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Debates no Sintesp
O destino de nossa
categoria na
Reforma Sindical
O SINTESP vem participando de quase todos os debates e
eventos sobre a Reforma Sindical, especialmente, aqueles organizados pela Força Sindical, a qual estamos filiados. Todo
esse trabalho tem sido feito para a formação de modelo e
posicionamento que possa preservar a categoria dos técnicos
de segurança do trabalho. Precisamos assegurar a nossa condição de categoria diferenciada dentro da nova estrutura sindical proposta pelas representações do movimento sindical
do governo.
Entendemos que não existe consenso nas propostas apresentadas, porém temos alguns princípios que estamos defendendo:
• Sistema de aferição de representatividade, moralização
da arrecadação e contra a proliferação de entidades pouco
representativas.
• Preservação da unicidade sindical e por categoria profissional regulamentadas.
• Legalização das Centrais Sindicais.
• Criação de um Conselho Sindical Nacional que definirá
as condutas anti-sindicais (auto-gestão).
• Modernização do sistema sindical atual.
• Arrecadação compulsória das contribuições confederativa e negocial, além da extinção da contribuição sindical
assistencial.
Engana-se o colega técnico de segurança do trabalho que
acha que a Reforma Sindical não afetará sua vida profissional. Temos convicção absoluta que dependendo do modelo
aprovado, simplesmente, poderá acabar com a nossa atual
estrutura de representação sindical ou fortalecer a nossa categoria dado a especialidade da nossa profissão não tem como
sermos bem representados pelos Sindicatos da categorias preponderantes, visto que somos habilitados a atuar em todos os
segmentos de atividade “a menos que se quisesse ser camaleão”.
Armando Henrique
Presidente do SINTESP
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Publicação do Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no Estado
de São Paulo
Sede: Rua 24 de Maio, 104 - 5º andar
República - Centro - CEP 01041-000
Fone (11) 3362-1104
E-mail: sintesp@sintesp.org.br

oda quinta-feira o Sintesp realiza um debate gratuito com
um tema relacionado à segurança e saúde no trabalho.
São palestras abertas para todos os prevencionistas, com
início às 15h. Para ter acesso aos assuntos debatidos e
aos palestrantes, basta entrar no site do sindicato –
www.sintesp.org.br Para participar, é preciso confirmar presença com a Celeste através do tel. (11) 3362-1104, ramal 38.
O Sintesp tem buscado trazer temas atuais para discussão com
profissionais respeitados. No mês de abril, devido ao feriado do
dia 21, foram realizados três debates. O primeiro deles aconteceu em 7 de abril com o tema “Meio ambiente e qualidade de
vida no trabalho”, com o diretor do Sintesp, o técnico de segurança do trabalho e do meio ambiente, Wagner Francisco de
Paula. Já no dia 14/04, o debate girou em torno da NR-10 –
“Prontuário em instalações elétricas: obrigatório para as empresas com carga instalada superior a 75 Kv” – com a presença do
engenheiro de segurança do trabalho e perito judicial, Wilson
Baccarin. O último debate do mês foi em 28/04, conduzido pelo
presidente da ABHO (Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais) e pesquisador da Fundacentro, Marcos Domingos da
Silva, que abordou a “Avaliação da exposição ocupacional às
vibrações”.

Curso Básico – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade -NR
10 - Calendário: 20/06á 0707/05 das 19 às 22 h
Elab./Implementação do PPRA – Programa de Prev. De Riscos Ambientais
Calendário: 18 á 21/07/05 das 19 às 22 h
Perfil Profissiográfico Previdenciaro
Calendário: 02/07/05-sabado das 08 ás 18 h
Formação de Instrutor de Treinamento de Prevenção e Combate Incêndios
Calendário: 13 á 16/06/05 - 18/06/05
Psicologia Aplicada em Segurança do Trabalho
Calendário: 25/06/05 30/07/05 das 19 às 22 h
Técnicas de Utilização de Instrumentos de Medições de Agentes Ambientais
Calendário: 25 á 28/07/05 das 19 às 22 h
Curso Instrutor de Operadores de Empilhadeira
Calendário: 11á 14/07/05 das 19 às 22 h 16/07/05
Técnicas de Utilização de Instrumentos de Medições de Agentes Ambientais
Calendário: 25 á 28/07/05 das 19 às 22 h
Data
Evento
Local
17/06/05
2º Encontro Sobre SST
Catanduva
30/06/05
1º Encontro Sobre SST
Presidente Prudente
01/07/05
7º Encontro Sobre SST
Guarulhos

