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Com a realização da primeira reunião
oficial de trabalho da Comissão Tripar-
tite de Saúde e Segurança do Trabalho,
dia 29 de setembro de 2008, em Brasília,
DF, foi dado início ao delineamento dos
princípios que devem nortear os traba-
lhos dessa comissão interministerial in-
tegrada, instalada com a participação
dos Ministérios do Trabalho, da Saúde e
da Previdência Social, cujo seu ministro,
José Pimentel, inclusive, prestigiou a so-
lenidade de instalação, demonstrando seu
total incentivo as propostas e objetivos
traçados pelos integrantes da Comissão.
Pelo fato de contar com participação tri-
partite e, sobretudo, pela presença dos
três ministérios, essa Comissão está sen-
do vista como a que, talvez, tenha o tra-
balho mais ampliado atualmente no ce-
nário de segurança e saúde do trabalho
pelo fato de que estimulará as questões
de ações integradas.

Na reunião de instalação já tinha sido
passado alguns parâmetros de expectati-
vas com relação aos trabalhos da Comis-
são e esses parâmetros foram levantados
através de pesquisa da Previdência So-
cial, focada na questão da morbidade, ou
seja, morte por acidente do trabalho. En-
tão, por entendermos que temos uma de-
manda muito grande na questão da saú-
de e segurança do trabalho, elegemos, de
forma consensual, entre a bancada dos
trabalhadores, governo e empresários,
alguns segmentos empresariais da cadeia

FUTURA POLÍTICA DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

DEVE, ENTRE OUTRAS TAREFAS IMPORTANTES, CRIAR NOVOS

MECANISMOS DE FONTES ESTATÍSTICAS PARA O BRASIL

produtiva focando ações de forma prio-
ritária.

Essa proposta foi apresentada na reu-
nião de instalação com a justificativa de
que seriam apresentados os setores que
contam com os maiores índices de
morbidade nos últimos anos e com isso
prevaleceram os setores da Construção
Civil, da Agroindústria e Agrícola e tam-
bém o setor Comerciário e de Serviços,
que apareceu através dos dados do CNAE
(Classificação Nacional de Atividades
Econômicas), demonstrando o grande
peso que as pequenas e micro empresas
desses setores representam em termos de
acidentes do trabalho com mortes. Outro
setor elencado foi o de Transporte Rodo-
viário de Cargas.

Os dados foram retirados do Anuário
Estatístico de Acidentes do Trabalho de
2006 elaborado pelos Ministérios da Pre-
vidência Social e Trabalho e Emprego e
com a apresentação dos cenários de cada
segmento foi dada a incumbência de que
as bancadas apresentassem sugestões e/
ou aceitassem as propostas do Governo
visando atender as questões pertinentes
a esses setores que apresentam maior ín-
dice de morbidade.

A partir da reunião dos representan-
tes da bancada dos trabalhadores, com-
posta pela CUT, Força Sindical, UGT,
CGT e Nova Central, chegamos a con-
clusão de quem tem os dados estatísticos
é a Previdência Social, então não temos

muito como fugir da pesquisa que já fi-
zeram. Portanto, colocamos uma condi-
ção de que também fosse incluído o seg-
mento da cadeia produtiva que tenha o
maior índice de adoecimento do traba-
lho, isso quer dizer, que nós devemos le-
var em consideração as doenças do tra-
balho.

Aproveitando esse gancho gostaria de
ressaltar que um das tarefas, ao meu ver,
da futura política da Saúde e Segurança
do Trabalho é a de criar mecanismos de
fontes estatísticas porque, hoje, a única
fonte oficial de informações que temos é
a Previdência Social, com base na emis-
são dos CATs. Porém, como nós sabemos
que há uma sonegação muito grande, en-
tão temos um outro desafio pela frente que
é o de encontrar uma ferramenta que nos
dê mais detalhamentos sobre a questão
dos acidentes e doenças do trabalho para
que possamos ter um cenário mais am-
plo e dentro da realidade.

Temos observado que a expectativa
por parte dos Ministérios, em especial, o
da Previdência é positiva, o que demons-
tra a relevância das ações preventivas
porque até então a Previdência Social e
o Ministério da Saúde não tinham nenhu-
ma ação em relação a prevenção de aci-
dentes e doenças do trabalho e, diante
disso, deixar tarefa da prevenção só a
cargo do Ministério do Trabalho não tem
condições, uma vez que ele não tem sub-

continua na pág 4...
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sídios apropriados para cumprir com essa missão sozinho.
Hoje estamos com um esforço concentrado entre os três

ministérios pra que efetivamente seja focada a questão pre-
ventiva. E a maior prova de que a Previdência Social incor-
porou realmente essa questão foi a criação de um departa-
mento específico para cuidar da saúde e segurança do traba-
lho dentro do Ministério, o que positivamente, vem ao encon-
tro das expectativas dos trabalhadores em relação a termos
ações de forma integrada.

Durante esses 36 anos a expectativa dos trabalhadores
ainda não tinha surtido eco. Costumo dizer, inclusive, que o
Governo Lula fez muito pouco pela área de saúde e seguran-
ça e promoveu até mesmo um desmonte do Ministério do Tra-
balho ao longo de sua gestão, mas se há algo de positivo que
podemos salientar hoje refere-se, sem dúvida, a esta iniciati-
va de criar a comissão interministerial com a inserção, de
forma oficial, dos Ministérios da Saúde e da Previdência
Social na questão preventiva.

Além disso, para o sucesso dessa iniciativa, um dos itens
que particularmente considero prioritário é a gestão do co-
nhecimento, assim como a qualificação e treinamento, que
devem ser aplicados tanto aos trabalhadores quanto aos em-
presários, uma vez que um dos grandes problemas que temos
na área de saúde e segurança do trabalho ainda é a falta de
conhecimento, principalmente, no âmbito das pequenas e
micro empresas.

Por isso, deve-se otimizar ao máximo esse fator previden-
ciário (aumentando a taxa do SAT – Seguro de Acidente de
Trabalho para as empresas com maior índice de acidentes)
para que ele seja realmente uma ferramenta preventiva, que
privilegie a empresa que investe na prevenção e que o ônus
fique com a empresa que não investe ou apresente resultado
negativo, pois não é justo continuar com o formato que nós
temos atualmente de tratar os diferentes de forma igual, ou
seja, a empresa que investe em prevenção é tratada da mes-
ma forma que a que não investe, que mata, mutila, isso acaba
sendo desestimulante.

E essa será uma das nossas principais tarefas atuando
nessa comissão, no sentido de buscar reverter esse cenário.
E gostaria, portanto, de deixar bem claro, que a comissão
não tem como princípio legislar ou criar normas, até porque
existe essa expectativa em relação aos grupos tripartites, mas
essa não é a nossa função. Cabe a essa comissão atuar como
um “guarda chuva” propondo políticas macro de saúde e se-
gurança, reformas, adequações às normas, agregando valor
ao que os grupos tripartites que cuidam das NRs já execu-
tam.

Outra perspectiva importante de nossa parte é de que essa
iniciativa não se perca com o tempo, ou que fique só na teo-
ria, envolta na burocracia ou política populesca do Gover-
no, mas, sim, que se efetive na prática. Além disso, não caia
no descrédito que outras comissões já caíram.

Por isso, nós, da bancada dos trabalhadores, temos que
ficar muito atentos para não prestar um papel de validar algo
que não seja bom para o trabalhador. Sendo assim, essa co-
missão tem que ser muito bem qualificada e temos de ter o
bom senso de não transformar um trabalho que foi criado
para o benefício do trabalhador seja revertido para questões
de ordem política ou interesses isolados das corporações. En-
fim, quero acreditar que nossos esforços terão resultados efi-
cazes e pelo menos até agora os atores envolvidos na ques-
tão têm demonstrado de forma muito clara um grande com-
prometimento com essa empreitada.

Armando Henrique - presidente

Um acidente automobilístico
ocorrido no dia 20 de setembro de
2008, na Rodovia Fernão Dias, na
região do Município de Mairiporã,
na Grande São Paulo, tirou a vida
de Eleno José Bezerra, presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo e Mogi das Cruzes.

Com sua morte o movimento
sindical perdeu um grande companheiro de lutas. Eleno tam-
bém era presidente da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res Metalúrgicos e vice-presidente da Força Sindical e era re-
conhecido pelo importante trabalho em prol do setor, partici-
pando das principais lutas pela redemocratização do país e por
melhores condições de vida e de salário dos trabalhadores bra-
sileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no velório,
dia 21 de setembro, no Palácio do Trabalhador, Liberdade, SP,
acompanhado do ex-ministro Luiz Marinho (PT). Muito como-
vido e demonstrando tristeza pelo acontecido, o presidente Lula
expressou que a morte do Eleno foi uma perda irreparável.
“Acho que perdem muito os trabalhadores brasileiros e o mo-
vimento sindical como um todo”, declarou o presidente.

Lideranças empresariais, representantes do movimento sin-
dical, familiares e amigos estiveram presentes e prestaram suas
últimas homenagens ao líder sindical.

Em declaração sobre o ocorrido, Armando Henrique, presi-
dente do Sintesp, considerou que é profundamente lamentável
que tenhamos perdido um grande companheiro, um grande sin-
dicalista, um líder sindical que fez e faz parte da nossa histó-
ria. “Nós, do Sintesp, tínhamos um carinho muito especial por
ele e estamos sentindo muito sobre o que aconteceu, principal-
mente, por termos uma relação muito forte com o Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo, e por que fizemos muitos tra-
balhos em conjunto enquanto presidido pelo Eleno, o qual nunca
mediu nenhuma dificuldade em nos ajudar no sentido de cons-
truir ações voltadas para a saúde do trabalhador metalúrgico”,
expressou.

Armando lembrou, ainda, que o mais lamentável foi tê-lo
perdido justamente por causa de um acidente de automóvel,
que não é bem um acidente do trabalho, mas não deixa de ser
um acidente, e com isso, certamente, o mundo sindical e os
trabalhadores, principalmente, vão sentir muito a falta deste
grande companheiro.

