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SINTESP FAZ

ARTICULAÇÕES

PARA CONSELHO

presidente do SINTESP, Armando Hen-
rique, participou da transmissão de car-
go de ministro do trabalho de Luiz Mari-
nho para Carlos Lupi, no dia 03/04, em

Brasília, a convite da Força Sindical. Na ocasião,
Armando fez contatos com alguns deputados, bus-
cando apoio para o encaminhamento do Conselho
de Classe dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

Foram realizadas audiências com os deputados
federais Paulo Pereira da Silva (Paulinho), Anto-
nio Carlos Mendes Thame, Ricardo Izar e Cláudio
Magrão. O presidente do SINTESP também foi re-
cebido pela assessora de gabinete do deputado
Lobbe Neto, Patrícia. Foi um encontro importante
já que Lobbe Neto havia pedido o desarquivamen-
to de antigos projetos de leis que tratavam do Con-
selho. Assim, Armando pôde explicar que já há um
novo projeto em tramitação na Casa Civil, pois o
pedido de um Conselho deve partir do Executivo e
não do Legislativo. Por outro lado, todas as abor-
dagens foram positivas, por prepararem os deputa-
dos para que sejam articuladores do Projeto do Exe-
cutivo quando o mesmo chegar a Câmara.

Outra visita importante feita por Armando foi
ao secretário de Relações de Trabalho, Luiz Anto-
nio Medeiros. Na ocasião, Medeiros confirmou seu
empenho para a regulamentação do Conselho, so-
licitando a sua assessoria uma consulta junto a Casa
Civil para verificar a situação do projeto.

“Todas essas ações de mobilização são neces-
sárias de forma contínua assim como o convenci-
mento do atual ministro do trabalho sobre a impor-
tância do Conselho da categoria, que protege a vida
dos trabalhadores, e sobre o pacto assumido pelo
ex-ministro do trabalho, Luiz Marinho, em liberar
nosso Conselho após as eleições”, afirma Arman-
do Henrique.

Deputado  Magrão, Armando
e Jorge Nazareno

pesar do nosso otimismo e predispo-
sição para contribuir com as ações de

correção de rumos da segurança e saúde no
trabalho ou até mesmo com a construção de
um novo modelo estrutural de SST no Brasil,
que evidencie minimamente os níveis de res-
ponsabilidade dos setores envolvidos com as
relações de trabalho, houve um desmonte nas
estruturas das inspeções, na Fundacentro e
no financiamento da área. Essa mudança de
foco foi implantada inicialmente no governo
Collor e teve seqüência nos governos posteri-
ores em escala crescente. Neste momento, há
uma situação “agonizante”, segundo avalia-
ção dos especialistas desta área, cerca de 300
mil profissionais no Brasil, o que vem a resul-
tar em retrocesso a um direito universal dos
trabalhadores em ter trabalho digno.

Podemos dar alguns exemplos desta situ-
ação. A Fundacentro que tem como atividade
final a nobre função de desenvolvimento e di-
fusão de tecnologia em segurança e saúde no
trabalho, teve seu quadro de especialistas re-
duzidos a 1/3, perdeu a participação dos re-
cursos do SAT (Seguro Acidente de Trabalho),
estando atualmente apropriada por interesse
e atividades voltadas para outros focos soci-
ais, que são relevantes, porém de responsabi-
lidade de outras áreas do governo, caracteri-
zando, assim, desvio de recursos e causando
total desestímulo dos servidores desta autar-
quia.

Outro exemplo é a antiga Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho, que foi re-
duzida ao nível de departamento. Os audito-
res especializados (antigos fiscais do traba-
lho) foram desviados para outros focos, vi-

DESMONTE DA ÁREA DE SST

“OS EFEITOS CONTINUAM PROGRESSIVAMENTE”

sando interesses arrecadatórios e ações de
notoriedade. Isso se dá através de critérios
de pontuação por resultados, que forçam a
colocação da segurança e saúde no trabalho
em plano secundário, proporcionando desin-
teresse nos trabalhos de fiscalizações desta
área. Chega-se, dessa forma, a banalização
ou desobediência civil vedada pelas empre-
sas conhecedoras desta dura realidade.

Um fato relevante que temos observado, é
que a área de segurança e saúde do trabalho
“sai da condição de patinho feio” na estrutu-
ra de governo, somente nas horas de transi-
ção de cargos nomeados, motivo pelo qual
temos defendido a mudança da fórmula ou
critérios de escolhas dos nomes para os prin-
cipais cargos através de lista tríplice, a exem-
plo das respeitadas autarquias técnico-cien-
tíficas do Estado.

