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Ministro Carlos Lupi, Armando
e Jurandir Boia (Fundacentro)

Prestigiando mais uma vez o Dia
Internacional da Mulher o Sintesp
irá publicar, na próxima edição do
Primeiro Passo,  a cobertura do
evento promovido na sede do Sin-
dicato, dia 12. Na página 8 deste
jornal está a cobertura dos eventos
promovidos pela Força Sindical e a
Regional Guarulhos do Sintesp.

MINISTRO DO TRABALHO PROMETE INTERAGIR

A FAVOR DO CONSELHO DA CATEGORIA
A Fundacentro formou convênio de parceria com a livraria Saraiva para comercialização

de produtos técnicos da área de saúde e segurança do trabalho. Esta iniciativa tem como
base o empenho na melhor socialização dos acervos  e conhecimentos técnicos.

A cerimônia, realizada  dia 9 de março, na Saraiva do Shopping  Eldorado, em São
Paulo, contou com a presença do
Ministro do Trabalho e Empre-
go, Carlos Lupi e com o Presi-
dente do Sintesp  Armando Hen-
rique. Esse encontro, além de
prestigiar a iniciativa, criou a
oportunidade de diálogo entre as
duas partes, sobre o encaminha-
mento do projeto do Conselho
dos Técnicos de Segurança do
Trabalho. O resultado desse en-
contro foi uma promessa do Mi-
nistro, de uma interação junto a
casa civil para os devidos enca-
minhamentos da questão. Vamos
aguardar.
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COMO LIDAR COM A SEGURANÇA E SAÚDE DO

TRABALHO NA CRISE ECONÔMICA

É sabido que para quem não quer
executar alguma tarefa, qualquer moti-
vo é motivo para que não se realize uma
iniciativa explícita, embasada na pré-
disposição pela negativa da execução.
Em contrapartida, para quem está dis-
posto a realizar boas ações, existe uma
afirmativa popular, de que nas crises é
que se tem a grande chance de inovar e

criar grandes oportunidades. Na segurança do trabalho essa afir-
mativa é muito apropriada. Nas empresas, de um modo geral,
quando a economia está bem a tendência natural é o investi-
mento na qualificação, prevenção de acidentes de trabalho e
qualidade de vida deve estar implícito com o foco associado a
produção e venda.

Cabe a área prevencionista administrar o que tem e im-
plementar inovações. Sabemos, por experiência, que uma a
empresa ou frente de trabalho quando está com sua demanda
em baixa, cabe perfeitamente uma boa gestão, no sentido de
arregimentar as supostas ociosidades nas demandas reparadas
para melhoria continua da saúde e segurança do trabalhador.
Segurança no trabalho se faz com base em três fatores primor-
diais: Fator econômico, comprometimento e informações,  que
contempla a qualificação ou treinamento.

Sempre quando há uma queda de produtividade, ou uma tro-
ca de um plano de ação da empresa, há uma forte pré-disposi-
ção de qualificação dos dirigentes e também dos empregados.
Este é o momento do profissional especializado em Técnico de
Segurança do Trabalho se apresentar e interagir nas questões do
treinamento e qualificação dos trabalhadores da saúde e segu-
rança do trabalho e nas adequações das instalações.

O governo atual, apesar da inoperância das políticas
conjunturais, acredita nessa afirmação. Ultimamente alguns pla-
nos estão focados para qualificar os trabalhadores, especialmen-
te, os que são beneficiários da bolsa família, para que eles se-
jam absorvidos pelo mercado de trabalho, não somente com
qualificação técnica, mas também com conhecimentos pra a pre-
servação da saúde.

Uma experiência que contextualiza essa afirmação é o re-
curso que o governo federal liberou recentemente de R$ 150
milhões. Essa quantia está sendo destinada para aplicação e
qualificação dos participantes da bolsa família, para atender dois

segmentos específicos: área da construção civil e a área de
turismo. Esses dois setores carecem de uma demanda de mão
de obra preparada para o momento de crise.

Esse plano de qualificação dos trabalhadores prevê que
os cursos específicos para pedreiro, eletricista, serralheiro e
agente de turismo deverão conter 200 horas de treinamento,
sendo que 20 horas serão destinados à saúde e segurança do
trabalho. Isso significa que mais de R$ 15 milhões (Plano
Nacional Setorial de Qualificação, PLANSEQ) serão destina-
dos para a prevenção de acidentes só nesse plano de Governo.
Vale lembrar que essa realidade é apenas a ponta do iceberg e
existem ainda muitos recursos das empresas das áreas do go-
verno especialmente do Ministério da Saúde, DPVAT, planos
orçamentários dos setores e autarquias que, sem dúvida, che-
garam perto de R$ 3 bilhões e não temos nenhum controle
social sobre isso.