MIGUEL TORRES É O NOVO
PRESIDENTE DOS METALÚRGICOS

O secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, Miguel Eduardo Torres, foi nomeado o substituto de
Eleno Bezerra. A escolha de Torres, sacramentada em diversas
reuniões do comando político da entidade, foi efetivada no dia
20 de setembro.

Foram levados em conta, para a escolha do novo presidente da
entidade, fatores estatutários e também o histórico do então secre-
tário-geral. Torres é conhecido como homem de organização. Tem
reconhecida atuação na estrutura interna da entidade e também na
articulação da base, onde atua junto aos delegados nas fábricas.
Entre as tarefas, Torres participará do comando das negociações
salariais, papel que vinha sendo tocado, em conjunto, por Eleno
Bezerra e a Federação dos Metalúrgicos no Estado.

MOVIMENTO SINDICAL PERDEU

GRANDE COMPANHEIRO DE LUTAS
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Dia 10 de outubro de 2008 foi marcado
pela marcha conjunta da CUT, Força Sindi-
cal, CGTB, CTB, NCST e UGT pelo centro
de São Paulo, na “Jornada Mundial pelo Tra-
balho Decente”, princípio fundamental da
OIT, que uniu, de forma inédita no país, as
duas centrais internacionais: a Central Sindi-
cal Internacional (CSI) - que representa 168
milhões de trabalhadores de 155 países e a
Federação Sindical Mundial.

Entoando palavras de ordem em defesa da
ampliação de direitos e pela redução da jor-
nada, os manifestantes saíram da frente do
Teatro Municipal, na Praça Ramos, seguindo
em passeata até a Delegacia Regional do Tra-
balho, sob aplausos da população.

João Antonio Felício, secretário de Rela-
ções Internacionais da CUT e um dos coor-
denadores do ato na capital paulista informou
que nesta semana, no mundo todo, foram re-
alizadas passeatas e mobilizações em defesa
do trabalho decente. “Em nosso país, apesar
dos avanços no último período, temos traba-
lhadores massacrados pela brutalidade nos
canaviais, temos mulheres que recebem salá-
rios inferiores aos dos homens por trabalho
igual, temos negros submetidos ao preconcei-
to do mercado e jovens que não conseguem
seu primeiro emprego e nem qualificação”,
declarou ele, saudando a combatividade do
sindicalismo brasileiro no exemplo de cate-
gorias em luta, como os bancários e metalúr-
gicos, em greve por melhores condições de
vida e salário.

Durante o ato, as centrais se uniram con-
tra os neoliberais que querem impor o retro-
cesso nas relações trabalhistas, e ampliam a
pressão para que o Congresso Nacional apro-
ve a ratificação das Convenções da OIT, a 151
– que garante o direito de negociação aos ser-
vidores públicos e a 158 – para que não haja
dispensa imotivada. “É preciso também re-
duzir a jornada, profundamente excessiva,
diminuir a intensidade do ritmo de trabalho,
fortalecendo nossa ação unificada por um país
mais justo, com democracia no local de tra-
balho, mais empregos e distribuição de ren-
da”, ressaltou Felício. A proposta indecente
do governo estadual de “transformar os 10 mi-
nutos de intervalo entre as aulas em jornada
extraclasse, para que o professor prepare au-
las e corrija provas é um atentado contra a
qualidade do ensino”, denunciou, ainda,
Felício, entre outros temas que compuseram
a pauta das manifestações do dia.
Para Rosane Silva, secretária Sobre a Mulher
Trabalhadora da CUT Nacional, é preciso
aproveitar o momento de crescimento econô-
mico para avançar na pauta da classe que tem
no trabalho decente uma importante reivindi-
cação, para que sejam respeitados os direitos
e sejam ratificadas e colocadas em prática as
Convenções da OIT. “Ao lutar por trabalho
decente para as mulheres defendemos salário

CENTRAIS SINDICAIS REALIZARAM ATO POLÍTICO

EM DEFESA DO TRABALHO DECENTE
A redução da jornada de trabalho, carteira assinada, respeito à organização sindical, igualdade de direitos para mulheres, não discrimi-

nação, e contra o trabalho infantil e escravo foram as bandeiras de luta da Jornada Mundial,
realizada no dia 10 de outubro último, em São Paulo, SP.

igual para trabalho igual com os homens e o
fim da discriminação nos locais de trabalho”,
ressaltou.

Entre as “indecências” denunciadas pelos
manifestantes está a super exploração a que
são submetidos os taxistas de frota, que já
saem devendo ao dono dos táxis entre R$
80,00 a R$ 100,00 todos os dias, necessitan-
do trabalhar até 18 horas para obterem seu
sustento. O desrespeito ao trabalho domésti-
co e os abusos contra os trabalhadores do te-
lemarketing também foram lembrados.
Paulo Pereira da Silva, presidente da Força
Sindical e deputado federal, por sua vez, des-
tacou a importância da luta contra o trabalho
infantil e escravo, frisando que foi graças à
ação dos sindicatos e da mobilização dos tra-
balhadores que temos avançado, tanto no se-
tor público como no privado, para combater

as injustiças e desigualdades
A voz das Centrais – Os representantes

das Centrais Sindicais presentes ao ato deram
suas declarações sobre a iniciativa e ressalta-
ram sua importância em prol da melhoria da
qualidade de vida para todos. De acordo com
Carlos Alberto Pereira, secretário geral da
CGTB, a unidade da CSI e da FSM na ma-
nifestação, bem como a integração do con-
junto das centrais sindicais brasileiras,
aponta para a construção de jornadas de lu-
tas vitoriosas, pois somam capacidade e po-
tencialidade de enfrentamento para avançar
nas conquistas. Em nome da NCST, Chico
Bezerra, destacou que a passeata até a De-
legacia Regional do Trabalho representou
um pontapé inicial para acabar com a inde-
cência dos bancos de horas e com as
terceirizações. E Carlos Rogério, da CTB,

disse que a união das centrais é decisiva para
garantir trabalho decente e respeito aos direi-
tos, enfrentando os abusos do sistema finan-
ceiro que quer ampliar seus lucros à custa da
exploração de quem produz. Para Canindé
Pegado, da UGT, a jornada é um passo unitá-
rio para que o trabalhador não continue sen-
do vilipendiado, pois muitas vezes a riqueza
de algumas empresas é resultado de sangue,
suor e lágrimas de seus funcionários.

O presidente do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e
Idosos (Sintapi-CUT), Epitácio Luiz
Epaminondas, manifestou o compromisso do
segmento com a luta pelo fim do fator previ-
denciário, “mecanismo de arrocho tucano das
aposentadorias”, e exortou as lideranças das
centrais a ampliarem a pressão pela valoriza-
ção  dos benefícios.

Integrante do coletivo de Juventude da
CUT, Sílvia Rezende, citou recentes pesqui-
sas da Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Educação (CNTE) em que se com-
prova o envelhecimento da categoria, devido
à falta de condições mínimas de trabalho.
Lembrou também uma pesquisa do setor quí-
mico, a qual comprova que os jovens de 20 a
29 anos são os que têm sua saúde mais afeta-
da pelas doenças profissionais como lesões
por esforço repetitivo (LER) e síndromes.
“Esta ação conjunta das centrais fortalece
nossa pressão para mudar esta situação”, de-
clarou.

Governo - Na Delegacia Regional do Tra-
balho, Luiz Antonio de Medeiros , secretário
de Relações do Trabalho do MTE, e Makoto
Sato,  superintendente em exercício da DRT,
receberam das mãos dos dirigentes das cen-
trais um documento com as reivindicações da
jornada.“A luta das centrais é também a luta
do governo, que vê como prioritárias esta par-
ceria com os trabalhadores”, declarou Medei-
ros, comprometendo-se a encaminhar o do-
cumento ao ministro Carlos Lupi. “Estamos
juntos no combate ao trabalho precário, ao
trabalho escravo e infantil, lutando contra as
falsas cooperativas, contra a terceirização feita
para baixar salários e reduzir direitos”, con-
cluiu.

Segundo informações da assessoria de
imprensa da CUT, entre outras lideranças,
participaram da passeata a secretária nacio-
nal de Organização da CUT, Denise Motta
Dau; a secretária nacional de Comunicação
da CUT, Rosane Bertotti e Expedito Solaney,
da executiva nacional cutista; a presidente da
Apeoesp, Maria Izabel Azevedo Noronha; o
presidente do Sinergia, Jesus Francisco Garcia
e o secretário-geral da CUT-SP, Adi dos San-
tos Lima.

O Sintesp esteve participando na passe-
ata com diversos diretores e associados en-
tre eles, Renê, Albuquerque, Tânia, Guerra
e Maria de Fátima.

As mulheres tiveram grande
participação nesta manifestação
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Acaba de completar um ano
de lançamento do livro: PSICO-
LOGIA APLICADA EM SEGU-
RANÇA DO TRABALHO (Des-
taque nos Aspectos Comporta-
mentais e Trabalho em Equipe da
nova NR-10) pela Editora LTr.

É com muita satisfação que
apresento esta obra , resultado de
treinamento comportamental rea-
lizado para mais de mil trabalha-
dores da área elétrica.

Os temas abordados envolvem
cuidados com a Saúde, numa abor-
dagem da Psicologia Médica, bem
como assuntos relacionados com fato-
res psicossociais relacionados ao trabalho, relacionamento in-
terpessoal, trabalho em equipe e humanização do trabalho.

Em relação aos aspectos de segurança, é enfatizado o cará-
ter prevencionista dos acidentes de trabalho, como a atual ter-
minologia do comportamento em área de risco.

Um abraço.
Miriam Cristina Zaidan Mota

APRESENTAÇÃO DO LIVRO:
PSICOLOGIA APLICADA EM
SEGURANÇA DO TRABALHO
(DESTAQUE NOS ASPECTOS COMPORTAMENTAIS E

TRABALHO EM  EQUIPE DA NOVA NR-10).
Um anteprojeto de lei foi encaminhado ao Palácio do Pla-

nalto, no dia 2 de outubro de 2008, pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego, prevendo uma série de obstáculos à contrata-
ção indiscriminada de serviços terceirizados por empresas pri-
vadas. O objetivo da proposta é regulamentar a contratação de
serviços terceirizados. “O objetivo é não permitir a precariza-
ção do trabalho”, explicou o ministro Carlos Lupi.