Diretor Responsável:
Armando Henrique - Presidente
1º Vice-Presidente: Valdete Lopes Ferreira
2º Vice-Presidente: Heitor Domingues de Oliveira
1º Secretário: Valdirio Antonio Guerra
2º Secretário: Sebastião Ferreira da Silva
1º Tesoureiro: Marcos Antonio Almeida Ribeiro
2º Tesoureiro: Luiz Carlos Lucas Prado Spinelli
Diretoria Estadual: Élcio Pires, Laerte dos
Santos, Laércio Sabiru Custódio, Francisco
Thomé Filho, Adonai Gomes Ribeiro, João
Roberto Gomes de Souza, Eduardo Neves da
Silva, René Alves Cavalcanti, Olívio de Oliveira
Filho e José Antonio da Silva

Conselho Fiscal: Helena Aparecida Arcaro
Conci, Elias Ferreira Rodrigues, Bartolomeu
Raimundo de Oliveira, Wagner Francisco de
Paula, Laércio Fernandes Vicente e
Homero Tadeu Betti
Coordenação:
Secretaria de Comunicação e Marketing
Fotos: Armando e Heitor
Tiragem: 10 mil exemplares
Colaboração: Cristiane Reimberg
Editoração Eletrônica:
Ânema Editorial Ltda
Fone: (11) 4475-7008
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Sintesp faz mobilização para Conselho
presidente do Sintesp esteve
em Brasília no início de abril.
O motivo da viagem foi uma
audiência com o ministro do trabalho,
Ricardo Berzoini. O encontro é mais
uma etapa para a mobilização junto ao
executivo e ao legislativo para aprovação do projeto do Conselho de Classes para os técnicos de segurança do
trabalho. “Sabemos que a aprovação
de um projeto de lei só obtém sucesso Milton (Brasília), Cláudio (MG), Elias (RJ), Ministro
com a mobilização social dos interesBerzoini, Deputado Medeiros e Armando (SP)
sados”, afirma Armando Henrique.
Na audiência, o ministro do trabalho reafirmou a vontade e o compromisso do
governo em regulamentar o Conselho. Ele ainda se comprometeu a fazer gestão junto
ao ministro da Casa Civil, José Dirceu. É na Casa Civil que se encontra o projeto para
obter o parecer favorável e o encaminhamento para o legislativo.
Histórico: De 1994 até 2004, o SINTESP fez toda mobilização para a provação do
Projeto de Lei 1597, que regulamenta o Conselho Federal dos Técnicos de Segurança
do Trabalho, de autoria do deputado federal Marcelo Barbieri. Esse projeto passou
por todos os trâmites rotineiros de um projeto do legislativo na Câmara Federal com
aprovação por unanimidade na Comissão de Trabalho, porém obteve parecer desfavorável na Comissão de Constituição e Justiça por motivo de “vício de origem”. Isso
significa que o Projeto para criação do Conselho deveria ser de iniciativa do Poder
Executivo e não do Legislativo. “Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça
foram simpáticos ao projeto. No entanto, ele esbarrou na condição legal”, explica o
presidente do SINTESP, Armando Henrique.
Dessa forma, o SINTESP e toda a categoria foram buscar o apoio do ministro do
trabalho, Ricardo Berzoini. O ministro prontamente assumiu o compromisso de envio
de um projeto de governo para a regulamentação do Conselho, considerando-o uma
prioridade. “Todo o nosso trabalho anterior não foi em vão. Ele motivou a ida do
Projeto para o governo e agora o processo será mais rápido”, explica Armando.
Cumprindo seu compromisso, Berzoini entrou com o Projeto na Casa Civil sob o
protocolo 46010.001767/2003-99. A partir dessa iniciativa, o foco de mobilização do
Sindicato passou a ser a Casa Civil, representada pelo ministro José Dirceu. “É preciso agora que toda a categoria se mobilize enviando e-mail, fax e cartas, pedindo a
aprovação do Projeto para que superemos mais essa fase”, convoca Armando Henrique. “Lembramos que a condição básica para a tramitação e aprovação de um projeto
é a mobilização social”, completa.
Contatos Casa Civil: Tel.: (61) 411-1574 / (61) 411-1935 / Fax: (61) 321-1461 /
E-mail: casacivil@planalto.gov.br

