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PARCERIA VISA

SST NAS OBRAS

DA CDHU

O SINTESP com o Sintracon/SP, o
Sinduscon/SP, a Feticon/SP, a CUT e a Força
Sindical estabeleceram uma parceria com a
Secretaria Estadual de Habitação para desen-
volver uma política de segurança no trabalho
nas obras da CDHU. Um protocolo de inten-
ção foi assinado para que se estabeleça um
modelo de gestão sobre Segurança e Saúde
no Trabalho.

A Secretaria da Habitação abrirá licitação
para contratar uma empresa que cuide da SST
em todas as obras da CDHU do estado de São
Paulo. O papel das instituições de trabalha-
dores e empregadores será ajudar na fiscali-
zação sobre o cumprimento das normas de
segurança no trabalho nas obras. O sistema
de gestão também terá a participação da DRT/
SP.

Lair Alberto Soares Krähenbüh, secretá-
rio de habitação, afirmou querer melhorar a
qualidade de vida dos trabalhadores. Afinal
os trabalhadores fazem parte de um processo
para melhorar a qualidade de vida das pesso-
as que buscam a aquisição de um apartamen-
to da CDHU. Há o intuito de ampliar os apar-
tamentos para três dormitórios e entregá-los
com piso frio. Assim se contribuirá com a qua-
lidade de vida como um todo.

Nós que estamos há 30 anos bata-
lhando em prol da Segurança e Saúde
no Trabalho compartilhamos alguns so-
nhos. Um deles seria recuperar o status
que a Segurança e Saúde no
Trabalho já teve.

Tivemos um momento
em que a SST era assunto
do presidente da república.
Depois passou a ser pauta
do ministro do trabalho.
Para logo a seguir, virar as-
sunto da Secretaria Nacio-
nal de Segurança no Traba-
lho. Em um quarto momento, tornou-se
tema de um departamento e de um dire-
tor. Agora parece estar deixando de ser
até assunto de diretoria.

Mesmo assim, tivemos avanços na
segurança do trabalhador. Mas essas
conquistas se devem ao empenho de ser-
vidores e especialistas da área.

O ano de 2007 está sendo considera-
do como o ano do apagão da Segurança
e Saúde no Trabalho. Esperamos, por
bastante tempo, a nomeação da nova
direção do Departamento de Segurança
e Saúde no Trabalho e da Fundacentro.
O mesmo aconteceu com a retomada das
discussões das normas regulamentado-
ras.

Mas 2007 também teve algumas vi-
tórias. Uma das mais importantes foi a
nomeação de Lucíola Rodrigues Jaime
para a delegada da DRT/SP. Uma mu-
lher com anos de experiência na área e
totalmente comprometida com a segu-
rança e saúde do trabalhador.

A implantação do FAP (Fator Aci-
dentário de Prevenção) pela Previdên-
cia Social foi outra conquista importan-

SONHOS DE

UMA VIDA TODA
te. A Previdência ainda contribuiu com
a nossa área, criando um departamento
de SST.

Em relação ao nosso sindicato, con-
seguimos realizar ações de
sucesso. O SINTESP foi es-
colhido como a Marca Bra-
sil 2007 do setor prevencio-
nista, na categoria instituição.
Ainda cumprimos nossa meta
de crescimento e ocupação de
espaço político.

No entanto, ainda temos
sonhos, que esperamos ver

concretizados em 2008. O maior deles é
compartilhado entre os 200 mil técnicos
de segurança do trabalho do Brasil. Tra-
ta-se da regulamentação de nosso Con-
selho Profissional.

Esse Conselho é extremamente ne-
cessário já que a categoria dos técnicos
de segurança é indispensável para a
manutenção da saúde e segurança dos
trabalhadores e para a execução de qual-
quer política na área.

Ainda alimentamos outros sonhos. A
volta da Secretaria de Segurança e Saú-
de no Trabalho, no MTE. A Fundacen-
tro com mais recursos financeiros e téc-
nicos para atender às demandas de pro-
dução de conhecimento e tecnologia so-
bre a área. As ações integradas entre os
ministérios da Saúde, da Previdência e
do Trabalho.

Espero que em 2008 possamos nos
unir com mais força para lutar por esses
sonhos. Precisamos transformar esses
desejos em realidade. Se conseguirmos
fazer isso, estaremos contribuindo cada
vez mais para que o trabalhador tenha
sua saúde e sua segurança preservada.

Secretário da Habitação
com sindicalistas
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A chapa “Competência e Trabalho” to-
mou posse no Sintracon/SP, no dia 12 de
novembro. O mandato será de 2007 a 2012
e pela terceira vez Antonio de Sousa Ra-
malho está na presidência. A diretoria pre-
tende lutar pela melhoria nas relações en-
tre capital e trabalho na construção civil.

Serão trabalhadas questões como o au-
mento da segurança no trabalho para todos
trabalhadores do setor. A alimentação ba-
lanceada e o combate à informalidade se-
rão outros focos de ação. Também se bus-
carão o aprimoramento do meio ambiente
nos canteiros de obras e a participação nos
lucros. Outras ações serão voltadas para o  acesso à moradia popular;
realização de cursos de qualificação da mão-de-obra e o estabeleci-
mento de espaço paritário  aos trabalhadores nas decisões políticas,
econômicas e sociais.