De acordo com o projeto, ninguém poderá manter, por exem-
plo, contratos do mesmo serviço terceirizado por mais de cin-
co anos. Para o ministro, se a empresa precisa dessa mão-de-
obra por mais tempo, isso significa que a demanda não é por
um serviço temporário, mas sim efetivo e continuado, que deve
ser feito por um trabalhador fixo. A figura do profissional libe-
ral que abre e registra uma empresa para prestar serviços, a
conhecida “empresa de um funcionário só”, também não será
admitida.

A proposta também prevê a extensão dos benefícios dos tra-
balhadores efetivos aos temporários. “Quem trabalha no mes-
mo ambiente, não importa se efetivo ou temporário, deve ter
os mesmos benefícios”, disse Lupi. O anteprojeto vai ser ana-
lisado pela Advocacia Geral da União (AGU) e pela Casa Civil
do Planalto.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

QUER RESTRINGIR CONTRATO

DE TERCEIRIZADO
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Com o tema “Na corrente da Segurança o
elo maior é você”, o município de Duque de
Caxias mais uma vez contribuiu para o avan-
ço das ações em prol da segurança e saúde do
trabalho. A 1ª Semana de Prevenção de Aci-
dentes no Município de Duque de Caxias foi
realizada na Câmara Municipal de Duque de
Caxias, no período de 6 a 10 de outubro e
contou com a apresentação do Coral da
Transpetro, no Teatro Procópio Ferreira, na
Câmara Municipal, além das presenças de au-
toridades e representantes das categorias dos
trabalhadores, estudantes e empresários.

Segundo Orlandino dos Santos, um gran-
de amigo e incentivador das escolas e que foi
o coordenador geral do evento, esta iniciati-
va agregou valor a outras ações que já vêm
sendo efetuadas de forma pioneira no Muni-
cípio como é o caso da realização do Dia da
Segurança e Saúde nas Escolas Municipais e
a Cipa nas escolas municipais e estaduais de
Duque de Caxias.

Durante a semana foram promovidas di-
versas palestras. No dia 6 a programação con-
tou os temas: “Na corrente da Segurança o
elo maior é você”, por Sheila Q. Gonçalves,
Pres. da CIPA-FURNAS/RJ; “A importância
do cipeiro escolar”, por Fidel R. G.Y Sack,
Engenheiro-CAIXA; “Qual o papel do
SESMT na vida do trabalhador”, Luis C.
Lumbreira, Auditor Fiscal -MTE. No dia 7 fo-
ram apresentadas as palestras: “Reabilitação
Profissional do Trabalhador”, por Rosa M.S
Barros, Especialista Saúde do Trabalhador
INSS; “Acidentes com adolescentes no Mu-
nicípio de Duque de Caxias”, por Dra. Nalia
G. D. Ribeiro, Psicóloga - SMS Duque de
Caxias;  “Custo direto e indireto de acidente
do trabalho”, por  Ivan W. D. Teixeira, da TST
CONDUTO; “Prevenção contra acidentes de
Trânsito”, por Hugo Santos, Engenheiro-
BNDES. No dia 8 foi a vez dos temas: “Pre-
venção de acidentes no trânsito”, por Ângela
D. Souza, do DPRF;  “Prevenção de Aciden-
tes no Lar” , por Anderson A.Vizzoni, da IN-
DICA Serviços; “Prevenção e Combate a In-
cêndio e Primeiros Socorros”, pela  Ten. Érica
Cunha, CBMERJ. No dia 9, foram ministra-
das apresentações sobre “Prevenção de cân-
cer de mama e do colo do útero”, pela Dra.
Miriam R. Turques, Ginecologista Hospital
DUQUE;  “Importância do uso de EPI para
os Trabalhadores”, por Linonrozer E.S. Ri-
beiro Pres. CIPA-INFRAERO); “Tabagismo”,
por Marli Pereira Barroso / (Coord. Prog. Ta-
bagismo de Duque de Caxias);  “A CIPA é

DUQUE DE CAXIAS REALIZOU 1ª SEMANA DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO MUNICÍPIO

somente para prevenir acidentes ?”, por  Jose
Pinheiro (Eng. Sadia); “Custo de Acidentes
de Trabalho na Construção Civil em Duque
de Caxias”, por  Josimar C. Souza (Pres. do
Sind. da Constr. Civil de Duque de Caxias).
E dia 10, último dia da programação, os te-
mas contemplaram questões como “Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST)”, pela
Dra. Magaly Molina (Diretora Maternidade-
Hospital Duque);  “Moda, elegância e com-
portamento no trabalho”, por Liliana Viana
de Souza (Teóloga e Declamante), e  “A Im-
portância da Prevenção de Acidentes dentro
da grade currícular – Os aspectos práticos para
o estudante e a família”, ministrada por Ar-
mando Henrique (Pres. Sind. dos Técnicos de
Segurança do Trabalho de São Paulo).

“Contamos com mais de 600 pessoas, en-
tre elas, técnicos de segurança do trabalho,
enfermeiras, assistentes sociais, estudantes,
que participaram interativamente do evento
durante os cinco dias, se manifestando por
meio de muitas perguntas junto aos palestran-
tes e troca de informações”, destacou
Orlandino.

De acordo com ele, esse encontro teve
como principal objetivo conscientizar os par-
ticipantes sobre a importância da prevenção,
em todas as esferas da sociedade. “O mais im-
portante desse trabalho é o de confirmar que
a prevenção começa na escola”, disse ele. O
coordenador informou ainda, que Duque de
Caxias tem várias experiências pioneiras nes-
se sentido e, está inclusive, preparando uma
votação para a criação do Dia Municipal do
Cipeiro, diante da importância que o Municí-
pio tem dado ao tema. Ele contou, ainda, so-
bre a criação do Projeto de Lei nº 1.818, de
2007, de autoria da Deputada Cida Diogo,
cujo relator é o Deputado Antonio Carlos
Biscaia, que institui o Dia Nacional Dedica-
do à Segurança nas Escolas, como sendo ou-
tro fruto desse trabalho.

Outro destaque citado por Santos foi que
a OIT – Organização Mundial do Trabalho
encaminhou um ofício parabenizando o Mu-
nicípio pela iniciativa de realizar uma sema-
na em prol da prevenção dos acidentes.

“Essas manifestações demonstram a im-
portância do nosso trabalho e o quanto pode-
mos avançar positivamente. Em vista disso,
ressalto que a participação do Sintesp, na pes-
soa de Armando Henrique, foi uma grande
contribuição e deu muita visibilidade para a
nossa iniciativa em Duque de Caxias”, ob-
servou Orlandino dos Santos.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Gua-
rulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel,
realizou no dia 27 de setembro de 2008,
na sede do Sindicato, em Guarulhos, SP,
o Seminário Técnico de Saúde do Traba-
lhador, com a presença de mais de 250
participantes, entre cipeiros, técnicos em
segurança e estudantes de Segurança do
Trabalho, além de 165 metalúrgicos de
diversas empresas.

Segundo Elenildo Queiroz Santos, o
Nildo, coordenador do Departamento de
Segurança e Saúde do Trabalhador do
Sindicato, a presença maciça de pessoas
envolvidas em segurança e saúde é sinal
de que a Entidade está no caminho certo.

As palestras foram proferidas por
Daniel Onorato Souza, técnico de segu-
rança e representante do Sintesp, que em
sua apresentação falou sobre os direitos
no afastamento por acidente ou doença,
ressaltou a importância da CAT – Comu-
nicação de Acidente do Trabalho, e pro-
pôs uma visão mais humana em relação
ao doente e ao acidentado. A outra pales-
tra foi feita pela Dra. Elaine de Castro,
do Jurídico do Sindicato.

Na programação constou ainda con-
siderações sobre o INSS, sendo que os
presentes teceram duras críticas à Insti-
tuição por dificultar a concessão de be-
nefícios, não renovação de afastamentos
e com isso manda de volta à fábrica fun-
cionários sem condições de exercer as
funções.

O questão do meio ambiente também
foi alvo de comentários sobre a sua im-
portância no local de trabalho.  Para
Heleno Benedito da Silva, secretário-ge-
ral do Sindicato e secretário de Meio
Ambiente da Força Sindical Estadual, as
empresas precisam agir em favor do meio
ambiente, por meio da reciclagem, da
reutilização da água e da ampliação das
áreas verdes.

A iniciativa contou com o apoio do
Sintesp, estando presentes pela regional
de Guarulhos, Selma Rossana, Paulo Mo-
raes e Ary Ferreira.

SINTESP APOIOU
SEMINÁRIO REALIZADO
NO SINDICATO DOS

METALÚRGICOS
DE GUARULHOS
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O Anuário Estatístico da Previdência Social 2007, lançado
dia 2 de outubro de 2008 pelo ministro da Previdência Social,
José Pimentel, mostra o que em 2007 o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) registrou 653 mil acidentes de trabalho,
número 27,5% maior que em 2006.

Esse aumento, que a princípio pode preocupar, é na realida-
de resultado do combate à subnotificação do acidente de traba-
lho, desde a adoção do Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP)
em abril de 2007. Desde então, o benefício que antes era regis-
trado como não-acidentário passou a ser identificado como
acidentário, a partir da correlação entre as causas do afasta-
mento e o setor de atividade do trabalhador contribuinte.

Isso contribuiu, na quase totalidade, para que o número de
acidentes de trabalho registrados em 2007 aumentasse de 512,2
mil para 653 mil. Do total, os acidentes típicos - decorrentes
da atividade profissional – representam 80,7% dos acidentes
registrados. Os de trajeto – ocorridos entre a residência e o
local de trabalho, e vice-versa – respondem por 15,3% e, as
doenças do trabalho, por 4%.

Pimentel enfatizou que o Ministério vem atuando na defini-
ção de ações e políticas preventivas de acidentes e doenças do
trabalho, especialmente com a introdução de nova sistemática de
caracterização do acidente do trabalho e de maior responsabiliza-
ção das empresas onde ocorrem maior número de acidentes.