Novo diretor
Departamento de Segurança e
Saúde do Trabalho (DSST), da
Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/MTE), tem um novo diretor:
Rinaldo Marinho Costa Lima. Ele já
atuava na secretaria como coordenador
geral de fiscalização e projetos, mas no
dia 07/04 foi nomeado para substituir
Mário Bonciani.

Ministério Público
do Trabalho recebe
denúncia sobre piso
Ministério Público do Trabalho
da 15 a Região (Campinas e Interior) apresentou denúncia contra algumas empresas do ramo sucroalcooleiro que não estão cumprindo a Convenção Coletiva firmada entre o
SINTESP, a Fiesp e os sindicatos patronais signatários em relação ao piso da
categoria. A partir disso, as agroindústrias serão notificadas para se manifestarem a respeito da não aplicação do piso
dos técnicos de segurança de trabalho
desde maio de 2004.
“É um fato inédito que fortalece a
categoria”, explica o advogado que presta assessoria jurídica ao Sintesp, Sérgio
Borges. O SINTESP abriu processo interno e estará monitorando o caso e
interagindo com o Ministério Público.
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1º de Maio da Força Sindical
Armando com
Paulinho na hora
do sorteio e com
Ramalho

Mais de 1,2 milhão
de trabalhadores
participaram do
evento

Recadastramento dos
TST do Estado de SP
As vantagens advindas do recadastramento são inúmeras. Dentre elas,
o fato de que teremos os parâmetros necessários para efetuarmos o
mais completo mapeamentorealizado na história dos profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho. Tal fato nos dará perspectiva futuras, tais como: aumentar a qualidade de comunicação entre as entidades que representam os Técnicos de Segurança 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 sendo feito através do site
www.sintesp.org.br ou com o formulário individual. Se você ainda não
se recadastrou, faça-o agora.
Quantos somos?
Aonde estamos?
Será que o mercado está
saturado?

Quanto somos?
Qual o índice de
desemprego na nossa
categoria?

Existe a necessidade da criação de uma nova
metodologia para a formação dos Técnicos de
Segurança do Trabalho?
Todas essas perguntas e várias outras deverão ser
respondidas, quando o recadastramento dos
Técnicos de Segurança do Trabalho estiver finalizado.

Na festa do trabalhador realizada no último 1º de maio,
na praça Campo de Bagatelle, Zona Norte da Capital paulista, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas compareceram ao evento, que teve sorteio de 5 apartamentos, 10 carros e vários aparelhos de TV 29”.
O Sintesp esteve presente com os diretores Armando,
Heitor, Thomé, Porfírio, Crispim e vários outros colegas.
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SINTESP fecha dissídio coletivo
SINTESP chegou a um acordo
sobre o dissídio coletivo da categoria com a Fiesp e mais 52
sindicatos patronais. Ficou acertada uma
reposição salarial de 6,61% para os técnicos de segurança do trabalho empregados
no estado de São Paulo. Já para os técnicos admitidos a partir de maio de 2005, o
piso salarial passou a ser de R$ 1.709,40
ou R$ 7,77 por hora. Para se chegar a esse
Assinatura da convenção com a Fiesp (acima) e
resultado, o SINTESP realizou seis reucom a Socicam (abaixo)
niões com entidades patronais e duas assembléias com a categoria. A segunda assembléia, ocorrida dia 06/05, chegou a
aprovar estado de greve, o que contribuiu
para que a proposta de dissídio do sindicato fosse aceita.
A Convenção Coletiva ainda estabelece outras conquistas como a garantia
de participação em cursos, congressos
e seminários técnicos de interesse da categoria durante 10 dias por ano e mais
dois sábados, nas empresas que possuam expediente nesse dia, sem prejuízo sala- da Convenção Coletiva do Trabalho, fica esrial. No entanto, é preciso avisar a empresa tabelecida a multa de 2% do salário normatipor escrito com pelo menos 48 h de antece- vo a favor da parte prejudicada. A Convenção
dência.
vigorará do dia 01/05/2005 até 30/04/2006,
No caso do não cumprimento dos artigos mantida a data-base de 1 de maio.