Em seu discurso, Ramalho destacou que a sobrecarga de serviço
aumenta o índice de acidentes e de doenças ocupacionais. E o traba-
lhador, para ganhar um pouco a  mais, deixa o convívio da família em

DIRETORIA DO SINTRACON/SP

QUER SEGURANÇA NO TRABALHO
segundo plano. Ainda destacou a neces-
sidade de que as empresas concedam pla-
no de saúde integral a seus funcionários.
“A melhoria do ambiente de trabalho nos
canteiros de obra, com mais comodidade
e higiene é, para nós do Sindicato, funda-
mental”, afirma o presidente.

Outro ponto destacado foi a falta de
investimento na Fundacentro. “Outro des-
caso, a Fundacentro tem verba apenas para
pagar o salário de seus funcionários. E
olhe lá... Desse jeito, melhor seria fechar
as portas dessa tão importante instituição,
pois o governo não investe na segurança,

qualificação e muito menos no aumento do potencial de seu povo”,
afirma Ramalho.

O presidente do Sintracon/SP  ainda falou sobre a responsabilida-
de da contratada quanto ao cumprimento das normas de segurança e
saúde no trabalho de seus funcionários e da responsabilidade da con-
tratante pelas condições do ambiente de trabalho quando o serviço for
realizado em seus domínios.

A Fundacentro tem um novo presidente: o médico
Jurandir Bóia Gomes. Ele tomou posse no dia 13 de
novembro em um evento que contou com grande pre-
sença dos funcionários da entidade. O ministro do tra-
balho, Carlos Lupi, também esteve presente no evento.
Na ocasião, Jorge Paulo Magdaleno Filho assumiu di-
retoria executiva.

Lupi assumiu o compromisso de que a Fundacentro
realizará concurso público em 2008 e que haverá um
plano de carreira para os funcionários. Também disse
ter vontade de levar centros técnicos da Fundacentro
para todos estados brasileiros. “O trabalhador deve ser
o foco da Fundacentro tanto na prevenção quanto na
educação e formação. Levar a Fundacentro aos traba-
lhadores será prioridade”, concluiu o ministro.

 O novo presidente da entidade também reafirmou
os mesmos compromissos em seu discurso. “Queremos
realizar esse trabalho junto com todos trabalhadores
dessa casa, porque sozinho não fazemos nada”, diz
Jurandir Bóia Gomes.

“A presença do ministro reafirma a importância que
vem sendo dada a Fundacentro. Fomos bem recebidos
pelos servidores. O desafio é buscar equilíbrio entre as
áreas. Também queremos transformar as ações da Fun-
dacentro em mais serviços para a população em sinto-
nia com o Ministério do Trabalho para fortalecer a enti-
dade”, completa Jorge Paulo Magdaleno Filho.

DSST - O Departamento de Segurança e Saúde no
Trabalho (DSST) também tem uma nova diretora: a au-
ditora fiscal Júnia Maria de Almeida Barreto. Ela atua-
va na DRT/MG e coordenava o GTT (Grupo de Traba-
lho Tripartite) da NR-19. Essa norma trata do depósito,
manuseio e armazenagem de explosivos e teve recente-
mente a inclusão do Anexo I sobre fogos de artifícios
feito pelo grupo.

FUNDACENTRO TEM

NOVO PRESIDENTE
O projeto de regulamentação das centrais sindicais, aprovado recentemente

pelo Senado, retomou o formato inicial da matéria enviada pelo Executivo à Câ-
mara dos Deputados. O teor do documento, portanto, consagra o entendimento
fechado pelo movimento sindical com o governo, mas que não havia sido acatado
pela Câmara, que, agora, dará o parecer sobre as quatro emendas introduzidas
pelos senadores, antes de o texto ser enviado para sanção presidencial. O projeto
será apreciado pelos deputados logo após a saída das medidas provisórias que
bloqueiam a pauta.

De acordo com a matéria, a contribuiç ão sindical compulsória está mantida até
que uma lei venha a disciplinar uma outra forma de financiamento da estrutura
sindical. A segunda emenda estende a fiscalizaç ão do Tribunal de Contas da União
(TCU) a todo o sistema sindical, incluindo as entidades patronais, em relação aos
recursos da contribuição sindical utilizados pelos dirigentes.

Autorização individual - A outra emenda acabou com a necessidade de auto-
rização individual do trabalhador para o desconto em folha da contribuição; e,
com a quarta emenda, não será preciso que o sindicato indique a federação e con-
federação a que está vinculado para receber o imposto sindical. Terá de apontar
apenas a central a qual está filiado. “O resultado está sendo considerado uma vitó-
ria pelo movimento sindical porque, pelo texto alterado na Câmara, se pretendia
regulamentar as centrais, mas sem determinar a origem dos recursos financeiros”,
comenta o 1º secretário da Força Sindical, Sérgio Luiz Leite, o Serginho.

“Nos comprometemos em 90 dias a apresentar uma proposta alternativa de
contribuição que obrigará o sindicato a aprovar o desconto da taxa todo o ano em
assembléia da categoria no fim da campanha salarial”, explica o presidente da
Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Pela lei atual, o trabalhador
paga um dia de salário, descontado em março, para financiar a estrutura sindical
brasileira. Os recursos vão para o Ministério do Trabalho, confederações, federaç
ões e sindicatos.