Ele também destacou a importância da Comissão Tripartite
de Saúde e Segurança do Trabalho – composta por represen-
tantes do governo, dos trabalhadores e empresários -, que vai

DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MOSTRAM QUE O COMBATE À

SUBNOTIFICAÇÃO AUMENTOU REGISTRO DE ACIDENTES DE TRABALHO

apresentar em pouco tempo medidas concretas para diminuir o
número de acidentes do trabalho, que decidiram escolher, em
um primeiro momento, como alvo do trabalho de prevenção de
acidentes e doenças do trabalho os setores de transporte rodo-
viário de cargas e da indústria da construção - edificações, obras
viárias e construções de estações e redes de distribuição de
energia elétrica.

Dados - No capítulo dos acidentes de trabalho liquidados
(cujo processamento foi concluído no ano de referência), a boa
notícia foi a queda de 8,2% dos acidentes causadores de inca-
pacidade permanente (de 9.203 para 8.504). Outro destaque é
que o número de mortes em 2007, embora tenha sofrido ligeiro
aumento, manteve-se no mesmo patamar de 2006, passando de
2,798 mil para 2,804 mil.

Ainda no capítulo dos acidentes de trabalho liquidados, a noti-
ficação pelo NTEP foi decisiva para praticamente dobrar o núme-
ro de acidentes responsáveis por afastamentos superiores a 15 dias,
passando de 149,9 mil, em 2006, para 281,7 mil no ano passado.

Do total dos benefícios concedidos por período superior a
15 dias, os acidentes ou doenças do trabalho que mais provo-
caram os afastamentos em 2007 foram: o acidente típico, que
representa 51,5%; LER/Dort (34,7%); transtornos mentais e
comportamentais (2,8%); doenças do sistema nervoso (2,7%);
e doenças do aparelho circulatório (0,9%).

Os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social es-
tão disponíveis no site www.previdencia.gov.br, na seção “Es-
tatísticas”, ou clique aqui.
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No dia 8 de outubro de 2008 o SINTESP
fechou acordo com o SINDHOSP - Sindicato
das Clínicas e Hospitais do Estado de São
Paulo, para o cumprimento do piso salarial
do Técnico de Segurança do Trabalho.

O resultado do acordo representou uma
vitória, pois desde a iniciação do Dissídio
Coletivo, em 1993, o SINDHOSP jamais se
colocou a disposição em compor o SINTESP,
sendo assim, essa conquista irá agradar e mui-
to a categoria que atua no segmento da saúde.

Segundo Dr. Sérgio Luiz Borges, advoga-
do do SINTESP, o Sindicato teve um papel
importante, por meio das intermediações e
contatos, sempre buscando um bom relacio-
namento com a entidade patronal a fim de
atingir o seu propósito, em especial, salien-
tou ele, pela ação do Sr. Armando que tomou
essa iniciativa.

“O acordo foi bem sucedido do ponto de
vista do Sintesp, uma vez que seguiu as mes-
mas condições da convenção firmada com a
Fiesp que já perdura há 12 anos”, destacou
Dr. Sérgio.

Os valores acordados foram diferenciados,
sendo que para São Paulo Capital prevalece
o valor de R$ 1.903,00 conforme o piso sala-
rial da classe estipulado em maio de 2008, e
para o interior do Estado o valor acordado foi
o de R$ 1.804,00.

O benefício maior com esta negociação
está na satisfação no recebimento do piso sa-
larial da categoria, pois a categoria pleiteava
já há muito tempo essa composição. “Sendo
assim, diante da convenção firmada com o
Sindhosp, abrirá nova frente com o Sindicato
das Santas Casas, que ainda não compôs co-
nosco”, comentou Dr. Sérgio.

Além disso, ele ressaltou que com este
acordo houve um avanço da categoria, pois o
Sindhosp sempre lutou judicialmente em não
aceitar as decisões que eram julgadas pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho, portanto, a cate-
goria só ganhou com essa nova composição.
“Parabéns ao Sindhosp pelo reconhecimento
de muitos anos de luta”, afirmou Dr. Sérgio.

SINTESP E SINDHOSP FECHARAM ACORDO
PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Parabenizamos este combativo Sindicato,
na pessoa de seu Presidente, Sr. Armando Hen-
rique, por mais essa importante vitória, que re-
força a preocupação de sua atual Diretoria na
valorização do Técnico de Segurança do Tra-
balho, pois sabemos das inúmeras dificuldades
encontradas pelos mesmos em seus locais de
trabalho. Cremos que essa vitória contribuirá
significativamente para propiciar melhores con-
dições para que o TST possa participar mais
efetivamente dos eventos voltados à sua reci-
clagem e ao seu aperfeiçoamento profissional,
o que reverterá tanto como diferencial individu-
al do TST como na valorização de tão impor-
tante categoria profissional. Parabéns, Presi-
dente.

Aizenaque Grimaldi
Presidente da Associação Paulista de

Medicina do Trabalho

Fiquei satisfeita com o acordo coletivo rea-
lizado.

Há mais de 5 anos que envio email ao
SINTESP solicitando maior empenho e agora
chegou o momento de agradecer ao nosso
sindicado por esta realização.

Em um evento que fui o ano passado, soli-
citei pessoalmente ao Sr. Armando, parabéns
presidente por esta conquista.

 Grata
Ivanir Gimenes

Tec. Segurança do Trabalho

Mais uma vez, venho parabenizá-los pelo
incansável trabalho desenvolvido em prol de
nossa categoria e, com certeza, a tendência é
que nossa entidade se fortaleça cada vez mais
perante nossos Associados e também perante
as instituições parceiras. Mesmo nas dificulda-
des, quando os resultados custam aparecer,
voces não desistem e só tenho que agradecer
a todos pela dedicação, desejando também que
os Profissionais do setor reconheçam os es-
forços do Sintesp nesta luta.

Abraço, Gilson

AGENDE-SE – X FIMAI

Nos dias 12, 13 e 14 de novembro
de 2008, São Paulo sediará a décima
edição da FIMAI - Feira Internacional
de Meio Ambiente Industrial e Susten-
tabilidade, no Pavilhão Azul do Expo
Center Norte.

Considerada a mais importante fei-
ra do setor de meio ambiente industrial
e sustentabilidade a FIMAI é um impor-
tante local de encontro entre empresas
e diversos profissionais que atuam di-
retamente no setor de meio ambiente
industrial.

A variedade de produtos e serviços
apresentados faz do evento uma grande
oportunidade para estimular e promo-
ver a troca de informações e intercâm-
bios de interesse de gestores públicos e
privados no âmbito de tecnologias,
equipamentos, bens e serviços para o
desenvolvimento sustentável.

Em paralelo à FIMAI estarão acon-
tecendo o X SIMAI – Seminário Inter-
nacional de Meio Ambiente Industrial
e  Sustentabi l idade e  o  IV Recic le
Cempre – Seminário de Resíduos.

Os interessados em visitar a exposi-
ção podem fazer seu pré-credenciamen-
to através do site www.fimai.com.br .

Mais informações sobre a feira e
eventos paralelos:

Tels. (11) 3917-2878 / 0800 77 01 449
E-mail: rmai2@rmai.com.br

SINTESP APÓIA

IV SEMINÁRIO

BRACOL/SINTESP

DE SEGURANÇA E SAÚDE

DO TRABALHO

No dia 13 de novembro de 2008, estará
ocorrendo na FEI – Centro Universitário
Campus São Paulo, Rua Tamandaré, 688,
em São Paulo, SP, o IV Seminário Bracol
de Segurança e Saúde do Trabalho. O even-
to conta com a participação do Sintesp e
da Revista Proteção.

A programação abordará os temas:
“Nexo Técnico Epidemiológico e a Repa-
ração por Dano Moral”, apresentado por
Luís Augusto de Bruin, profissional espe-
cializado em Direito Trabalhista e Previ-
denciário; e “As alterações da NR-04”, que
será ministrada por Armando Henrique,
presidente do Sintesp.

As inscrições são limitadas e podem ser
confirmadas via e-mail:
seminariobracolsp@bertin.com.br

Inscrição: eventos@sintesp.org.br  Fone: 11-3362-1104 R. 38

CURSOS
Curso Básico – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Sócio em dia R$
250,00 – Demais R$ 500,00- Publico Alvo: Técnico de Segurança e Eletricista e demais interessa-
dos – Carga horária 40h – 10 à 27/11/2008 – das 19H00 as 22H00
Curso NR 33- Espaço Confinado – Capacitação para Supervisores de Entrada- - Sócio em
dia R$ 250,00 – Demais R$ 500,00 - Publico Alvo: Técnico de Segurança e Eletricista e demais
interessados – Carga horária 40h – 01 à 06/12/2008 – das 08H00 as 17H00
*Cursos Sujeitos alterações.
EVENTOS
Data Evento Local
13/11 IV Seminário Bracol São Paulo
14/11 Seminário Sobre SST Guarulhos
21/11 Seminário Sobre SST São Bernardo do Campo
27/11 Dia do Técnico de Segurança São Paulo
28/11 Seminário Sobre SST Presidente Prudente
29/11 Seminário Sobre SST São José do Rio Preto
*Eventos: Sujeitos alterações.
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Caros Senhores,

A eterna questão sobre a necessidade ou possibilidade de o
Técnico em Segurança no Trabalho possuir inscrição junto ao
CREA. Inicialmente, convém esclarecer alguns conceitos:
CREA é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, conselho profissional que regulamenta e fiscaliza
o exercício das profissões de engenharia (latu sensu). Não é
possível que um engenheiro, arquiteto ou agrônomo exerça sua
profissão sem estar devidamente registrado no conselho pro-
fissional daquela categoria.

Esta entidade não é,  e nunca foi, um sindicato. Os enge-
nheiros filiam-se ao CREA para poder exercer sua profissão
legalmente. Também filiam-se, se entenderem necessário, ao
Sindicato de sua categoria profissional, que é outra entidade.