Colete à prova de balas se torna EPI
última reunião da Comissão Tripartite da NR- 6 aprovou que o
colete à prova de balas deve ser
incluído ao anexo I da NR-6
como equipamento de proteção individual. Foi feito o encaminhamento ao DSST
para publicação de portaria incluindo o
equipamento na Norma no item EPI para
proteção do tronco, visando a proteção ao
tronco contra os riscos de origem mecânica (projéteis e objetos perfuro-cortantes).
Para a publicação da portaria deverá
ser observada a legislação referente ao
tema no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça e nas profissões regulamentadas. Também deverá ser estabelecido o
prazo para adequação dos fabricantes e im-

portadores do equipamento para obtenção
do CA.
Ainda na mesma reunião foi decidido
que não serão definidos os EPIs que podem ser restaurados, lavados ou higienizados. “Temos que pensar pelos trabalhadores. Esses procedimentos não são seguros porque alteram as características do
EPI”, afirma o representante da Força Sindical na Comissão, Laerte dos Santos, que
também é diretor do SINTESP. Foi acordado que não é possível criar um regulamento
geral que garanta que o EPI continue atendendo aos requisitos das normas se submetido à restauração, lavagem ou higienização.
A próxima reunião da Comissão Tripartite
da NR-6 acontece em setembro.

SINTESP adquire sede
SINTESP comprou o quinto andar
do prédio que já ocupa no centro de
São Paulo. “É um grande sonho dos
técnicos de segurança do trabalho a aquisição
da sede própria”, explica o segundo tesoureiro do SINTESP, Spinelli. “Após várias tentativas conseguimos fazer uma oferta dentro de
nossas possibilidades”, completa. A proposta
de compra foi aceita, e os pagamentos serão
efetuados em 12 prestações. “Fizemos um le-

vantamento para fazer um negócio com pé no
chão e para que o ônus do pagamento fique
dentro do nosso mandato”, explica Spinelli.
Antes de iniciar o processo de compra, foi
feito um levantamento das condições do prédio e de impostos. Tudo está em dia. O próximo passo é ir ao cartório para concluir a parte documental. “É a realização de um sonho.
A gente vem nessa luta de longa data”, comemora o segundo tesoureiro.

Teleatendimento ganha
Recomendação Técnica
DSST (Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho), do Ministério do Trabalho, elaborou a
Recomendação Técnica 01/2005 sobre o
trabalho em teleatendimento, também conhecido como telemarketing. O documento
visa criar condições adequadas de trabalho
aos operadores, prevenindo problemas da
atividade como pressão de tempo, elevado
esforço mental e visual, falta de controle sobre o processo de trabalho e rigidez postural.
A Recomendação Técnica 01/2005 foi
elaborada a partir de documento feito por
auditores da Comissão Nacional de Ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo
concluído por consenso com a Anatel, com
os ministérios da Saúde e da Previdência
Social e com o Ministério Público do Trabalho. Com essa recomendação, empregados, empregadores, auditores fiscais e profissionais têm uma orientação sobre os procedimentos mais adequados para o
teleatendimento. Regras sobre mobiliário, o
uso de fones de ouvido, condições acústicas, repouso semanal remunerado, pausas
de dez minutos a cada 90 minutos de trabalho e treinamento estão entre as recomendações.
As orientações vão atingir uma grande
gama de profissionais já que o
teleatendimento se expandiu de maneira
rápida nos últimos anos. Em 2003, havia
cerca de 500 mil pessoas empregadas no
setor no Brasil. Estima-se ainda que o volume de transações apoiadas por serviços
de telemarketing envolvam R$ 67,4 bilhões
anualmente (6,3% do PIB), segundo a Associação Brasileira de Telemarketing.