Prática anti-sindical - Caso o projeto seja sancionado pelo presidente Lula, as
centrais sindicais passarão a ter direito a 10% de toda a contribuição arrecadada
por ano. “Defendemos uma nova forma de financiamento da estrutura sindical”,
completa o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São
Paulo, Antonio de Sousa Ramalho. “Acabar com a contribuição sem a previsão de
formas alternativas de recursos como defendem algumas pessoas é uma
prática anti-sindical”, indigna-se a presidente do Sindicato das Costureiras de São
Paulo, Eunice Cabral.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Força Sindical

SENADO APROVA PROJETO

DAS CENTRAIS
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Várias mulheres e alguns homens se reu-
niram no SINTESP no dia 22 de novembro.
O encontro fez um debate em virtude do Dia
Internacional da Não-Violência Contra a Mu-
lher, que acontece dia 25 de novembro. Na
ocasião, buscou-se discutir políticas públicas
para mulheres. Para tanto, duas especialistas
vieram ao sindicato: Helena Ribeiro da Silva,
Secretária da Mulher da Força Sindical/SP, e
a advogada Eni Augusta de Paula, que é as-
sessora de Ouvidoria da Secretaria de Justiça
e Defesa da Cidadania do Estado de São Pau-
lo. Do dia 25/11 até 10/12, ocorrem dias de
ativismo pelo fim da violência contra a mu-
lher.

O seminário foi realizado pela Secretaria
da Mulher do SINTESP. “O intuito do semi-
nário foi levar às profissionais Técnicas de
Segurança do Trabalho e às trabalhadoras em
geral a visão ampla que antecede a preven-
ção, pois também cabe a(o) profissional em
Segurança do Trabalho fazer cumprir as leis
federais, estaduais e municipais que protegem
e amparam a (o) trabalhadora (or). Dessa for-
ma a profissional tem que estar ciente e cons-
ciente das Políticas Públicas para Mulheres e
Direitos Humanos. Muitas vezes o descum-
primento dessas leis se faz dentro do ambien-
te de trabalho ou pela própria empresa”, ex-
plica a diretora da Secretaria da Mulher, Tâ-
nia.

POLÍTICAS NACIONAIS

Na ocasião, Helena Ribeiro mostrou as
políticas públicas que estão sendo implemen-
tadas nacionalmente. Um dos pontos que es-
tão sendo trabalhados é o cumprimento da Lei
Maria da Penha, que trata da violência domés-
tica e familiar contra a mulher. Para que os
agressores sejam punidos e a lei cumprida, a
Secretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres tem um telefone para denunciar a vio-
lência doméstica e orientar o atendimento. O
número é o 180, que recebe três mil ligações
por dia. Também foram criados observatóri-
os em alguns estados para ver se a lei está

MULHERES DEBATEM DIREITOS E VIOLÊNCIA

sendo cumprida.
O intuito das políti-

cas públicas agora será
lutar para que a mulher
possa fazer parte do ce-
nário do poder em dife-
rentes esferas. “Tam-
bém buscamos políticas
para que as mulheres
possam estar nos cargos
de liderança nas empre-
sas, nos sindicatos, nos
Congressos, nas Câma-
ras. Não basta lutar por
boa creche, saúde e edu-
cação”, explica Helena
Ribeiro da Silva.

A mulher no poder,
inclusive, foi tema da
Conferência Nacional
da Mulher, que aconte-
ceu em agosto de 2007.
Foram discutidos rela-
tórios de todos estados.
O resultado sairá em
março de 2008, com o
segundo plano de polí-
ticas públicas para mu-
lheres, que durará até 2010. Além disso, será
elaborado um relatório de como foi o primei-
ro plano, que tratou da inclusão social da
mulher. Nele, foi combatida a desigualdade e
se lutou pela equiparação salarial entre mu-
lheres e homens.

GÊNERO

Já a palestrante Eni Augusta de Paula bus-
cou discutir várias questões de gênero, que
tratam das relações entre homens e mulheres.
Um dos pontos destacados pela advogada foi
o problema da violência psicológica. São
ameaças de violência física, proibir a mulher
de conversar com outras pessoas, acusar a mu-
lher de ter amantes, proibi-la de se maquiar,
de se arrumar, ameaçá-la de perda da guarda
dos filhos ou de perda do emprego. “A vio-

lência psicológica é o problema do século 21
e acontece também no trabalho”, explica Eni
de Paula.

É importante que a mulher conheça as leis.
Desde 2001, por exemplo, a Lei 10224 trata
da questão do assédio sexual. O Brasil tam-
bém assinou a Convenção Internacional so-
bre Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação contra as Mulheres, em 1984. A
advogada cita como avanços a Lei Maria da
Penha e a cota de 20% das vagas de candida-
tos nos partidos políticos serem destinadas às
mulheres.

“Se as técnicas de segurança tiverem
conhecimento sobre a questão de gênero, elas
podem trazer mudanças para o ambiente de
trabalho. É importante trazer informações
políticas para que as técnicas mudem a reali-
dade”, conclui Tânia.

No início de novembro, as Centrais Sindicais se reu-
niram com a Previdência Social para discutir a aposentado-

ria especial. As Centrais terão até o fim de dezembro para

apresentar uma proposta de adequação da aposentadoria es-

pecial. “Faremos reunião convocando os sindicatos e depois

faremos uma reunião com as outras Centrais”, explica o se-

cretário de segurança e saúde no Trabalho da Força Sindical,

CENTRAIS DISCUTEM APOSENTADORIA ESPECIAL
Arnaldo Gonçalves.