É preciso a retomada da valorização das
estruturas conjunturais das áreas de seguran-
ça e saúde do trabalho com a recuperação do
status da antiga Secretaria de Segurança e
Saúde no Trabalho, melhor instrumentaliza-
ção das SIT (Secretaria de Inspeção do Tra-
balho) e Fundacentro, evitando, desta forma,
o uso da saúde e segurança do trabalho como
moeda de troca, assuntos estes que manifes-
tei por ofício entregue em mãos ao novo Mi-
nistro do Trabalho, Sr. Carlos Lupi.

Salientamos que apoiamos este governo,
mas não podemos nos posicionar com indife-
rença frente a esta grave situação e apelamos
aos que compartilham deste sentimento que
“saiam de cima do muro”.

Armando Henrique - Presidente
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PELA MEMÓRIA DOS TRABALHADORES
Estado de São Paulo é palco de vários eventos homenageando trabalhadores

que sofrem acidentes e doenças do trabalho

erca de 2,2 milhões de pessoas morrem por ano devido a aciden-
tes e doenças do trabalho, segundo a OIT (Organização Internaci-
onal do Trabalho). Ocorrem ainda cerca de 270 milhões de aci-

dentes de trabalho e 160 milhões de pessoas adoecem devido ao trabalho
anualmente. Para homenagear todos esses trabalhadores e chamar a aten-
ção da sociedade para esse problema, o dia 28 de abril foi escolhido como
o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Tra-
balho. Nesse ano, o Estado de São Paulo contou com vários eventos e
manifestações promovidos por órgãos governamentais, sindicatos e mo-
vimentos sociais, que atingiram a capital e várias cidades do interior.
“São muitas ações em todo o estado. A idéia é descentralizar as ativida-
des”, explica a pesquisadora da Fundacentro, Maria Maeno, que coorde-
nou a atividade da entidade na cidade de São Paulo.

O SINTESP foi um dos organismos a se envolver com a data. Para
tanto, realizou uma palestra no dia 27/04 com o advogado Ademar José
de Oliveira sobre a questão dos acidentes e doenças do trabalho. Um dos
pontos abordados durante a palestra foi a conseqüência dos acidentes e
doenças, que pode ser tanto humana (mutilações, perda da capacidade,
morte) quanto econômica (redução salarial, menor poder aquisitivo, re-
dução do padrão de vida) e social (desemprego, marginalização, desa-
gregação familiar). Além disso, há os custos da empresa. “Se você só
pensar na questão da vítima em caso de acidente, o superior pode não se
sensibilizar. É preciso falar do dano material e do prejuízo da empresa”,
explica Ademar.

Entre os custos diretos do acidente, o advogado enumerou a ausência
do empregado, redução da produção, despesas médicas, indenizações.
Ainda há custos indiretos como reparos em máquinas, interrupção do tra-
balho para comentários, substituição de mão-de-obra, baixa moral na área
de acidente, tempo para investigação. O SINTESP também participou no
dia 25 de abril, do evento “Tutela Jurídica da Saúde Mental do Trabalha-
dor e o Assedio Moral”, no Auditório da Procuradoria Regional do Tra-
balho, evento que fez parte da semana que homenageia o Dia Mundial
em Memória as Vitimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. “Foram
quatro palestras que interligaram os assuntos, a depressão como doença
do trabalho do ponto de vista médico e também jurídico, o assédio moral
nas relações do trabalho e as diferenças de abordagem do nexo causal e
nexo técnico epidemiológico, expôs Heitor, representante do SINTESP
neste evento.

Outro evento do qual o SINTESP participou, na mesma data, foi o ato
realizado pela Força Sindical na Federação dos Químicos. Na ocasião,
médicos peritos do INSS falaram sobre o nexo técnico epidemiológico.
O diretor do SINTESP, René Cavalcante, também falou sobre a impor-
tância da data e de se ter um técnico de segurança do trabalho assesso-
rando os sindicatos. “O dia 28 é como uma Sipat ampliada, porque nele
chamamos a atenção de todos para a questão da segurança e saúde do
trabalho, contando com a participação de múltiplas instituições”, diz
René.