Atendimento
Jurídico aos
associados
no Sintesp
Desde o mês de abril,
a sede conta com o
plantão do
Dr. Ademar José de Oliveira,
as segundas e sextas-feiras
no período da tarde.
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Osasco tem encontro de SST
O 6 o Encontro sobre Segurança e Saúde no
Trabalho de Osasco e Região aconteceu dia 29/04,
reunindo vários técnicos de segurança do trabalho
e uma engenheira de segurança para assistirem as
palestras. O evento contou com a presença do presidente do SINTESP, Armando Henrique, que fez a
abertura do encontro. “Houve interesse do pessoal
da redondeza. Vejo um crescimento na participação do profissional da área”, avalia o coordenador
da Subsede Osasco, Leo Gildete Costa.
Quem esteve presente pôde participar de duas
palestras. Uma delas tratou do Perfil Profissiográfico Previdenciário, fazendo uma introdução sobre a
questão e trabalhando a aplicação do PPP. O expositor foi o advogado e técnico de segurança do
trabalho, Ademar José de Oliveira. Já o engenheiro
de segurança Wilson Baccarin falou sobre a NR 10, tratando especialmente do prontuário em instalação elétrica. Ambas exposições tiveram abertura
para perguntas e esclarecimentos de dúvidas, contando com grande participação do público.

Vale do Paraíba discute acidentes
A Subsede do SINTESP no Vale do Paraíba realizou uma palestra no dia 18/05 no auditório do
Colégio Soluções, na cidade de Pindamonhangaba. O palestrante foi o diretor da Pitta & Rivero Consultores, Flávio Rivero. Ele falou sobre Investigação e Análises de Acidentes. Estiveram presentes
na ocasião 76 pessoas, entre estudantes, profissionais de Recursos Humanos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho. “Foi um encontro
com resultado positivo. Os participantes gostaram
e falaram que faltava na região eventos desse tipo”,
afirma o coordenador da Subsede, Jacy Pitta.
Diante da aprovação dos profissionais que estiveram presentes na palestra, a Subsede já está
preparando um novo encontro, que acontecerá no
dia 12/08, no Senac de Taubaté. O tema e o palestrante ainda estão sendo definidos. Outra ação da
Subsede do Vale do Paraíba foi ter firmado convênio com a Escola Soluções, que ministrará o curso
de especialização em meio ambiente.
Dessa forma, os associados do SINTESP terão
desconto de 10% nesse curso.