Segundo o presidente do SINTESP, Armando Henrique, a

reunião também serviu para falar sobre a aplicabilidade da

FAT. Ainda foi uma oportunidade para valorizar o Departa-

mento de Política de Saúde e Segurança Operacional do Mi-

nistério da Previdência e coordenado por Remígio Todeschini,

presente no encontro com as Centrais.
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Mais uma vez o SINTESP realizou seu tradicional café da manhã
para comemorar o dia do técnico de segurança em 27 de novembro. A
Fundacentro foi palco do evento, que contou ainda com debate e pa-
lestras. O sindicato também elegeu alguns profissionais para serem
homenageados. Rafael Andrade Vieira foi o técnico de segurança pre-
miado como destaque em 2007 por sua ação no acidente ocorrido no
início do ano na obra da Linha Amarela do Metrô. Por sua vez, Maria
das Dores Varella foi a técnica de segurança premiada como destaque
em 2007, aos 84 anos. Já Cleonice Caetano foi eleita a sindicalista
que mais se destacou na área de Segurança e Saúde do Trabalho em
2007. O empresário eleito como destaque em 2007 foi o diretor da
Revista Proteção, Alexandre Gusmão.

O presidente do SINTESP aproveitou a data para falar dos sonhos
da categoria. “Alimentamos há mais de 30 anos o sonho de que exis-
tam ações integradas entre os Ministérios do Trabalho, da Previdên-
cia e da Saúde. Temos também um sonho maior entre os 200 mil téc-
nicos de segurança do Brasil: a regulamentação do nosso Conselho”,
diz Armando Henrique.

A importância da categoria foi reiterada pelos presentes. “É com
muita honra que recebemos os técnicos de segurança para comemorar
seu dia na Fundacentro. Todos queremos sucesso para as demandas
desses profissionais que são imprescindíveis para a área”, acredita o
técnico da Fundacentro, José Damásio.

Já a delegada da DRT/SP destacou como vem acompanhando a
história de toda a categoria ao longo dos anos. “Eu vi o sindicato
nascer. Estou emocionada por ver onde vocês chegaram. A situação dos
técnicos de segurança é difícil porque muitas vezes não podem falar o
que pensam na empresa. Mas são vocês que ensinam os trabalhadores
nas questões de segurança”,  avalia Lucíola Rodrigues Jaime.

O vereador Cláudio Prado também relembrou seu envolvimento
com as questões de segurança no trabalho. Metalúrgico e cipeiro, hoje
vereador em São Paulo, Prado disse ter aprendido a respeitar o técni-
co de segurança no trabalho. Uma de suas ações foi instituir o dia 27
de novembro na Câmara Municipal. Ele vem trabalhando pela insti-
tuição do Sesmt municipal. “Há necessidade de preservar a segurança
dos funcionários públicos seja nos órgãos municipais, nas
subprefeituras ou na Câmara. Se instituirmos o Sesmt na prefeitura de
São Paulo, isso se espalhará pelo Brasil”, conclui o vereador.

Antonio Ramalho, presidente do Sintracon/SP, aproveitou o mo-
mento para denunciar o aumento dos acidentes fatais na construção
civil em 2007. Já foram 26 mortes contra 9 ocorridas no ano passado
no município de São Paulo. “Falta verba no MTE, nas DRTs e na
Fundacentro. Precisamos ter coragem de cobrar o governo que prefe-
re investir em superávit primário (economia para pagamento de juros
da dívida) do que na segurança do trabalho”, critica Ramalho.

PARTICIPANTES DISCUTEM NR 4 - A discussão sobre a NR
4 foi um dos grandes pontos do evento em comemoração ao dia do
técnico de segurança.  São cinco anos de discussão técnica sobre a
norma. “Não podemos privilegiar nenhuma categoria. Queremos que
todos atuem em prol do trabalhador”, afirma Joel Felix, da Bancada
dos Trabalhadores do GTT da NR 4. Para Felix, a Portaria 17 foi des-
virtuada, pois em nenhum momento se pensou em terceirizar o SESMT.

“A terceirização não foi regulamentada. O controle social tem que
ser feito por nós para que não aja deturpação no processo. A norma
como um todo não leva a isso. O problema é que muitas pessoas lêem
a partir de seu ponto de vista”, avalia Felix.

“É um processo de negociação. Às vezes é preciso recuar um pas-
so, para avançar dois lá na frente. Temos que ser pró-ativos e partici-
par do processo, ao invés de ficar apenas criticando”, completa Ar-
mando Henrique.

TÉCNICOS SE REÚNEM PA

OUTRAS CIDADES COMEMORAM DATA - A Regional do
SINTESP da Baixada Santista comemorou o dia do Técnico de Segu-
rança do Trabalho  com um encontro regional no dia 30/11. Na oca-
sião, foram debatidos temas como: percepção de riscos e relaciona-
mento interpessoal, a visão do técnico de segurança e o depoimento
de um acidentado.

Campinas, por sua vez, contou com a FERESP (Feira Regional de
Segurança e Proteção) no dia 28/11. Na ocasião também foram discu-
tidos importantes temas para a área como: espaços confinados; NTE
(Nexo Técnico Epidemiológico) e FAP (Fator Acidentário de Preven-
ção); aplicação da NR 17 (ergonomia) ; e legislação sobre transporte
de produtos perigosos.

Já em Sorocaba, a Regional do SINTESP participou de um evento
do Grupo BT, que tratou dos seguintes temas: NR 10 (Segurança em
Instalações e Serviços com Eletricidade), proteção visual e auditiva;
proteção respiratória; qualidade de vida e motivação na segurança no
trabalho; e o custo dos acidentes de trabalho.

PREMIADOS PELO SINTESP
AGRADECEM A RECONHECIMENTO

“Fico feliz pela homenagem que o SINTESP me fez e por Deus ter
me dado essa oportunidade. Durante esses dois de profissão, tive muito
trabalho. Desejo continuar, mantendo meu  profissionalismo e mi-
nhas metas. A segurança no trabalho na construção civil hoje é fun-
damental porque são profissionais com pouco conhecimento em se-
gurança e que precisam muito do nosso apoio” - Rafael Andrade
Vieira.

