a questão da
segurança e saúde do trabalho, comprometendo-
se a criar um departamento para o tema. Fala so-
bre a importância do técnico de segurança e do
desejo de realizar um trabalho conjunto com o
SINTESP.

Como foi sua trajetória profissional até
chegar hoje a Secretário do Trabalho da pre-
feitura de São Paulo?

Eu comecei no movimento sindical em 76 no
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, o
mesmo do Lula. Fui fundador da Comissão de
fábrica da Mercedes-Benz em 84. Trabalhei em
diversas entidades sindicais. Fui um dos formula-
dores da idéia da Força Sindical, participando
desde sua fundação e da formulação de sua Carta
de Princípios. A partir daí, trabalhei sempre ali-
nhado à Força. Em 95, após um concurso, fui tra-
balhar em um projeto da ONU (Organização das
Nações Unidas) junto ao Ministério do Trabalho
por um ano. Em seguida, fui convidado a assumir
o Departamento de Conflitos Agrários do Incra,
no qual fiquei de 96 até 99. Depois, fui diretor do
programa Comunidade Solidária a convite da dona
Ruth Cardoso, no qual fiquei um ano e meio mon-
tando um projeto, quando eu fui novamente cha-
mado a ser assessor especial do ministro da Re-
forma Agrária na época, Raul Jungmann, com o
qual trabalhei até agosto de 2002. Fui um dos co-
ordenadores da campanha do Serra para presiden-
te. Depois, voltei ao movimento sindical, fazendo
um trabalho na Força Sindical junto ao Sindicato
dos Metalúrgicos, principalmente, na área de trei-
namento, capacitação e políticas estratégicas. Pa-
ralelamente a isso, fui consultor da Casa Civil do
governo do Estado na formulação de políticas
sociais de governo. Ingressei no PDT (Partido De-
mocrático Trabalhista) a pedido do Paulinho, onde
acabei me tornando coordenador do programa de
governo dele. Depois, veio o convite do Serra para
ser Secretario do Trabalho.

A Secretaria do Trabalho tem alguma ação
visando à segurança e saúde do trabalhador?

Não. Na atual estrutura que nós herdamos, ela
não possui um trabalho voltado para a saúde e
segurança. É um componente que gostaríamos de
introduzir. Vamos para trabalhar para que haja
esse departamento, mas atualmente não possui.

Já há planos para se fazer ações voltadas
para a qualidade de vida tanto dos trabalhado-
res da prefeitura quanto para os trabalhadores
das empresas privadas?

O que estamos imaginando é fazer o nosso
planejamento estratégico a partir da terceira se-
mana de fevereiro, quando vamos juntar um gru-
po de especialistas para determinar as linhas de
ações da secretaria. Certamente, nesse planeja-

AÇÃO CONJUNTA - Gilmar Viana, Secretário do Trabalho, é o entrevistado do mês.
mento estratégico estará presente a segurança
e saúde do trabalhador e sua qualidade de vida.

Mas não há nada definido?
As definições serão dadas a partir desse

planejamento. Nós estamos tomando contato
com a Secretaria, que nós pegamos completa-
mente desmontada e com carência de uma sé-
rie de coisas. Então, esse primeiro momento
foi para estudar as linhas que vamos querer
adotar.

No regime da CLT, as empresas com
mais de 100 trabalhadores, devem ter no
mínimo um técnico de segurança. Na pre-
feitura de São Paulo, há mais de 120 mil
funcionários que não contam com uma es-
trutura de ações preventivas de SST ou com
técnicos de segurança do trabalho. Pensa-
se em fazer alguma coisa a respeito disso?

O técnico de segurança do trabalho é uma
pessoa que mexe rigorosamente com a qualidade
de vida. A Secretaria do Trabalho vai direcionar o
seu trabalho para isso, vai ter um departamento
para cuidar exclusivamente disso e vai querer atu-
ar em comunhão com o SINTESP.

E qual é a importância do técnico nesse pro-
cesso?

Ela é vital porque ele é a ponta do processo.
Ele é um formador de opinião e roda por todos os
setores dinâmicos da economia que tem participa-
ção. Portanto, digamos que ele é o ator principal
dessa história toda.

O atual prefeito já definiu alguma priorida-
de em segurança e saúde no trabalho?

Ele é uma pessoa que tem uma preocupação
muito grande com a questão da saúde até por ter
essa passagem pelo Ministério. Ele já manifestou
várias vezes que toda a ação que envolve a ques-
tão da saúde e a proteção e segurança do cidadão
certamente conta com o apoio do prefeito.

Há uma Lei no município de São Paulo que
institui a criação de Cipas nas repartições da
prefeitura. No entanto, temos a notícia de que
poucos setores a implantaram. O que se pre-
tende fazer para se reverter esse quadro?

Não tenho esse conhecimento pela brevidade
que estou no cargo, mas é um assunto que eu que-
ro levar adiante. Inclusive quero conversar com o
presidente Armando visando à ação conjunta.

Como enfrentar a questão da informalida-
de, na qual os trabalhadores ficam totalmente
excluídos das questões de Segurança e Saúde
no Trabalho?

O principal problema que eu considero do
mundo do trabalho em São Paulo hoje é a infor-
malidade. Essa economia subterrânea, pois toda
vez que aumenta a informalidade cai a produtivi-
dade de qualquer município, de qualquer estado,
de qualquer país. Então, a informalidade tem que
ser atacada nessa administração.

Gilmar Viana