Entidades Sindicais fazem
manifestação por vítimas do trabalho
Dia Mundial da Segurança e Saúde morrem por dia vítimas de acidentes ou dono Trabalho em Memória às Vitimas enças do trabalho. São mais de 2,2 milhões
de Acidentes do Trabalho e Doenças de mortes relacionadas ao trabalho por ano.
Profissionais não passou em branco para o mo- Desse total, cerca de 1,7 milhão resultam de
vimento sindical. Para celebrar a data e ho- doenças ocupacionais. Todas essas mortes remenagear todos trabalhadores vitimados, o presentam mais que o dobro das mortes ocorSintesp, juntamente com a Força Sindical, o ridas em razão das guerras e epidemias como
Diesat, o Sindicato dos Comerciários, a Fe- a AIDS. No Brasil, conforme dados da Previderação dos Químicos, o Sindicato dos Texteis dência Social considerando somente os trae várias outras entidades sindicais realizaram balhadores com vinculo empregatício pela
um manifesto com passeCLT, são registradas
ata no dia 28 de abril.
2800 mortes por ano,
O ponto de partida foi
388.000 acidentes graves
a Federação dos Químicom afastamento tempocos, na Liberdade. De lá,
rário e 15.000 casos de
os sindicalistas e trabalhaincapacidades permanendores caminharam até a
te para o trabalho, com
Praça da Sé, levando faicusto de 24 bilhões por
xas e velas pretas acesas Diretores do Sintesp presentes na passeata ano.
em sinal de luto por todos
Toda essa calamidade
trabalhadores que morrem
juntou cerca de 50 entivitimados pelo trabalho.
dades para lutarem pela
Na Praça da Sé, houve
vida. “É um trabalho conuma concentração com
junto para chamar a atendiscursos de presidentes
ção da sociedade e do trade vários sindicatos. “O
balhador, que acaba tennúmero de mortos pelo
do acesso a emprego com
trabalho é pior do que as
condições precárias de
mortes causadas por guersegurança, se sujeitando
ras e epidemias. Cabe a nós do Movimento a isso e não recusando trabalhar em local de
Sindical denunciar que isso é uma vergonha risco eminente”, afirma o presidente estadual
nacional”, discursou o presidente do Sintesp, da Força em São Paulo, Danilo Pereira da SilArmando Henrique. Além de Armando, esti- va. Muitos sindicalistas se manifestaram e
veram presentes na manifestação outros mem- mostraram sua preocupação com os acidenbros do SINTESP: os diretores - Olívio, Hei- tes e doenças de trabalho. “Essa é uma data
tor, De Paula, Spinelli, José Antonio, Élcio, que não pode passar vão. Não podemos deiPorfírio, Altair, Pita, Sebastião – o represen- xar que trabalhadores sejam mutilados e que
tante sindical Crispim e outros técnicos de se- esses dados não apareçam na Previdência”,
gurança.
disse o presidente do Diesat, Benedito Alves
A intenção do Manifesto foi pedir a pre- de Souza. Já o presidente do Sindicato dos
venção para doenças e acidentes do trabalho, Comerciários de São Paulo, falou sobre a nechamando a atenção da sociedade para esse cessidade de união para solucionar a questão:
problema que atinge milhões de trabalhado- “Os sindicatos devem estar unidos em uma
res no mundo. Segundo a OIT, 6.000 pessoas única voz para evitar a morte e o acidente”.

Jornal do Sintesp - nº 180 - Ano 2005

NR – 31 amplia
SST no campo
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Projeto de lei cria Sesmt
na prefeitura