“Estou me sentindo a mulher e funcionária pública vivendo o dia
mais feliz de minha vida por ter sido homenageada por uma catego-
ria que tanto admiro. O trabalho dos técnicos e técnicas de seguran-
ça produzem frutos de bondade para todos os trabalhadores do nosso
Brasil” - Maria das Dores Varella.

  “Estou muito emocionada e agradecida por essa homenagem,
porque nós mulheres sabemos como é difícil estarmos avançando no
trabalho. Principalmente, quando você está em um meio onde a mai-
oria é formada por homens. Ainda hoje a gente não vê muitas mulhe-
res técnicas. Mas a cada ano que participo da festa dos técnicos, vejo
que têm aumentado a participação das mulheres. Isso é um passo
muito importante para todos nós. Como hoje eu estou na Secretaria
de Saúde e Segurança de uma grande Central, eu vejo como é impor-
tante se aprofundar o conhecimento sobre a segurança e saúde do
trabalhador. Antes eu tinha a visão dos comerciários, que era somen-
te a categoria que eu discutia. Hoje vejo quantos problemas nós te-
mos em todas as categorias. E a atuação do técnico de segurança no
dia-a-dia do trabalho é muito importante. Os técnicos precisam ter
essa consciência. Não podem achar que são apenas mais um no qua-
dro de funcionários. Ele precisa conscientizar o empresário a inves-
tir para que acidentes não aconteçam” – Cleonice Caetano.

    “Agradeço ao SINTESP, por essa singela homenagem, que re-
presenta para mim o reconhecimento do trabalho da equipe da revis-
ta Proteção, que completa 20 anos de fundação. E também a nossa
proximidade com o sindicato, que tem atuado de forma muito eficien-
te em defesa da segurança dos trabalhadores no estado de São Paulo
e, pela força do SINTESP, dos trabalhadores do Brasil. Cumprimento
os técnicos de segurança, reconhecendo o trabalho e a importância
desse profissional para a melhoria das condições de vida do traba-
lhador brasileiro. Muitas vezes colocados de maneira secundária pelas
empresas, atuando pelas questões de segurança sem respaldo, mas
sem perder a garra por lutar pela prevenção de acidentes” - Alexan-
dre Gusmão.



Jornal do Sintesp - nº 200 - Ano 2007 7

MOMENTO DO CAFÉ EQUIPE DE DIRETORES E FUNCIONARIOS
DO SINTESP

ALEXANDRE GUSMÃO, O EMPRESÁRIO
ESCOLHIDO RECEBENDO A PLACA DO
ENGENHEIRO GULIN

EXPLANAÇÃO DO PRESIDENTE ARMANDO
NO DIA DO TÉCNICO

TÉCNICO RAFAEL RECEBENDO A PLACA DA
DELEGADA DO TRABALHO

VISTA PARCIAL DO AUDITÓRIO

MÚSICA NO
MOMENTO
DO CAFÉ

TÉCNICA MARIA VARELA SENDO HOMENA-
GEADA PELO VEREADOR CLAUDIO PRADO

DEBATES DURANTE O EVENTO

TÉCNICOS NA PARTE EXTERNA DO AUDITÓ-
RIO

A SINDICALISTA SENDO HOMENAGEADA
POR RAMALHO

MOMENTO DOS SORTEIOS

ARA COMEMORAR SEU DIA
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Nos dias 9 e 10 de novembro, a

Catho realizou o Workshop, e Semi-

nário  voltados à questão dos aciden-

tes do trabalho e doenças ocupacio-

nais.

No dia 09 foram realizados pai-

né i s  ju r íd icos ,  de  p rof i s s iona i s

renomados, abordando os passivos

fiscais e judiciais decorrentes da

infortunística.

No d ia  10 ,  fo i  rea l izado  o

Workshop, onde o Sintesp esteve pre-

sente em duas palestras:

1º - Painel – Gerenciamento dos

Riscos como parte integrante do bom

resultado da Empresa – Dr. Jorge

Gimenez Berruezo

2º - Painel – A participação dos

trabalhadores no gerenciamento da

segurança  - Armando Henrique

3º - Painel – A participação dos

trabalhadores no gerenciamento da

saúde – Alzinaque Grimaldi

Houve a presença de aproximada-

mente 80 profissionais de Recursos

Humanos.

EVENTO CATHO
CAROS COMPANHEIROS “TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO” VAMOS EXIGIR QUE O IMPOSTO

SINDICAL SEJA REPASSADO PARA O NOSSO SINDICATO ( SINTESP ).
Contribuição Sindical - 1 Vale esclarecer que a categoria dos TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO é

disciplinada especificamente pela Lei nº. 7.410/85, pelo Decreto nº. 92.530/86, pela Portaria no. 3.214/78 (Norma Regu-
lamentadora NR-04) e por fim, pela Portaria no. 3.275/89, ambas do Ministério do Trabalho.  Inicialmente, convém
esclarecer que os TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO constituem categoria profissional diferenciada.  A
representação sindical profissional por categoria diferenciada está especificada na CLT:

“Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferen-
ciadas por força de estatuto profissional especial ou em conseqüência de condições de vida singulares”.

Contribuição Sindical - 2 O que é: Chamado também de Imposto Sindical, previsto na legislação federal, nos artigos
578 a 610 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e consiste no desconto de um dia de trabalho por ano (equiva-
lente a 3,33% do salário), sempre no mês de março.