Os Diretores do SINTESP Laercio Fernandes e Laerte dos Santos, tam-
bém estiveram representando nossa entidade no dia 27 na cidade de Pira-
cicaba, no evento alusivo às vítimas de acidentes realizado pela FETICOM
(Federação dos  Trabalhadores mas indústrias da Construção e do Mobi-
liário do Estado de São Paulo).

A Fundacentro também realizou um evento para relembrar os mortos
e acidentados do trabalho, que ocorreu no dia 26/04, na Assembléia Le-
gislativa do Estado de São Paulo. Durante o dia, foram debatidos os se-
guintes temas: “Crescimento Econômico e Saúde e Segurança do Traba-
lhador” e  “Mídia e Saúde e Segurança do Trabalhador”. “Essa atividade
tem que ser uma ação permanente em nível federal, estadual e municipal
para que ampliemos a pesquisa na área de SST e a fiscalização”, diz o
presidente da Fundacentro, Remígio Todeschini.

Nas atividades da sexta feira dia 27 de abril, estiveram presentes no
SINTESP os diretores Armando, Rene, Sebastião, Tânia, Heitor, Porfírio
e Crispim.

Auditório da Procuradoria Regional do Trabalho

Rene e Ademar na abertura
da palestra no Sintesp

Ato da Força Sindical
na Federação
dos Químicos

Ato da Força Sindical
na Federação
dos Químicos

Auditório na
Federação
dos Químicos
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om o tema “Os trabalhadores em
Defesa do Meio Ambiente”, a
Força Sindical realizou sua Fes-

ta do 1 ° de Maio com a participação de
aproximadamente 1 milhão de pessoas.
O Ato contou com a presença do minis-
tro do Trabalho, Carlos Lupi, o presi-
dente da Câmara dos Deputados,
Arlindo Chinaglia, o Secretário  Esta-
dual do Trabalho, Secretário Municipal
do Trabalho, Geraldo Vinholi, além de
Presidentes e Diretores membros dos di-
versos sindicatos ligados à Central, na
Praça Campo de Bagatelle na Zona Nor-

Danilo, presidente da Força Estadual,
Ministro do Trabalho, Carlos Lupi e Armando

FORÇA SINDICAL DISCUTE MEIO AMBIENTE EM FESTA DO 1º DE MAIO

te da Capital. Durante doze horas, hou-
ve a participação de diversos artistas,
sorteios de prêmios como 10 carros e
cinco apartamentos, e a distribuição de
20 mil mudas de árvores nativas aos
presentes.

Para o ano de 2007, o tema meio
ambiente foi escolhido com a intenção
de conscientizar a todos sobre os pro-
blemas ambientais e como eles refletem
em nosso dia-a-dia. Criando-se, assim,
uma discussão pela melhoria das con-
dições de trabalho e a harmonia entre
progresso e meio ambiente, com um uso
racional dos recursos ambientais. A oca-
sião também serviu de espaço para a rei-
vindicação de mais empregos, menos
impostos e queda na taxa de juros.

O Diretor Sebastião, 1º Secretário do
SINTESP, participou das reuniões de
organização e de distribuição dos cu-
pons e jornal da Força, sobre o evento.
O Presidente do SINTESP, Armando
Henrique, participou da gravação que
foi ao ar no dia do evento.

Além de Armando, estiveram pre-

sentes vários diretores do SINTESP
como Laercio Fernandes, Sebastião,
René, Tania, Crispim, Veras, Ferreira,
Albuquerque, Porfirio, Bene, entre ou-
tros.

Convém lembrar, que as questões do
meio ambiente “especialmente, o meio
ambiente do trabalho”, sempre foi a
principal preocupação da área de Segu-
rança e Saúde no Trabalho. Agora o mo-
vimento sindical se engaja nesta luta
pela preservação da vida, que começa
pelas nossas atitudes nas residências e
locais de trabalho.

nexo técnico epidemiológico
(NTEP) para a concessão de bene-
fício previdenciário passou a vigo-
rar em 2 de abril. Ele é regulamen-

tado pela lei 11430, de 26/12/06, pelo de-
creto 6042 de 12/02/07 e pela Instrução
Normativa do INSS 16, de 27/03/07. Com o
nexo, os problemas relacionados à saúde do
trabalho passam a ser presumidos, cabendo
as empresas provarem a isenção de culpa em
relação ao agravo. O empresário também
passa a ser tratado diferenciadamente com
relação à tributação do SAT com as mudan-
ças na legislação. “É um meio de incentivo
ao investimento no gerenciamento dos ris-
cos, com a finalidade de promover a segu-
rança e saúde dos trabalhadores. Esta legis-
lação, pela primeira vez, nos propicia esta
possibilidade”, avalia o advogado Jorge
Gimenez Berruezo.