Os Técnicos em Segurança no Trabalho necessitam, para o
exercício profissional, de registro junto ao Ministério do Tra-
balho, sem o qual não podem exercer legalmente sua profis-
são. Nós, Técnicos em Segurança no Trabalho, não temos con-
selho profissional. E não é porque queiramos ou não ter um
Conselho, mas por uma razão bem simples: Conselhos Profis-
sionais são criados por Lei e não há Lei criando um conselho
profissional para os Técnicos em Segurança.

O nosso registro profissional, assim como o de outras cate-
gorias profissionais, se dá junto ao Ministério do Trabalho.

Disto decorrem as seguintes conclusões:
1 - Há a necessidade de filiação do TST junto ao Ministério

do Trabalho;
2 - Não há a necessidade de filiação do TST junto ao CREA;
3 - A associação sindical é livre e voluntária, por previsão

constitucional, mas se ocorrer, deve ser junto ao sindicato de
sua categoria.

4 - Nem o CREA, nem o Ministério do Trabalho são sindi-
catos, então discussões com o teor: “não vou me filiar ao
SINTESC, e vou me filiar no CREA” não têm o menor sentido,
pois são entidades diferentes e com finalidades diferentes.

5 - A legislação do CREA não contempla o Técnico em Se-
gurança no Trabalho, e não outorga direito algum ao TST den-
tro de sua estrutura, pois este não é um profissional de Enge-
nharia.

A este respeito, vale mais um comentário: Se vocês consul-
tarem as normas do Ministério da Educação (e isto pode ser
feito facilmente acessando o catálogo geral de cursos na pági-
na virtual do Ministério da Educação) vão constatar que o cur-
so TST está inserido na área de Saúde. Até hoje (e tenho mais
de uma década na condição de TST) não me recordo de ter vis-

to alguém sustentar que quer ou precisa estar inscrito junto ao
Conselho Regional de Medicina (CRM) ou ao Conselho Regi-
onal de Enfermagem.

Alguém vai sustentar que atuamos muito mais ligados aos
Engenheiros do que aos Médicos e isto justificaria a inscrição
no CREA! Bom, inicialmente, a inscrição em conselho profis-
sional não se justifica, é exigida legalmente ou não é, e pronto!
Mas, partindo por esta veia de discussão, atuamos também com
ergonomia, ginástica laboral, etc, e isto também “justificaria”
estarmos inscritos no Conselho Regional de Educação Física,
ou ainda no Conselho Regional de Fisioterapia! Aconselhamos,
ouvimos os trabalhadores, auxiliamos na solução de suas dúvi-
das existenciais e nem por isto devemos estar filiados ao Con-
selho Regional de Psicologia!

Ora, tudo isto não faz sentido, como também não faz senti-
do estarmos inscritos no Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia.

Mas vale tecer ainda, mais algumas considerações:
A inscrição do TST no CREA não lhe outorga poder ou di-

reito algum junto àquele conselho. Basta verificar que os se-
nhores não poderão ser eleitos presidentes, secretários, tesou-
reiros ou qualquer outro cargo de direção daqueles conselhos,
e isto não é condizente com a condição de inscrito.

O registro no CREA não subsititui, como visto anteriormen-
te, o registro no Ministério do Trabalho;

O CREA não tem condições de autuar e multar os técnicos
em segurança do trabalho que não possuem registro junto aquele
conselho, por falta de previsão legal para tal exigência.

Qualquer multa ou notificação expedida neste sentido é fa-
cilmente derrubada na justiça! (Por quê? Por falta de previsão
legal!)

O CREA não pode notificar ou multar empresa alguma sob
a justificativa de que seus técnicos em segurança não possuem
registro no CREA, pelas mesmas razões anteriormente expos-
tas.

Senhores, conselhos profissionais não são associações, clu-
bes, nem sindicatos!

Nosso registro profissional (obrigatório) é junto ao Minis-
tério do Trabalho.

Nossa filiação sindical é junto ao sindicato de nossa cate-
goria profissional!

Chapecó/SC, 18 de setembro de 2008.
Prof. Fabio L. dos Passos

Técnico em Segurança no Trabalho
Advogado

TÉCNICA/INFORMATIVA
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CRÔNICA

Um dia especial!
Como sempre fazia, preparou-se para mais um dia de trabalho.

Dirigindo-se à cozinha tomou seu café rapidamente, pegou chaves,
documentos e olhando para o relógio descobriu que estava atrasado,
muito atrasado. Fazia isto já há mais de sete anos, desde que se for-
mou em segurança do trabalho. Já havia trabalhado em 3 empresas
pequenas  e agora numa grande e conceituada empresa. Depois de
tantas tentativas, estava feliz. Tinha reconhecimento de todos, a área
tinha sempre recursos para novas ações e podia executar tudo aquilo
que era planejado. Seu superior administrativo imediato, o engenhei-
ro de segurança do trabalho era também seu amigo e trabalhavam
como numa verdadeira equipe.

Durante o caminho, talvez pela expectativa daquele dia especial,
lembrou-se também dos momentos difíceis, das noites mal dormidas
e da dificuldade em custear aquele curso. Fizera muitos outros de-
pois, mas seu sonho ainda era a faculdade de Engenharia Ambiental.
Já planejara tudo, mas, optando por casar-se, há um ano atrás teve que
adiar tal sonho. Agora tinha certeza,  bem empregado e com tudo
caminhando certo dentro da empresa, seria diferente.

Olhava pela janela de seu carro e via prédios e mais prédios, em-
presas, shoppings, hospitais, escolas e grandes faculdades, sentia-se
orgulhoso e pensava nos milhões de pessoas que dependiam de pro-
fissionais como ele, sempre atentos aos menores detalhes que envol-
viam a segurança e à realização das mais diversas atividades no traba-
lho. Apesar de atrasado, lembrou-se de tantos compromissos
agendados, mas sentia-se feliz, muito feliz.

Absorto pelo trânsito porém, nem notou uma grande mancha de
fumaça que aparecia no horizonte. De cor bastante densa e escura
parecia de um grande incêndio e pior, exatamente na direção da em-
presa em que trabalhava. Alarmado pela possibilidade até quis acele-
rar mais seu carro, mas o congestionamento não permitia. Rapida-

mente sintonizou uma rádio famosa por notícias matinais e atento
acompanhou todas as chamadas. Enfim, ainda não querendo acredi-
tar, descobriu que era realmente lá, na empresa que tanto almejara
trabalhar e onde se sentia feliz.

Ouviu ainda notícias de que muitos carros de bombeiros já esta-
vam no local, mas que o incêndio estava sem controle, que os extinto-
res de incêndio não funcionaram, que as mangueiras dos hidrantes
estavam furadas e nem os brigadistas sabiam como atuar.

- Não, não pode ser ! Isso é mentira, não deve ser lá.  Pensou
atônito ao volante de seu carro.

Tentou por várias vezes contato com seu amigo engenheiro, mas o
celular só caia na caixa postal. Procurou no dial por outras rádios para
maiores detalhes, mas as confirmações vieram em seguida deixando-
o mais alarmado. O incêndio era realmente na empresa que trabalha-
va e a rádio ainda insistia que os técnicos e engenheiros estavam sen-
do aguardados para as devidas satisfações.

- Não, não, não isso não é verdade....
- Não , isso não pode estar acontecendo ...
De repente ele começa a ouvir uma música : “ Vambora, vambora,

olha a hora vambora... “ e ...
- Acorda querido, acorda senão você vai chegar atrasado.
Assustado e transpirando muito, descobriu então que tudo não

passara de um grande pesadelo e sendo acordado por sua esposa para
mais um dia de trabalho, em seu rádio-relógio, sintonizado naquela
famosa rádio, ouviu o anúncio de um novo dia de muito trabalho, mas
também seu dia , o do Dia do Técnico de Segurança do Trabalho.

HOMENAGEM ESPECIAL AOS TÉCNICOS
DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Valmir Basso  27/11/2008
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MEIO AMBIENTE
OIT E PNUD INFORMAM QUE TECNOLOGIAS PARA
PRESERVAR MEIO AMBIENTE PODEM
GERAR MILHÕES DE EMPREGOS
As tentativas mundiais de frear o aquecimento global estão

surtindo efeito na geração de empregos. A constatação foi apre-
sentada no dia 24 de setembro de 2008, no relatório Empregos
Verdes: Trabalho Decente em um Mundo Sustentável e com Bai-
xas Emissões de Carbono, da OIT - Organização Internacional
do Trabalho e do PNUD - Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.

De acordo com o estudo, os chamados “empregos verdes” -
aqueles relacionados às novas tecnologias ambientais - estão em
praticamente todas as áreas que têm se adaptado às reduções da
emissão de CO2, como a construção civil, de energias renová-
veis, na agricultura, na indústria e nos serviços.

Além dos empregos que já vêm sendo gerados, o relatório
ressalta que dezenas de milhões de outros postos de trabalho
podem surgir com o investimento em tecnologia ambiental.

Na área de energias renováveis, por exemplo, atualmente exis-
tem 2,3 milhões de empregos, mas a OIT espera que sejam 20
milhões até 2030. Na agricultura, 12 milhões de novos postos de
trabalho podem surgir da produção de biomassa, e espera-se que
o mercado global de serviços e produtos ecologicamente corre-
tos suba dos atuais US$ 1,37 bilhão para US$ 2,74 bilhões até
2020.

No Brasil, a área mais promissora é a de reciclagem. Cerca
de 500 mil trabalhadores já estão empregados no país reciclando
ou reaproveitando materiais.

O relatório demonstra, no entanto, que não há garantias de
que esses empregos surjam em “transações justas” e faz um ape-
lo para que aja “diálogo social entre governos e empresários para
se criar trabalho decente, que diminua a pobreza e promova o
desenvolvimento econômico e social”.

DROGARIA SÃO PAULO RECOLHE
PILHAS E BATERIAS USADAS
A Drogaria São Paulo, apóia a resolução Conama - Conselho

Nacional de Meio Ambiente, que prevê por parte dos estabeleci-
mentos comerciais o recolhimento de pilhas e baterias usadas. A
rede recebe desde 2004 esses materiais poluidores do meio am-
biente, quando não descartados de maneira correta.