Quem paga? Todos os profissionais em exercício da profissão, que exerçam as atribuições das Leis, 7.410 de 27/
11/85 e Regulamentado pelo Decr. Nº 92.530 de 09/04/86, que sejam registrados nas empresas como Técnico de
Segurança do Trabalho, Assessores, Coordenadores de Segurança do Trabalho desde que exerçam as atribuições das
leis acima citadas. Essa contribuição é devida por sócios e não sócios também.

Como pagar? Por se tratar de lei a empresa é obrigada a descontar do salário do funcionário no mês de março.
Também por lei a empresa tem até o último dia  útil de abril de cada ano para efetuar o pagamento dessa Contribuição,
através de guia própria que poderá ser solicitada ao SINDICATO dos Técnicos de Segurança do Trabalho (SINTESP),
nos bancos credenciados pelo Ministério do Trabalho e casas lotéricas.

Alertamos que o recolhimento independe do ramo de atividade em que o profissional TÉCNICO DE SEGURANÇA
DO TRABALHO atue e do seu vínculo empregatício (cargo), pois o seu enquadramento sindical é como CATEGORIA
DIFERENCIADA e sua representação é, compulsoriamente, exercida pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho no Estado de São Paulo.

De acordo com os Artigos 606 e seguintes, “a falta ou recolhimento indevido ensejará às Entidades Sindicais o
direito da promoção de cobrança judicial” junto às empresas; assim como os Artigos 607 e 608 da CLT, determinam que
“a prova de recolhimento correto da Contribuição Sindical é documento essencial ao comparecimento das Organiza-
ções às Concorrências Públicas ou Administrativas e para o registro ou licença de funcionamento ou renovação de
atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autô-
nomos e profissionais liberais, bem como concessão de alvarás de licença ou localização”.

Onde paga? CEF - Caixa Econômica Federal (que controla a distribuição desse imposto) sempre em nome do
sindicato dos (das) TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO do seu Estado. Ver abaixo o endereço e telefone,
você encontra os respectivos CNPJ e Código Sindical de cada um deles.  Porém não há na legislação, prazo para os
bancos repassarem a quantia deste imposto que é destinada às organizações sindicais. Normalmente os sindicatos têm
recebido esse imposto por volta do final de maio ou começo do mês de junho, de cada ano.

Como fiscalizar o cumprimento da Lei? Em sua CTPS - em local próprio - deve ser anotado o recolhimento da
contribuição e o nome do Sindicato para o qual a empresa recolheu esse Imposto. Caso o nome do Sindicato dos
Técnicos de Segurança do Trabalho do seu Estado não estiver anotado é porque sua empresa não está cumprindo a
legislação. Isto pode ocorrer por desconhecimento da empresa. É seu dever informar a área de Recursos Humanos
sobre o endereço e telefone do seu sindicato. Dúvidas mais comuns sobre a contribuição sindical Imposto ou Contribui-
ção Sindical é a mesma coisa que.... Essa contribuição, chamada também Imposto Sindical não deve ser confundida
com Contribuição Confederativa, Assistencial, Taxa de Reversão etc. utilizadas no meio sindical.

Os sindicatos dos Técnicos de Segurança do Trabalho normalmente possuem apenas duas contribuições - previs-
tas em lei - a Sindical e a taxa confederativa (que é definida em assembléia dos profissionais Técnicos de Seg. do
Trabalho de cada Estado).

Minha empresa recolheu para outro sindicato! Se você é Técnico de Segurança do Trabalho, exerce as atribuições
constantes das Leis de Regulamentação da nossa profissão (7.410/85 e 9.530/86) sua empresa tem o dever de efetuar
o recolhimento para o sindicato correto, independente do vínculo empregatício que você tem na empresa, pois o “nome
do seu cargo” é resolvido de acordo com a estrutura das organizações. Mas se você exerce as atribuições das leis de
regulamentação o recolhimento deve ser efetuado para o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

Para corrigir esse erro sua empresa deve efetuar o recolhimento para o sindicato correto, sem que você sofra novo
desconto. Conforme o Código Civil Brasileiro, quem paga errado, paga duas vezes.

Há ainda os processos de Ação de Cumprimento que os Sindicatos vêm realizando, com bastante sucesso. Nesse
caso sua empresa deve aguardar a notificação caso não faça os devidos recolhimento ao SINTESP.

A Contribuição Sindical acabou? Não. A Contribuição Sindical é lei e continua em vigor. Deverá ser substituída no
ano de 2009.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMUNICADO
IMPORTANTE PARA A CATEGORIA
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Aconteceu no último dia 08 de Novembro, o III Seminário
Bracol de Segurança e Saúde do Trabalho, no auditório da FEI
em São Paulo – SP. Com palestras técnicas que abordaram temas
importantes para o setor prevencionista, o evento contou pelo ter-
ceiro ano consecutivo, com a parceria técnica do SINTESP – Sin-
dicato dos Técnicos de Segurança do Estado de São Paulo.

Com mais de 270 participantes entre técnicos de segurança,
médicos do trabalho, profissionais da área e estudantes, o evento
possibilitou a discussão de assuntos como NTE – Nexo Técnico
Epidemiológico e FAP – Fator Acidentário de Prevenção, com pa-
lestra ministrada pelo Dr. Ademar José de Oliveira, técnico de se-
gurança e advogado do SINTESP e “A Ergonomia na Indústria”,
com explanação da Dra. Cláudia Carvalho Campos, fisioterapeu-
ta, técnica de segurança, consultora em ergonomia e docente do
SINTESP.