1 o vice-presidente do SINTESP, cado no Projeto e varia conforme o núoi publicada em 8 de março
Valdete Lopes Ferreira, elaborou mero de servidores existentes no âmbito
uma nova norma pelo Minisuma minuta para a criação e ins- da Administração Pública Municipal Ditério do Trabalho Emprego
talação do Sesmt em prefeituras. Esse do- reta e Indireta.
através da Portaria 86: a NR-31 – cumento foi transformado pelo vereador
As atribuições do SESMT Municipal
Norma Regulamentadora de Seguran- Cláudio Prado, da cidade de São Paulo, também são definidas pelo Projeto de Lei.
ça e Saúde no Trabalho na Agricultu- em Projeto de Lei e aguarda tramitação São vários itens que abrangem questões
ra, Pecuária, Silvicultura, Exploração na Câmara. “Vamos mandar a minuta para como a assessoria técnica em SST a serFlorestal e Aqüicultura. Ela vinha sen- outras prefeituras para que elas criem o vidores e órgãos municipais; promoção de
do discutida desde 2001 e reúne o que Sesmt para atender os servidores públi- ações educativas e de informação em SST;
cos municipais”, planeja Valdete.
avaliação e controle de riscos; criação de
estava descrito em cinco tópicos atraO Projeto de Lei autoriza a criação, ins- medidas de proteção; treinamento e relavés de Normas Regulamentadoras talação, funcionamento e manutenção do cionamento com a Cipa; elaboração, imRurais (NRRs), que tratavam de ser- Serviço no âmbito municipal com o in- plementação, acompanhamento e avaliaviço especializado, CIPATR (Comis- tuito de desenvolver ações técnicas e de ção de política de SST; participação em
são Interna de Prevenção de Aciden- gestão em segurança e saúde no trabalho perícias e fiscalizações; atuação em acortes do Trabalho Rural), EPIs e produ- para prevenir acidentes e promover a saú- dos e convenções coletivas, reconhecide dos funcionários públicos. Ainda defi- mento de riscos ambientais; manutenção
tos químicos. No entanto, a nova nor- ne os profissionais necessários ao SESMT de registros e indicadores sobre SST atuma vai além ao abranger temas como Municipal: técnico de segurança, enge- alizados, orientação para contrato com
ergonomia, ferramentas manuais, má- nheiro, médico e auxiliar, técnico ou en- terceiros, auditar contratos com
quinas, equipamentos e implementos, fermeiro do trabalho. O número de pro- prestadores de serviços, entre outros.
trabalho com animais, transporte de fissionais contratados também é especifitrabalhadores e de cargas, moradias,
edificações rurais, fatores climáticos
e topográficos, entre outros.
Objetivo
Descontos
Telefone
Endereço
A NR – 31 também estabelece no20% da Tabela Especial
R. Cons. Moreira de Barros,
(11) 6239-4103
Dentista
1493 - Santana
de Convênio
vas situações ligadas ao SESTR (SerRua
Dronsfield, 163
Ótica
Lapa
15%
para
pagto.
à
vista,
(11)
3384-3536
viço Especializado em Segurança e
(Consulta grátis)
10% em 2x e 4x s/ juros
(11) 3834-3466
Lapa
Saúde no Trabalho Rural) através das
Rua Sena Madureira, 68
17% Curso Téc. em
(11) 5572-2121
Colégio Santa Rita
modalidades externa (terceirizada) e
Meio Ambiente
(11) 5575-0769
Vila Mariana
coletiva. Também descreve o SESTR
Rua
Senador
Flaquer, 456
10% no Curso
(11) 4438-8899
Universidade UNIA
Gestão Ambiental
próprio. O texto trabalha ainda o conSanto André
teúdo do treinamento oferecido aos
Universidade
25% em todos
Av. Irai, 297
(11) 5543-1911
Moema
Ibirapuera
os
cursos
membros da CIPATR e os equipamenUniversidade FMU 15% cursos sequenciais (11) 3207-2433
Rua Taguá, 150
tos de proteção individual que devem
(ex. Gestão Ambiental)
Liberdade
0800
163766
ser utilizados nos trabalhos especifi10% Pós graduação
25% Exame da Ordem
cados pela norma. Outro fator é que
ela amplia as orientações para o traInstituto Polígono 10% sobre todos os (11) 4123-9100 Rua João Batista de Oliveira Lima,
cursos e 100% na
142 - Centro - SBC
do ABC
balho que envolve agrotóxicos, estamatrícula, extensivo aos (11) 4994-0822
Rua Xavier de Toledo, 335 belecendo cursos com conteúdos e
dependentes
Centro - Santo André
carga horária para a questão e crianÓtica Felicidade
20% para pagto à
(11) 3105-5000
R.São Bento, 75
do critérios para a exposição.
(Relógios, jóias,
vista ou em até 5X
(11) 5541-9957
R.Floriano Peixoto, 408
R.Dr César, 53 – Santana
O conteúdo da norma pode ser en- celulares, cine-foto) com cartão ou cheques (11) 6959-6443
(consulta grátis)
sem juros
(11) 3222-2755
Av.Paulista, 2001-Lj 65
contrados no site do Ministério do
Mara Copiadora
R$ 0,06 por cópia
(11) 221-1147
Rua 24 de maio, 116 lojas 7 e 8
Trabalho através do endereço: http://
independente da
(11) 3361-9794
Centro (próximo ao Sintesp)
quantidade
(11) 223-6260
www.mte.gov.br/Empregador/segsau/
Obs: Sem Carência
(11) 3111-7090
Legislacao/Normas/conteudo/nr31/ Convênio Odontológico R$ 21,50 mensal
NR-31.pdf
O Associado para utilizar esses benefícios, tem que estar com sua anuidade em dia com o Sintesp
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Sintesp define programação de encontros
na Feira Expo Proteção
SINTESP, co-promotor da
Expo Proteção, realizará na
feira que acontece no Pavilhão Verde, do Expo Center Norte,
três eventos. No dia 31/08, das 14h
às 17h30 acontece o ENEC (Encontro Estadual dos Cipeiros). Já em 01/
09, no mesmo horário, é a vez do
ENETEST (Encontro Estadual dos
Técnicos de Segurança do Trabalho).
Para o dia 02/09, está sendo preparado um encontro de caráter multidisciplinar: o CIPASSAT (Ciclo de Palestras Multiprofissional de Segurança e Saúde no Trabalho), que também
ocorre das 14h às 17h30. A programação dos encontros já foi definida,
e o sindicato está convidando os palestrantes.
O ENEC trará como temas a “educação como ferramenta importante de
atuação dos cipeiros”, “a contextualização histórica da Cipa e sua participação na melhoria continua do ambiente de trabalho”, “técnicas motivacionais na utilização de tecnologia e
proteção individual e coletiva”. Para
ministrarem essas palestras foram
convidados, respectivamente: a educadora e diretora do SINTESP, Livia
Ghirello Bogossian; o técnico industrial especializado em SST, Álvaro
Zocchio e o ator e diretor teatral, Alberto Lima. “É uma programação
eclética, voltada para cipeiros e trabalhadores sobre a importância do trabalho desenvolvido pelos cipeiros”,
explica o 1 o vice-presidente do
SINTESP, Valdete Lopes Ferreira.
Esse evento está sendo organizado
juntamente com a Secretaria Nacional
de Segurança e Saúde no Trabalho da
Força Sindical, com o Sindicato dos
Comerciários de São Paulo, com o
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo e com o
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo.
Já o ENETEST, discutirá as se-