De acordo com o Conama, supermercados, farmácias e ou-
tros postos de venda terão até dois anos para se adequarem a
nova lei, disponibilizando pontos de recolhimento de pilhas e
baterias inservíveis. Todo o resíduo recebido terá que ser desti-
nado de forma ambientalmente adequada pelos fabricantes e
importadores.

A Drogaria São Paulo já está de acordo com essa norma, a
coleta é realizada nas lojas e entregue a uma empresa especi-
alizada em reciclagem de materiais químicos. Dessa forma, to-
das as pessoas que tiverem pilhas e baterias sem carga em casa
podem dar solução levando-as a qualquer filial da DSP. Todas as
despesas de transporte e da reciclagem propriamente dita são
integralmente assumidas pela Drogaria São Paulo.

Quando começou em 2004, este programa de reciclagem se
restringia apenas ao prédio administrativo da Drogaria. Nos anos
seguintes, preocupada com o bem-estar da população e preser-
vação do meio ambiente, a rede ampliou o projeto e hoje a ação
é praticada em grande parte de suas mais de 220 lojas.

A expansão se reflete nos números que aumentam ano a ano.
Em 2007, o total de materiais reciclados ultrapassou a marca de
17 toneladas de pilhas e baterias usadas, e a cada ano podemos
perceber um crescimento considerável. Em 2004 foram 1,6 to-
neladas recicladas; em 2005, cerca de 5,5 e em 2006, quase
dobrando a coleta com mais de 10 toneladas de pilhas e baterias.

Até agosto deste ano, a Drogaria São Paulo recolheu mais de 12
toneladas de pilhas e baterias, o que projeta para o ano de 2008
mais uma excelente média na quantidade de material recolhido e
que seguramente ultrapassará a marca do ano passado. Desde 2004,
a DSP já recolheu mais de 46 toneladas de pilhas e baterias.

“Esse trabalho, além do benefício ao meio ambiente, gera
uma importante interação com a comunidade residente nos arre-
dores das lojas, promove a conscientização e a formação de uma
mentalidade ecológica muito importante para a cidadania. Isso
produz um imensurável ciclo de benefícios para todos”, afirmou
Marcus Paiva, superintendente da Drogaria São Paulo.

Com o momento de eleição para prefeitos e vereados, Armando Henrique, pre-
sidente do Sintesp, declarou sua opinião sobre a importância da política para a Se-
gurança e Saúde do Trabalho destacando essa questão principalmente para o univer-
so dos Técnicos de Segurança do Trabalho.

“Por exemplo, estamos saindo agora de mais uma eleição e fico vendo que nós
especialistas, técnicos, engenheiros, médicos e enfermeiros do trabalho, primeiro
estamos nesses 36 anos falando pra nós mesmos e não tivemos até agora um esforço
no sentido de fazer nossos argumentos em prol da categoria refletir no usuário,
especialmente no trabalhador e no empresário. Então, entendemos que desenvolve-
mos, crescemos muito nesses 36 anos, que já temos um espaço consolidado, mas
está muito aquém do que deveria ser”, declara o presidente.

Para Armando, essa constatação, sem dúvida, se deve a questão da origem do
Sesmt no Brasil, da formação dos profissionais, da questão conjuntural em que vive
o país, e outro viés que ele aponta é que os profissionais ligados a categoria da
saúde e segurança do trabalho precisam acordar para essa realidade.

“Não dá para vislumbrar uma melhoria no futuro da área se não tivermos sus-
tentação política. Isso quer dizer que não adianta o Sintesp ficar navegando em seu
mundinho interno sem que haja uma sustentação da representação nas políticas mu-
nicipais, estaduais e federal”, alertou. Armando informa que ainda é muito forte no
setor a postura tecnicista, que refere-se a este mundo como sendo somente técnico e
que não deve nem se meter com política. “Só que as vezes nós fazemos um esforço
brutal do ponto de vista técnico ou local e uma canetada ou uma decisão tomada lá
no Congresso Nacional ou por parte do ministro do Trabalho derruba toda uma
iniciativa a nosso favor”, observa.

Armando conta que tem se esforçado muito para que seus pares e colegas Téc-
nicos de Segurança entendam que a categoria tem que ter minimamente uma boa
representação nas câmaras municipais, porque muita das ações da saúde do traba-
lhador passa pelo poder municipal. “Tendo uma boa representação lá certamente
temos um braço para sustentar essa demanda e isso vale também em nível legislati-
vo estadual e federal”, destaca.

Armando informa que o Sesmt, especialmente, o Técnico de Segurança tem um
poder extraordinário, já que são grandes formadores de opinião só que até hoje não
soube utilizar essa ferramenta. “Nessa eleição mais uma vez ficou bem caracteriza-
do isso. O técnico de segurança ou o Sesmt esperneiam por falta de apoio instituci-
onal, apoio conjuntural, mas na hora de votar ele não vislumbra o cenário a seu
favor, não faz o mapeamento de quem pode representar bem esse segmento, prova
disso é que poucos colegas se encorajam, por exemplo, a se candidatarem aos car-
gos disponíveis”, comenta.

Diante disso, Armando lembra que precisamos levantar essa bandeira. O setor
de saúde e segurança tem profissionais com potencial extraordinário e que podem
perfeitamente buscar esse espaço, galgar a aceitação do setor para que se tenha essa
representação no meio político. Ele aponta que no universo do Sindicato dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho, todos têm uma noção muito clara de que uma grande
parcela dos representados entende que o sindicato não deve se misturar com políti-
ca, e, por outro lado, tem uma grande parte que também entende que o sindicato
isolado, sem ter uma sustentação política não chega a lugar nenhum.

“Por causa disso, hoje existe uma diferença quando deveria existir harmonia. E
isso envolve questões delicadas como a do discurso que é muito utilizado sobre se o
nosso sindicalismo é forte ou é fraco. Costumo dizer que nós temos o sindicalismo
mais forte do mundo, prova disso foi que conseguimos eleger um presidente da
República, só que conseguimos, por meio do movimento sindical, mas não estamos
capitalizando isso. Qual é o esforço que estamos fazendo para que esse sindicalis-
mo que criou o governo hoje seja focado para os interesses dos trabalhadores, espe-
cialmente, a saúde e segurança do trabalho? É triste, mas temos muito pouco empe-
nho nesse sentido e a culpa não é dos políticos, não é das forças que colocamos lá e
sim porque o nosso poder de cobrança, de articulação de busca desse espaço e de
encaminhamento está muito fraco”, avalia Armando.

A dura realidade é que hoje não tem nenhum político com mais representativi-
dade no meio. Armando considera que o único que teve essa coragem, que vestiu a
camisa da saúde e segurança do trabalho foi o Medeiros, mas que infelizmente, o
setor não teve a força suficiente para reelegê-lo. “Qual o político que está lá no
Congresso com o compromisso de defender a causa da saúde e segurança do traba-
lho? Não existe nenhum que a bandeira seja exclusivamente a questão da saúde e
segurança dos trabalhadores, e que vá defender os nossos interesses”, demonstra
Armando.

O inacreditável é que essa é uma causa que todo mundo gosta. Armando conta
que qualquer político que seja abordado por integrantes do Sindicato ou do Sesmt
pedindo ajuda nunca fala não porque sabe que é uma causa simpática a todos, mas,
entretanto, ele nunca que vai ter isso como uma causa número 1 das suas ações.
“Então temos que começar na base, empurrando de baixo pra cima e, repito, nós
temos uma força extraordinária, mas não estamos sabendo utilizar. Está na hora de
mudar esse quadro”, recomendou ele.

A IMPORTÂNCIA DA SUSTENTAÇÃO

POLÍTICA PARA A SEGURANÇA E

SAÚDE DO TRABALHO
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Durante reunião da diretoria realizada
dia 15 de outubro, na sede do Sintesp, foi
confirmada uma intensa programação com
mais de 9 eventos que serão promovidos
pelo Sintesp até o final do ano.

Segundo Armando Henrique, presiden-
te do Sintesp, o Sindicato sempre teve como
objetivo priorizar a questão dos eventos que
é a forma que a entidade encontrou de che-
gar junto a sua base. “Somos um sindicato
diferente. Não temos condições de ir de
porta em porta de fábrica, até vamos, mas
não temos condições de ir à todas, então
uma forma que temos de trabalhar e reali-
zar nossas ações é através de encontros re-
gionais e eventos em São Paulo e no interi-
or do Estado”, explicou ele.

Armando avisou, inclusive, que o Sin-
dicato está cumprindo a sua meta de pro-
mover um grande evento na base de cada
subsede, ou seja, nas 10 subsedes no interi-
or Estado de São Paulo. “Isso é o mínimo
que está programado para este ano, no qual
talvez vamos bater o recorde de quantidade
de eventos realizados”, salienta.

SINTESP INTENSIFICA AGENDA DE EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO

Anualmente o Sintesp tem uma média
de 50, 60 eventos, e em 2008 esse número
pode ser ultrapassado. Para isso a diretoria
está adotando uma estratégia que foge à ten-
dência natural das entidades que
inflacionam a agenda no mês de novembro
com uma demanda de eventos. Fugindo um
pouco desse cenário, o Sintesp vai realizar
desde a segunda quinzena de outubro até o
último dia de novembro, nove eventos pro-
movidos em grande parte pelo Sintesp e al-
guns em parcerias com outras instituições.

“É um momento que encontramos para
levar informações até a nossa base, não só
de ordem técnica, mas também de ordem
política, sindical e de valorização profissi-
onal, fazendo, por meio dessa ferramenta,
a gestão do conhecimento”, ressaltou Ar-
mando.

Para ele, um grande fator para o suces-
so desses eventos, é que os parceiros es-
tão cada vez mais contentes com as par-
cerias. “Sabemos que nenhum parceiro
investe em algo que não vê resultado,
assim estamos crescendo bastante em ter-

mos de confiança e em cima de resulta-
dos”, avalia ele.

Com esta grande demanda de eventos,
o Sintesp está preparando um macro
evento que é feito todos os anos em fun-
ção da comemoração do “Dia do Técnico
de Segurança”, dia 27 de novembro.