“O sucesso do evento não é surpresa, afinal de contas, foi orga-
nizado com muita competência, carinho e comprometimento de
todos. Pelo visto, em 2008,  teremos que realizá-lo num local mai-
or. Fico orgulhoso em fazer parte desta equipe!”, diz Luis de Bruin,
consultor técnico da Bracol.

Além de informações e novas idéias, os participantes puderam
levar para casa vários brindes, entre malas para viagem, “kit en-
graxate” (com produtos para limpeza e conservação de calçados),
bonés e assinaturas de revistas.

O SINTESP esteve presente ao evento através dos Diretores
Armando Henrique – Presidente, Heitor Domingues de Oliveira,
Wagner de Paula, Laerte dos Santos, Luis Carlos Crispim e René Alves
Cavancanti da Diretoria de Eventos, que fez abertura do segundo pe-
ríodo do seminário.

BRACOL LEVA INFORMAÇÃO E

NOVIDADES AOS PREVENCIONISTAS DE SÃO PAULO

Abertura do evento

Momento da palestra do Sintesp

GSO FAZ FESTA PARA

SEUS 19 ANOS

No mês de dezembro, o GSO
(Grupo de Saúde Ocupacional – Agroindústria

Sucroalcooleira) comemorou 19 anos. Para tanto, realiza o
5° Encontro Técnico do GSO em 2007 no dia 12 de

dezembro, sob a organização do coordenador do grupo,
Mário Márcio dos Santos . O evento aconteceu na cidade

de Olímpia/SP e também contou com palestra do
presidente Armando Henrique. Mais informações sobre o

evento no site da entidade: www.nexusepi.com.br/gso

ERRATA
O artista plástico Toso não é portador de neces-
sidades especiais, como informou a edição 199
do Jornal Primeiro Passo, e sim um soldado da
causa.
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INDAIATUBA COMEMORA

DIA DO TST

São José do Rio Preto, Catandu-
va e Presidente Prudente tiveram,
entre os dias 29 e 30 de novembro,
encontros de segurança e saúde no
trabalho promovidos pelo SINTESP
e pelo Senac. O presidente Arman-
do Henrique e os diretores Rene e
De Paula foram palestrantes nos três
eventos. “Foi marcante a receptivi-
dade dos técnicos de segurança nas
três regiões tanto em relação à dire-
toria quanto aos temas apresenta-
dos”, avalia Armando.

Para Rene, é importante levar ao
interior discussões que muitas vezes
ficam concentradas na capital. “Os
profissionais do interior parecem
estar ávidos por informações. Por
isso, é importante que se promovam
periodicamente encontros em dife-
rentes regiões do estado de São Pau-
lo”, afirma Rene. O intuito é levar
informação, mas também conhecer
as dificuldades locais. Nos três even-
tos, o diretor Rene falou sobre a psi-
cologia aplicada na segurança no tra-
balho, principalmente, para o técni-
co de segurança.

Já De Paula buscou mostrar
como vincular a segurança no traba-
lho com o meio ambiente na elabo-
ração do PPRA. “Muitas vezes, o
técnico de segurança não tem uma
visão ambientalista, mas a NR 9 fala
sobre isso”, explica De Paula. É im-
portante que se entenda que a norma
extrapola a fábrica quando fala em
proteção do meio ambiente e recur-
sos naturais.

AÇÃO POLÍTICA - Para otimizar recurso, a diretoria do SINTESP também visitou o
colégio Cenap, em Dracena. O intuito foi acabar com um curso a distância de técnico de
segurança existente nesse estabelecimento. “Isso é condenável por se tratar de um profissional
que atua pela saúde e segurança do trabalhador”, avalia Armando.

Apesar da ida ter sido previamente agendada, a mantenedora do colégio, senhora Magda,
não estava presente na reunião.

INTERIOR TEM

ENCONTROS TÉCNICOS

CATANDUVA

PRESIDENTE PRUDENTE

SÃO JOSE DO RIO PRETO

Comemorando o dia do Técnico de Segurança, foi realizado no Ciesp de Indaiatu-
ba, a reunião do Grupo de Estudo da Cidade, coordenado pelo sr. Carlos Padula.
Durante o evento foi ministrada a palestra “Meio Ambiente: Descarte e Reciclagem
de Produtos Químicos. Participaram aproximadamente 50 Técnicos da Região. Esti-
veram presentes também, sr. Marcos Antonio e Sr. Franco, da Regional Campinas do
Sintesp

Aconteceu no dia 16/10/07, em
Birigüi – SP, a entrega do Prêmio Sesi
de Qualidade no Trabalho. O evento foi
realizado no Teatro Popular do Sesi e con-
tou com a presença de 150 pessoas.

Segundo o Sesi, “o objetivo do prê-
mio é promover um amplo entendimento
sobre a qualidade de vida no trabalho, es-
timulando as empresas a investir em res-
ponsabilidade social, com a adoção de
boas práticas de gestão de pessoas, ações
de educação e desenvolvimento profissi-
onal, qualidade de vida, segurança no tra-
balho, desenvolvimento ambiental e pro-
jetos sociais voltados para a comunida-
de”.

Foram 28 participantes da região que
compreende Birigui, Araçatuba, São José
do Rio Preto e Presidente Prudente. Des-
tes, 22 participantes são de Birigüi. Para
Ataliba Mendonça Júnior, diretor do Sesi
Birigui, “é um grande orgulho contar com
a presença de tantas empresas de nossa
cidade nesta etapa do Prêmio”. Foram
premiadas quatro categorias: Microem-
presa, Pequena Empresa, Média Empre-
sa e Grande Empresa.