Para o advogado, poderá haver uma me-
lhora para o trabalhador, nos casos onde
se caracterize o NTEP, uma vez que haverá
uma forte tendência ao reconhecimento dos
benefícios, por parte do médico perito da
Previdência. “Todavia, nos preocupam os
casos onde haja dúvidas de enquadramento
do NTEP, uma vez que dependerá da sensi-

NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO ENTRA EM VIGOR

bilidade e boa vontade deste mesmo médico
perito, em justificar e fundamentar a conces-
são do benefício requerido”, pondera Jorge
Gimenez Berruezo.

Entre as mudanças, o advogado destaca o
ônus da prova da não existência de nexo cau-
sal, que a partir da entrada de vigência dos
prazos previstos, passa a ser uma obrigação
do empregador. “Para os empresários que já
administram o gerenciamento dos riscos há
tempos e têm tudo documentado, será fácil
comprovar possível
inexistência de nexo
causal. Todavia, para o
empresário que apenas
junta documentos para
cumprimento das nor-
mas, desprezando o real
gerenciamento dos ris-
cos e permitindo a evi-
denciação dos
resultados em seus do-
cumentos, este terá di-
ficuldades em compro-
var que não é culpado
pelos agravos à saúde de
seu subordinado, arcan-
do com a responsabili-

dade social imposta”, conclui Gimenez.
Outro ponto a ser destacado da nova

legislação é que muitas empresas que es-
tavam classificadas como grande risco
(3%) passaram a ser classificadas como
risco médio (2%). Desta forma, o advoga-
do Jorge Gimenez Berruezo acredita que,
no início de vigência da nova legislação,
esta mudança significará uma relativa re-
dução para muitas indústrias na alíquota
do SAT.

Albuquerque, Veras, Bene,
Armando, Porfírio e Renê
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Momento da Abertura
do Evento

Vista Parcial
do Auditório

ois sindicatos se unindo em prol
da SST na construção civil.
Esse poderia ser o resumo do
1º Encontro dos Prevencionis-

tas em Segurança e Saúde do Trabalho
na Indústria da Construção promovido
pelo SINTESP e pelo SINTRACON-SP
no dia 30 de março. “Estamos convenci-
dos de que a melhor forma de se fazer
um evento para atender a demanda dos
profissionais da área é focar em segmen-
tos de atividade. Esse evento da constru-
ção civil é um grande exemplo, pois su-
perou a expectativa de participantes e de
resultados, mostrando que as duas repre-
sentações sindicais cumpriram seus pa-
péis. É um estímulo para que demos con-
tinuidade a essa iniciativa também em ou-
tros segmentos”, avalia o presidente do
SINTESP, Armando Henrique.

Entre os 360 profissionais participan-
tes, havia mestres de obras, cipeiros, en-
genheiros, mas principalmente técnicos
de segurança, alcançando uma marca de
250 técnicos. Entre esses técnicos havia
um especial, Rafael Andrade Vieira, que
trabalha nas obras da Linha Amarela do
Metrô e evitou que mais mortes ocorres-
sem com sua atuação antes do acidente
que gerou a cratera de Pinheiros. Ele foi

homenageado pelos presidentes dos dois sindicatos que promoveram o evento.
Na ocasião, também foram tratados temas importantes como as alterações e tendências na

NR 18, a questão do estresse e da ergonomia no canteiro de obras e a importância da integra-
ção como forma de fortalecimento das relações humanas. “O que a gente percebeu é que o
encontro foi aceito positivamente por ter assuntos específicos voltados para esse segmento. A
proposta é que ocorram vários encontros com a parceria entre o SINTESP e o SINTRACON e
possibilidade de outros parceiros como o SINDUSCON e o MTE para que levemos informa-
ções de SST para o dia-a-dia da construção”, avalia o vice-presidente do SINTESP e técnico
de segurança do trabalho do SINTRACON, Laércio Fernandes.