guintes questões: “a DRT/SP e o modelo de atuação integrada com os
Conselhos Sindicais e a participação
dos técnicos de Segurança do Trabalho”, que tem como palestrante convidado o Delegado Regional do Trabalho do estado de São Paulo, Heiguiberto
Guiba Della Bella Navarro; “a formação e o exercício profissional do técnico de segurança do trabalho, no contexto da ética e da qualidade de vida
no trabalho”, que será ministrada pelo
diretor do SINTESP, José Antonio da
Silva; e “a importância dos técnicos
de segurança do trabalho e sua isenção no âmbito do serviço público”,
palestra para a qual foi convidada o
Secretário Municipal do Trabalho, de
São Paulo, Gilmar Viana. “O ENETEST está bem focado para o desenvolvimento profissional do técnico”,
define Valdete sobre a programação.
Outro destaque desse encontro, é que
ele receberá várias delegações de técnicos de segurança do trabalho dos
mais diferentes locais de São Paulo:
Santos, Sorocaba, Campinas, Ourinhos, Marília, Assis, Presidente Pru-

dente, São José do Rio Preto, Franca,
Ribeirão Preto, Pindamonhangaba,
São José dos Campos. E não pára por
aí, pois também haverá delegações de
outros estados: Curitiba (PR), Belo
Horizonte (MG) e Goiânia (GO).
Para o último dia de eventos, o
SINTESP reservou uma abordagem
mais global. “Estamos com um foco
de Brasil e de mundo nesse encontro
multiprofissional, uma visão global”,
afirma Valdete. Para tanto, serão realizadas as seguintes palestras: “a atuação parlamentar na condução do processo de criação do Conselho dos Técnicos de Segurança do Trabalho”, que
tem como palestrante convidado o Deputado Federal Luiz Antonio de Medeiros; “a relação da OIT com a Segurança
e Saúde no Trabalho no Brasil e demais
Países”, palestra para qual será convidada a representante da OIT no Brasil,
Laís Abramo; e para encerrar, o palestrante convidado é o ministro do trabalho, Ricardo Berzoini, para falar sobre
a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho dentro das ações do governo.