Para Samir Nakad, diretor regional da
Fiesp (Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) e Ciesp (Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo) – Regi-
onal de Araçatuba, “este Prêmio é um
exemplo do sonho brasileiro de que os tra-
balhadores tenham uma vida melhor, ba-
seada na educação em virtude da respon-
sabilidade social das empresas”.

A grande vencedora, na categoria
Grande Empresa, foi a birigüiense Kidy
Calçados infantis, empresa com capital
100% nacional, que conta com três plan-
tas fabris, sendo duas em Birigüi – SP, e
uma na cidade de Três Lagoas – MS. Em-
prega cerca de 1.500 funcionários e teve
um crescimento estimado em 5% no últi-
mo ano.

Num emocionado discurso, Sérgio
Gracia, diretor comercial da Kidy exal-
tou a importância do Prêmio para as em-
presas, pois incentiva a melhoria da qua-
lidade de vida no trabalho e estimula o
investimento em responsabilidade social.
“Por três anos consecutivos participamos
do PSQT, e somente agora, depois de
ajustes e novas políticas sociais, a Kidy
conseguiu vencer. Esse prêmio vem co-
roar nossos esforços e mostrar a impor-
tância da equipe no processo produtivo.
Como disse Nestor de Pádua, fundador da
Azaléia, tem gente atrás da máquina”.

RESPONSABILIDADE

SOCIAL DÁ PRÊMIOS
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Na 51 ª reunião da CTPP (Comissão Tripartite Paritária Per-
manente), ocorrida no início de novembro foi decidida a refor-
mulação de algumas NRs. A NR 4 (SESMT) e a NR 20 (Líqui-
dos Combustíveis e Inflamáveis) serão concluídas. Será elabo-
rada uma nova NR sobre Gestão de Segurança e Saúde no Tra-
balho depois da conclusão da NR 4. Já após a NR 20, pretende-
se elaborar uma nova NR sobre Radiações Ionizantes. Ainda
será reformada a NR 15 (atividades e operações insalubres).
Serão criadas novas NRs sobre: Frigoríficos e Abatedouros;
Trabalhos Aeroportuários; e Trabalho em Altura. A NR 12 (má-
quinas e equipamentos) também será fruto de discussão.

A reunião ainda foi palco de despedidas. O diretor estadual

CTPP DECIDE REFORMAS E NOVAS NRS
do SINTESP Valdete Lopes Ferreira se licencia da Comissão
no ano de 2008. Ele defendeu a correção do texto da Portaria
17, que altera a NR 4. Para Valdete, no subitem 4.14.3, onde se
lê cujos estabelecimentos se enquadrem, deveria estar escrito:
cujos estabelecimentos não se enquadrem. Participantes do GTT
da NR 4 disseram que esta palavra não foi objeto de discussão
porque descaracterizava o sentido do texto.

Uma nota técnica relativa a esta Portaria será apresentada
pela DSST aos Membros da CTPP. No entanto, assim que con-
cluída a reforma da NR 4, a Portaria 17 perde seus efeitos. Na
reunião também foi apresentada uma minuta de Portaria sobre
a NR 13 (Caldeiras e vasos de pressão), que será publicada.

O Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, enviou um ofício ao
SINTESP sobre a Portaria 17. Isso ocorreu depois de o sindi-
cato ter questionado o MTE sobre a portaria. Lupi ressaltou
que a publicação foi precedida por debate entre representan-
tes do governo, trabalhadores e empregadores, sendo fruto de
um consenso.

“A revogação da referida Portaria, cujo texto foi objeto de
consenso entre governo, empregadores e trabalhadores, repre-
sentaria uma grave quebra dos princípios do tripartismo, mo-
delo democrático de diálogo social, preconizado pela Organi-
zação Internacional do Trabalho e adotado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego no Brasil”, afirma Carlos Lupi, no ofí-
cio.

Para o ministro, a Portaria 17 não tem a finalidade de au-
mentar ou diminuir a terceirização da assistência técnica em
segurança e saúde no trabalho. A alteração também não inter-
fere nos empregos da categoria. Lupi explica que em algumas
situações pode haver contratações de outros profissionais,
enquanto em outras, pode ocorrer redução.

Outro ponto destacado é que a adoção das formas de orga-
nização de SESMT estabelecidas pela Portaria somente ocor-
rem se aprovadas em Acordo ou Convenção Coletiva. Esse
processo deve ser acompanhado pelos sindicatos. “Assegura-
se, dessa forma, o controle social necessário ao bom funcio-
namento do serviço especializado comum”, diz Lupi.

INOVAÇÕES

Para o ministro a Portaria 17 traz inovações e avanços para
a Segurança e Saúde no Trabalho. A primeira delas seria o
subitem 4.5.3. Ele autoriza empresa a constituir SESMT co-
mum para atendimento dos trabalhadores da contratada que
atuem dentro de seu estabelecimento.

Um outro avanço está no subitem 4.14.3, que trata de em-
presas de mesma atividade econômica e na mesma região. Ele
permite serviços especializados comuns, visando trocas de
informações e medidas de controle conjuntas. Já o subitem
4.14.3, destacado na carta do ministro, trata do serviço co-
mum para empresas com atividades em um mesmo pólo in-
dustrial ou comercial.

MTE SE POSICIONA

SOBRE PORTARIA 17 Sintesp

lança Selo

Comemorativo

pelos seus

25 anos
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