SINTESP E SINTRACON

FAZEM AÇÃO CONJUNTA

o dia 30 de março, foram publicadas
no Diário Oficial duas portarias rela-
cionadas à NR 17 pelo Ministério do

Trabalho e Emprego. A Portaria n º 8 é uma
delas e aprova o Anexo I da NR 17, voltado
para a segurança e saúde do trabalho dos ope-
radores de checkout, que designa caixas de
supermercados e de outros estabelecimentos.
A outra é a Portaria n º 9 que aprova o Anexo
II da NR 17, que dá parâmetros mínimos para
o trabalho em atividades de teleatendimento,
visando o conforto, a segurança e saúde do
trabalhador que atua nessa área.

O diretor do SINTESP e coordenador do
Departamento de Segurança e Saúde do Tra-
balhador do Sindicato dos Comerciários de
São Paulo, Rogério de Jesus Santos, destaca
que essas duas portarias são muito importan-
tes. Ele lembra que desde 1994 os comerciá-
rios diagnosticaram o grande índice de adoe-
cimentos em caixas de supermercados. “A
NR 17 tinha várias interpretações e era vista
como uma norma para os digitadores. Tínha-
mos dificuldades para usar a norma com os
trabalhadores de checkout”, relembra Rogé-
rio Santos.

A questão começa a tomar outro rumo
quando no ano de 2000, o grupo de ergono-
mia de auditores fiscais do MTE passa a dis-
cutir a SST dos trabalhadores de checkout e
como aplicar a NR 17 a esses trabalhadores.
Mais tarde, a discussão ganhou um Grupo de
Trabalho Tripartite, o que acabou resultando
na publicação da Portaria. “O problema no
checkout não é só de mobiliário. Por isso, o
físico foi discutido, mas também consegui-
mos interferir na organização do trabalho.
Então, um dos avanços do anexo é devolver
ao trabalhador o controle da tarefa”, avalia o
diretor do SINTESP.

Dessa forma, o trabalhador de checkout
ganha direito à pausa. O empregador também
deverá arrumar melhores condições de tra-
balho. O anexo lista algumas alternativas
como um maior número de caixas para dis-
tribuir os clientes ou criação de fila única com
o intuito de possibilitar que o operador possa
arrumar seu posto antes de chamar o cliente
ou rodízio entre operadores de caixa com ca-
racterísticas diferentes. Outro ponto impor-
tante é que o Anexo estabelece ainda parâ-
metros para as balanças de pesagem dos cai-
xas de supermercado e em relação ao posto
de trabalho.

O Anexo II da NR 17, por sua vez, traz
diversos ganhos para os trabalhadores de te-
lemarketing. Estabelece mobiliário adequa-
do ao posto de trabalho, pausas e condições
adequadas de acústica. Outro fator importante
é a limitação do prolongamento da jornada
de trabalho. Estabelece-se um limite de 36
horas semanais de tempo efetivo em ativida-
de de teleatendimento.

PORTARIAS VISAM

SST EM TELEATENDI-

MENTO E CHECKOUT

ntre os dias 11 e 13 de abril, ocorreu o
PreveNor - 6° Seminário e Feira Norte-
Nordeste de Segurança, Saúde e Meio

Ambiente no Trabalho, promovido pela Pro-
teção Eventos. Além da feira, houve três dias
com palestras de diferentes profissionais abor-
dando temas como NR-10, treinamento em
SST, NR 32, emergências médicas, gestão am-
biental, perícia judicial, entre outro. No últi-
mo dia do evento, o presidente do SINTESP,
Armando Henrique proferiu uma palestra so-
bre empregabilidade para os técnicos de se-
gurança do trabalho. No total, o PreveNor reu-
niu mais de 1500 profissionais que puderam
não só discutir diferentes questões da SST
como também conhecer as novidades em equi-
pamentos do mercado. O evento ocorreu em
Fortaleza/CE e ainda contou com atividades paralelas como o Encontro dos Técnicos de
Segurança do Trabalho do Estado do Ceará, em parceria com o Sintest/CE, presidido pelo
seu presidente Ivanildo Bento da Silva, e o Seminário de Saúde e Segurança no Trabalho
para Micro e Pequenas Empresas, em parceria com a Fundacentro e o Sebrae.