“Esse ano vai ser um evento dentro do
padrão que nós sempre fizemos, mas com
um diferencial: nós vamos fazer dentro
da casa do comerciário e vamos focar o
técnico de segurança do setor comerciá-
rio, não exclusivamente, mas vamos fo-
car mais o anfitrião homenageando o des-
taque do ano nesse setor. Além disso,
vamos tornar essa ocasião em um dia fes-
tivo, mas também um dia de protesto, de
reflexão, para chamar a atenção da soci-
edade sobre a importância da profissão
para a saúde e segurança do trabalhador.
Então, estamos muito confiantes de que
vamos fazer um dia 27 de novembro um
pouco diferente do que sempre foi feito e
com a parceria fundamental da Federação
dos Comerciários”, concluiu Armando.



Jornal do Sintesp - nº 208 - Ano 200816

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

A Diretoria do SINTESP iniciou no mês de Julho de 2008
uma intensa Campanha de Sindicalização com o objetivo
de aumentar o número de sócios da Entidade e resgatar
os sócios inadimplentes, bem como promover a conscien-
tização junto aos profissionais Técnicos de Segurança do
Trabalho, no sentido de mostrar a importância de se tor-
nar sócio.

A iniciativa visa ressaltar os benefícios e as vantagens,
asseguradas aos trabalhadores, a partir do momento em
que ele se torna um sócio e passa a fazer parte de uma
Entidade forte e que atua pró-ativamente para a promo-
ção da qualidade de vida dos profissionais da categoria.

Veja agora alguns dos principais motivos para ser só-
cio de um Sindicato como o SINTESP:

1 - Somos uma categoria diferenciada, portanto, o Téc-
nico de Segurança do Trabalho deve ter tratamento per-
sonalizado, independente do ramo de atividade em que
trabalha;

2 – A força de uma categoria profissional depende do
sentimento de união da classe, do seu (e) nível de adesão
e do (ou) número de associados em seu sindicato,

3 – Representa peso político, principalmente nas nego-
ciações das convenções coletivas e aprovação do Conse-
lho de Classe da Categoria;

4 – O Sintesp tem como alvo a defesa dos Técnicos de
Segurança do Trabalho nas relações de trabalho, legisla-
ção prevencionista e exercício da profissão;

5 – Usufruir de todos os benefícios, convênios, cursos,
palestras técnicas, seminários, biblioteca, assistência ju-
rídica, entre outros, oferecidos pela Entidade;

6 – Luta do Sintesp pela conquista e manutenção do
piso salarial da categoria;

7 – Hoje é muito importante manter o número elevado
de sócios dentro do novo modelo sindical;

8 – Manutenção de todas as conquistas já alcançadas.
A contribuição associativa é anual.
Lembre-se: trabalhador forte e consciente é trabalha-

dor sindicalizado. O SINTESP é a nossa força!
Veja mais informações no site: www.sintesp.org.br

INSCRIÇÃO ASSOCIATIVA
•  Empregado    • Estudante

• Aposentado    • Autônomo

Nome: _______________________________________

Data de Nasc.: ______/______/______

RG: _________________________________________

CPF: ________________________________________

Fone Residencial (_____) _______________________

Celular (_____) _______________________________

E.mail:_ _____________________________________

Endereço: ___________________________________

Cidade: ______________________________________

Cep: ________________________________________

Registro Profissional–SRT/MTE –

Nº __________________________________________

Solicito minha inclusão no quadro

 Associativo do SINTESP

                         São Paulo, ________/_______/______

____________________________________________

Assinatura

A Anamt - Associação Nacional de Medicina do Trabalho
lançou, em parceria com a  ABPS - Associação Brasileira de
Promoção da Saúde, um novo espaço para a discussão da saúde
no ambiente de trabalho. Trata-se da criação de um blog na
Internet com o objetivo de estabelecer mais um canal para dis-
cussões, divulgação de projetos e publicação de textos e arti-
gos sobre Segurança e Saúde no Trabalho.

Por meio do blog, a Anamt e a ABPS pretendem estimular
os seus associados a registrar e compartilhar ações de sucesso
que possam ser adotadas por outros profissionais. “A ABPS já
trabalha com blogs há três anos, mas nós, médicos, não temos
esse costume. É importante que as pessoas conheçam essa nova
ferramenta de troca de idéias e opiniões. Nós buscamos ampli-
ar e fortalecer essa parceria trazendo para a Anamt essa experi-
ência que já rende bons resultados”, explica Dra. Ana Cláudia
Camargo, vice-presidente da ABPS e presidente da comissão
técnica de Epidemiologia Ocupacional da Anamt.

Um blog é uma página da Internet que reúne diversos tipos

ANAMT E ABPS LANÇAM BLOG COM ENFOQUE NA SST
de materiais também chamados de posts, relacionados a uma
temática principal. Os sistemas de criação e edição de blogs
atraem cada vez mais usuários pelas facilidades que oferecem.
“É uma ferramenta muito útil para interação, já que para acessá-
lo basta estar conectado à Internet. Além disso, há uma varie-
dade de materiais que podem ser aplicados na hora de atualizar
um blog, como vídeos, notícias, enquetes e hiperlinks para ou-
tras páginas interessantes”, acrescenta a Dra. Ana Cláudia.

Dependendo da estrutura, inúmeras pessoas têm autonomia
para realizar suas próprias publicações. “Nós queremos que
todos participem, não só comentando os textos, como trocando
idéias e sugerindo temas para as próximas atualizações, que
serão realizadas quinzenalmente. Esperamos que todos experi-
mentem”, convida a Dra. Ana Cláudia.

O endereço para acessar o blog da Anamt e da ABPS é o:
www.blogabpsanamt.blogspot.com
http://www.blogabpsanamt.blogspot.com/>
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O Técnico de Segurança do Trabalho é considerado um dos
responsáveis por proteger a vida do trabalhador e combater os
riscos de acidentes e doenças no trabalho. Para ressaltar esta
importante competência, o Sintesp – Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho no Estado de São Paulo, realizará, no
dia 27 de novembro de 2008, seu tradicional café da manhã em
homenagem ao “Dia do Técnico de Segurança do Trabalho”,
no Sindicato dos Comerciários de São Paulo - SECSP, localiza-
do na Rua Formosa, 409 - Anhangabaú – Centro.

O Sintesp representa aproximadamente 40 mil profissionais
no Estado de São Paulo. Em todo o Brasil, são 200 mil. Esses
técnicos são responsáveis por agir em prol da integridade e do
bem-estar do trabalhador. Por isso, além do caráter nacional
que o evento agrega a cada edição, o destaque esse ano será em
torno dos técnicos de segurança do setor dos comerciários, uma
categoria que vem crescendo nos últimos anos e tem demons-
trado uma importante contribuição para o setor de saúde e se-
gurança ocupacional.

O Sintesp está programando um macro evento com o apoio
do Sindicato dos Comerciários para marcar a comemoração de
2008 com a importância que a categoria merece. Esta parceria
vem ao encontro dos objetivos perpetuados pelo Sintesp em

prol do reconhecimento da categoria, uma vez que cada vez
mais a sociedade está entendendo o papel do técnico de segu-
rança neste contexto e fortalecendo ações conjuntas que aten-
dem ao interesse de todos. Mais uma vez o evento é realizado
no sentido de buscar alternativas conjuntas e apontar avanços
que atendem ao anseio de todas as partes envolvidas.

O encontro será no período das 8h00 às 12h30 e contará
com a presença de autoridades do setor, sindicalistas, profissi-
onais do setor de segurança e saúde do trabalho, em especial,
os técnicos de segurança do trabalho e demais representantes
da sociedade.

Mais informações na sede do Sintesp, tel. (11) 3362-1104
ou e-mail: treinamento@sintesp.org.br .

SINTESP PREPARA MAIS UMA HOMENAGEM AO

DIA DO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Este ano a celebração será no Sindicato dos Comerciários e contará
com seu tradicional café da manhã

PARTICIPE DO JORNAL  PRIMEIRO PASSO

ANUNCIANDO AQUI A SUA EMPRESA.

ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE

3729-9178 OU

E-MAIL: sintesp@adsmkt.com.br

E FALE COM SOLANGE MIRANDA
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O Sintesp é um sindicato relativamente
jovem em relação aos grandes sindicatos, mas
apesar de ter apenas 20 anos de existência já
conta com uma história que deve ser respei-
tada, uma vez que foi fundado sem nenhuma
interferência de fora da profissão, ou seja, foi
feito pelos profissionais e com os profissio-
nais da categoria.

Sabemos de históricos de sindicatos que
muitas vezes foram fundados já comprometi-
dos com segmentos que não dizem respeito
àquela respectiva categoria. Então, isso pra
nós, Técnicos de Segurança do Trabalho, é
um ponto bastante positivo. Outro ponto po-
sitivo é que nós passamos por todos os per-
calços que qualquer organização social pas-
sa, pois tínhamos inicialmente um grupo de
idealistas, de pioneiros, que criaram o sindi-
cato naquele momento sem nenhuma base de
orientação, mas que foram à luta, e das quais
tive oportunidade de participar, tanto que fui
o primeiro vice-presidente da associação que
antecedeu o Sindicato.

Um outro fato relevante e que entendo que
contribuiu muito para o crescimento do Sin-
tesp em São Paulo foi o fato de que o Sindi-
cato, que no seu início teve alguns baixos e
altos não por culpa de quem estava a frente
no processo, mas por falta de estrutura o que
gerou uma certa insatisfação dentro desse gru-
po dos criadores, entre esses eu, que encabe-
cei uma chapa de oposição há 15 anos, num
momento em que o sindicato quase que
inexistia em termos de estrutura, e tal proce-
dimento ajudou a desenvolver nosso progres-
so enquanto representantes da categoria. Em
vista disso, costumo dizer que por mais que
esteja sendo um bom presidente para o Sindi-
cato, agora no meu segundo mandato, e por
mais que eu possa ser um bom presidente nes-
ses dois mandatos, a principal contribuição
que dei foi quando tive a coragem e a deter-
minação de montar uma chapa de oposição
naquela época e a partir daquele momento o
Sintesp nunca mais foi o mesmo. Depois dis-
so, as pessoas passaram a enxergar, princi-
palmente, quem está dentro da diretoria hoje
que é bem assim: ou se trabalha, ou se presta
os serviços que é devido ao associado, ou
então alguém vem e ocupa o espaço. Tem que
ser muito bem posicionado nesse sentido.