SINTESP PARTICIPA DE

EVENTO NO NORDESTE

Da esquerda para a direita, Alexandre Gusmão -Diretor
da Revista Proteção;  Luiz Domingos - Diretor do
Sintest-CE; Luiz Marvão - Diretor do Sintest-CE; José
Airton Cardoso - Presidente Associação dos Engenhei-
ros de Segurança do CE; João Carlos - J.Brasil e Jaziel
Aristides do Sintest-BA
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FALE CONOSCO FOI REFORMULADO
A PARTIR DE ABRIL DE 2007, O LINK FALE CONOSCO DO
SITE DO SINTESP ESTÁ DE CARA NOVA, PARA ATENDER

COM MAIS EFICIÊNCIA E RAPIDEZ OS ASSOCIADOS E
USUÁRIOS. AGORA VOCÊ PODERÁ ENVIAR SUA
MENSAGEM OU DÚVIDA, DIRETAMENTE PARA

OS VÁRIOS EMAILS E DIRETORES ENVOLVIDOS COM O
ASSUNTO ABORDADO. TAMBÉM NO LINK REGIONAIS,

FOI CRIADA A OUVIDORIA DAS REGIONAIS,
PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA DE INFORMAÇÕES

E SUGESTÕES DOS ASSOCIADOS, ESTUDANTES E
TÉCNICOS DE SEGURANÇA EM GERAL.

SECRETARIA DA MULHER
FOI CRIADA NESTA NOVA GESTÃO DO SINTESP,  A SECRE-
TARIA DA MULHER, QUE ESTARÁ  PROMOVENDO ENCON-
TROS E PALESTRAS PARA AS  TÉCNICAS DE SEGURANÇA
DO TRABALHO DA GRANDE SÃO PAULO E TAMBÉM DO IN-
TERIOR. A COORDENAÇÃO DESTES TRABALHOS ASSIM
COMO O CADASTRO DAS TÉCNICAS, ESTARÁ  COM A
DIRETORA TANIA, NA SEDE DA ENTIDADE. ESTA  SECRE-
TARIA TAMBÉM ESTARÁ  COLABORANDO NA COLOCAÇÃO
DAS MESMAS NO  MERCADO DE TRABALHO, ATRAVÉS DA
BOLSA  DE EMPREGOS DO SINTESP.  VOCÊ TÉCNICA DE
SEGURANÇA ENTRE EM CONTATO PARA FAZER SEU CA-
DASTRO E TRAZER SUGESTÕES PARA AS ATIVIDADES
DESTA SECRETARIA.  COMUNICAÇÃO DIRETA:
tania@sintesp.org.br

ontando com nossa Assessoria Jurídica, a Diretoria do
SINTESP continua realizando reuniões com a Fiesp e
outros seguimentos patronais para fechar a Conven-

ção Coletiva da categoria dos técnicos de segurança do traba-
lho do estado de São Paulo com data base em 1º de maio. Já
ocorreram duas negociações diretas na sede do SINTESP com
sindicatos patronais, e uma reunião de tentativa de conciliação
na Delegacia Regional do Trabalho, onde já se obteve sucesso
com a Socicam (empresa responsável pela administração de
Terminais de Passageiros). A Fiesp e demais sindicatos conti-
nuam em negociação.

Esse ano se alcançou uma marca de 263 sindicatos patro-
nais, com os quais o SINTESP vem negociando para obter um
melhor resultado para a categoria. O processo se iniciou em
fevereiro com a Assembléia Geral Extraordinária, que estabe-
leceu a pauta de reivindicação. Essa pauta busca assegurar os
direitos adquiridos, a reposição da inflação e um aumento real
de 6%.

Para que o resultado seja o melhor para os técnicos de segu-
rança do trabalho, é necessário que todos se mobilizem. “Soli-
citamos que categoria fique em alerta com o andamento das
negociações e com as mobilizações que se fizerem necessári-
as, pois as ações e resultados do sindicato são proporcionais à
adesão da categoria”, afirma o presidente do SINTESP, Arman-
do Henrique.

SINTESP NEGOCIA

CONVENÇÃO COLETIVA

Mesa de Negociação na DRT/SP

CURSOS  2007
TEMA DATAS HORARIOS
Produção + Limpa e Ecoeficiencia 11 a 15/06/07 19/22hs
Form. Básica em Cônsul. de Ergonomia
Modulo I 18 á 22/06/07  19/22hs
Instrutor de Ponte Rolante 16/06 e 23/06/07 08/18hs
NR 32  25 A 26/06/07 19/22 hs
Cursos Sujeitos alterações.

EVENTOS 2007
Data Evento Local
08/06/07 Debate Técnico no Sintesp Sede
15/06/07 Encontro dos Prevencionistas

no setor comerciário São Paulo
15/06/07 Encontro Técnico Sobre SST Ribeirão Preto
22/06/07 Debate Técnico no Sintesp Sede
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