Para o Sindicato que já teve em algum
momento na sua história uma oposição inter-
na foi muito salutar, ao passo de que os que
nunca passaram por essa experiência acabam

SINTESP COMEMORA 20 ANOS DA CONQUISTA DA

CARTA SINDICAL

O mês de outubro tem um fator relevante para o Sintesp.
Foi o mês em que conquistou a Carta Sindical.

tendo a tendência natural de cair no comodis-
mo e, felizmente para o Sintesp, chamo esse
acontecimento de uma situação privilegiada
para a nossa categoria, pois o Sindicato teve
uma evolução continuada a partir desse mo-
mento.

Uma situação que também acho muito par-
ticular ao Sintesp é a de que nós, integrantes
da diretoria, temos sim nossas divergências
de ordem ideológica, de maneira de fazer as
coisas, ou seja, nós sabemos que todos os tra-
balhadores, todas as pessoas, especialmente
a composição da nossa diretoria, sempre foi e
sempre será respeitar a composição e enten-
dendo que há divergências e diferenças de
idéias, procuramos sempre trabalhar com isso
no campo das idéias, não permitindo que coi-
sas desse tipo sejam levadas para o campo pes-
soal e nesse sentido estamos dando uma lição
em outras instituições até pelo momento sin-
dical que estamos vivendo mantendo a uni-
dade da categoria no Estado de São Paulo.

É sabido que temos uma absoluta harmo-
nia com todas as gestões que já nos precede-
ram, tanto isso é verdade que na última Fisp
foi feita uma homenagem aos cinco presiden-
tes do Sintesp, e, felizmente, estão todos na
ativa. Nesta oportunidade eu e os quatro pre-
sidentes que me precederam estávamos reu-
nidos dentro de um espírito de absoluta har-
monia. Isso é um diferencial importante já que
não podemos também alimentar uma coisa
que é muito comum num momento político
porque o sindicato também tem que ser polí-
tico, que é aquela conduta de que os outros
depois que deixam a gestão viram bandidos.
Em minha opinião isso é uma injustiça e que
passa por uma função social, sendo que a pes-
soa que está na cargo de presidência passa
sempre com uma intenção de fazer algo posi-
tivo, se erra ou se acerta isso está muito liga-
do a habilidade de cada um, então temos que
valorizar as boas práticas, por isso sigo deci-
dido a manter a unidade e tenho me esfor-
çado muito pra que isso aconteça em nosso
Sindicato.

E esses 20 anos coincide, inclusive, com
o aniversário de outros dois sindicatos ami-
gos porque a carta sindical saiu no mesmo
dia para os Sindicatos dos Técnicos de Se-
gurança do Trabalho do Paraná e o de San-
ta Catarina. Eles são nossos co-irmãos que
aniversariam junto com a gente e vem cons-
truindo um trabalho conjunto e coinciden-
temente os dois são nossos parceiros ao lon-

gos desses anos por conta da afinidade mui-
to grande nas ações que efetuamos.

Outra questão importante que quero co-
locar neste momento de comemoração é que
nós temos uma meta desde a gestão passa-
da e que transportamos para essa gestão que
diz respeito ao crescimento de 20% ao ano
em questão associativa e de adesão à cate-
goria. Isso significa que a dobraremos de
potencial, de estrutura a cada cinco anos,
isso até é uma contradição no cenário sin-
dical, porque o movimento sindical vem
sofrendo uma certa bancarrota de alguns
anos pra cá até por políticas já ultrapassadas,
o próprio Estado que vem de certa forma sa-
crificando o movimento sindical. E nós, do
Sintesp, estamos na contramão, enquanto
muitos estão caindo, com grandes dificulda-
des nós estamos crescendo 20% ao ano.

Esse potencial se deve também a melho-
ria da conscientização dos trabalhadores,
uma vez que quem governa o sindicato é o
associado. Costumo dizer que se nós esta-
mos crescendo no Estado de São Paulo ba-
sicamente é por causa da questão da credi-
bilidade e da confiança, itens que não se
impõe, e sim, se conquista. E nós temos um
trabalho muito forte nesse sentido e esta-
mos vendo que a credibilidade tem aumen-
tado na medida em que conseguimos mos-
trar para o nosso filiado ou futuro filiado
que estamos trabalhando com seriedade
naquilo que pertence a eles e esta tem sido
a nossa marca.

Tanto na minha última gestão, quanto
nessa em vigor, estamos perseguindo essa
meta e estamos conseguindo atingi-la.  Nos-
sa expectativa é a de que se continuarmos
nesse ritmo, o Sintesp ainda irá ser muito
mais respeitado do que hoje já é hoje, pois
é um dos 50 sindicatos que dão sustentação
para a maior central sindical do país, que é
a Força Sindical, ou seja, politicamente já
somos reconhecidos muito bem pela nossa
central e no cenário nacional não é diferente
e se continuarmos nesse ritmo, certamente,
no futuro ainda seremos mais respeitados.

Quero ressaltar que com tudo isso não te-
mos ainda nem 20% da adesão da categoria.
Por isso, se um dia atingirmos essa meta que
pretendemos ainda na minha gestão de pelo
menos 30%, 40% de adesões, o Sintesp será,
sem dúvida, três vezes mais potente do que é
hoje e estamos confiando e trabalhando pra
isso.
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INFORMAÇÃO JURÍDICA

O Sistema CREA/CONFEA tem notificado e até mesmo multado, ale-
gando que a empresa e/ou o TST apresenta LAUDO de PPRA assinado por
Técnico de Segurança do Trabalho”

Lembramos que o PPRA é um “Programa” e não “Laudo” como esta
entidade tenta fazer entender.  Como todos sabemos não consta na NR-9 a
palavra “Laudo” e sabemos que o PPRA é especifico desta NR, e que é ine-
rente as funções do Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente regula-
mentado pela NR-4, NR-27 da Portarias 3.214/3.275 do MTE e não pela Lei
Federal 5.194 de 24/12/1966 que compete orientar e fiscalizar o exercício
das profissões do Engenheiro, do Arquiteto, do Agrônomo, etc. Lembrando
que o exercício da profissão do Técnico de Segurança do Trabalho não tem
caráter subordinativo ou o controle do CREA/CONFEA visto que o controle
da exercício desta profissão é do Ministério do Trabalho e Emprego até a
regulamentação do Conselho próprio desta categoria.

O SINTESP, procurando dirimir duvidas de interpretação Jurídica, for-
mulamos consultas ao MTE através da Secretária de Segurança e Saúde no
Trabalho, órgão este que pronunciou definitivamente pela clareza do texto
da NR-9.

Item 9.3.11. A elaboração, implementação, acompanhamento e avalia-
ção do PPRA poderão ser feitas pelo serviço especializado em Engenharia
de Segurança do Trabalho e em Medicina do Trabalho – SESMT, ou por
pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de
desenvolver o disposto nesta NR.

Portanto, está claro que esta norma não contempla corporativismo na
elaboração deste programa, e estas condutas são no mínimo anti éticas e
compromete ainda mais a credibilidade deste importante programa junto as
empresas, desestimulando a sua prática na busca das melhorias das condi-
ções de trabalho, o que visa a preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores e melhoria contínua dos ambientes de trabalho. Convém escla-
recer que os Técnicos de Segurança do Trabalho constituem categoria pro-
fissional diferenciada, assim reconhecida pelo Ministério do Trabalho atra-
vés de Carta Sindical, concedida ao respectivo sindicato de classe ainda na

ORIENTAÇÃO QUANTO AO PPRA X CREA
vigência do diploma constitucional anterior.

E mais, esta categoria é disciplinada especificamente pela Lei no. 7.410/
85, pelo Decreto no. 92.530/86, pela Portaria no. 3.214/78 (Norma Regula-
mentadora NR-04) e por fim, pela Portaria no. 3.275/89, ambas do Ministé-
rio do Trabalho, sendo certo ainda que a respectiva categoria dispõe de Dis-
sídio Coletivo próprio com reconhecimento pelo Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 2a. Região-SP.

Comunicamos, que as retaliações por parte do CREA/SP, estarão sendo
defendidas pelos SINTESP, nos legítimos interesses da nossa categoria, po-
dendo instaurar processo judicial junto ao Ministério Público por abuso de
poder.

Lembramos que as atitudes isoladas não representam o sentimento do
sistema CREA / CONFEA, com a qual a nossa entidade de classe Sintesp
tem mantido entendimentos cordiais nesta questão, sendo portanto um as-
sunto superado. Esclarecemos, ainda que diante da insistência de algumas
regionais do CREA/SP, em autuar nossos associados, impetramos um “MAN-
DADO DE SEGURANÇA COLETIVO”, que tramita junto a 15ª Vara da
Justiça Federal de São Paulo, processo nº 2005.61.00.018503-5, todavia o
MM Juiz, infelizmente, não concedeu a “Liminar” e estamos aguardando
sua manifestação,  para que possamos decidir os próximos passos. Diante do
exposto, orientamos que os nossos associados, adotem os seguintes procedi-
mentos:

1) No caso de notificação ou autuação, façam a defesa admnistrativa
(solicitem o modelo junto ao SINTESP);

2) Enviem ao SINTESP, cópia das notificações e/ou autuações;
3) Caso, se possível, impetrem junto à Justiça Federal, através de um

advogado “Mandado de Segurança Individual”, contra o CREA/SP (pode-
mos enviar o modelo ao seu advogado), pois com isto estaremos sensibili-
zando o Judiciário Federal Paulista, no sentido de apressarem suas decisões
o que irá beneficiar  todos o TST’s no Estado de São Paulo.

Dr. Ademar – Assessoria Jurídica do SINTESP.
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