Temos informações de que o Ministério da Saúde tem des-
tinado uma quantia muito significativa para investimento pre-
ventivo da saúde e segurança do trabalhador, esses recursos,
ou são desviados, ou são aplicados em outras questões, ou são
devolvidos ao Ministério da Saúde por falta de projetos espe-
cíficos. Isso significa que os prevencionistas têm que passar a
ver essa questão na ótica conjuntural para perceber o quanto o
quanto de energia é desperdiçada apesar do momento de crise
econômica, apesar da inoperância da SIT – Secretaria de Ins-
peção - que deveria ser o principal órgão do governo no  fo-
mento das políticas integradas para o setor.

Não temos dúvidas de que uma empresa, por mais que
ela tenha um processo de linha de produção, que trabalhe 24
horas ininterruptas, terá seus momentos de manutenção pre-
ventiva ou de paradas por uma razão qualquer como férias
remuneradas, redução de jornada de trabalho. Esse tempo deve
ser otimizado para a qualificação do trabalhador na questão
da saúde e segurança do trabalho, com reflexo no melhor de-
sempenho, tanto qualitativo quanto quantitativo na saúde e na
prevenção dos acidentes e melhoria continua. Quem ganha são
o trabalhador, o empresário e o governo. Devemos refletir as
condições de expectador que nos são impostas e nos apresen-
tar como repórteres pró-ativos para ocupação dos nossos de-
vidos esforços entendendo que os próprios beneficiários são
os trabalhadores.

Armando Henrique - Presidente
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São Paulo, 15 de dezembro de 2008.

Prezado Senhor Ministro do Trabalho e Emprego

Vimos através desta, com base nos fatos ocorrido na SIT,
manifestar  nosso pedido de intervenção na SIT – Secretária de
Inspeção do Trabalho, por entendermos que o desempenho desta
Secretaria é incompatível com  a vossa sensibilidade e do Pre-
sidente Lula, nas relações com os trabalhadores e com as polí-
ticas de governo.

Lembramos que esta posição representa o esgotamento das
buscas de entendimentos prévio sem sucesso, focando o papel
do Estado na aplicação dos direitos universais do trabalho, es-
pecialmente os relativos à Segurança e Saúde do Trabalho, com
princípios democráticos e isenção de corporativismo.

É inaceitável observar um Governo que no passado repre-
sentou os trabalhadores, como um verdadeiro Líder, deixar se
levar numa demonstração de desinteresse dessa nobre classe,
inclusive agora desprestigiando também a nossa Categoria
Profissional que muito fez e ainda terá que fazer em prol da
Prevenção do Acidente do Trabalho. 

Os absurdos demonstrados em Acidentes do Trabalho pre-
cisam verdadeiramente ser esclarecidos em termos de respon-
sabilidades de alguns Empregadores (do supervisor de primei-
ra Linha ao Presidente), pois por vezes, através de seus repre-
sentantes, vem a demonstrar a preferência por desvalorizar e
tender ao fim os Profissionais da NR4, do que assumir o seu
verdadeiro Papel. 

Temos ainda que pedir a inclusão na NR4 de um subitem
com Responsabilidades do Empregador com uma redação bem
expl íc i t a  (Es tabe lec imento  de  Metas  para  cada  n íve l
hierárquico de uma Empresa) e não implícita para que a Pre-
venção de Acidentes seja verdadeiramente aplicada buscando
a sua eficácia, ainda, forçar para que o Nexo Técnico Epide-
miológico Previdenciário e o F.A.P.- Fator Previdenciário de
Prevenção, venha e seja muito bem gerenciado e que traga
o beneficio para aquele Empregador que demonstre estar a fren-
te da Prevenção de Acidentes e por conta disto venha também
a valorizar o bom profissional da NR4 .

Ainda temos que reivindicar que se tenha uma Secretaria de
Segurança e Saúde apensada diretamente ao Ministro do Tra-
balho e Emprego para que o anseio de nossa classe e por con-
seqüência a dos trabalhadores sejam tratados com o rigor que a
Matéria precisa e merece.

Outro ponto importante que devemos também nos manifes-
tar é a inclusão de outras categorias que não Engenheiros de
Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho, como Auditores
Fiscais para a matéria Segurança e Saúde do Trabalho, os cha-
mados auditores flex, pois nós “profissionais qualificados
com a lguns  anos  de  exper iênc ia”  es tamos  a  cada
momento estudando em busca da melhoria continua por avan-
ços brilhantes da Tecnologia, sabemos que a inexperiência ou
mesmo o desconhecimento, pode levar a uma qualidade preju-
dicada da fiscalização, neste importante Tema.

Certos em contar com vossa costumeira atenção agradece-
mos antecipadamente, ficando a sua disposição para maiores
esclarecimentos.

Eduardo Milaneli - Coordenador do GEHST – 2006 -2008

A decisão relativa ao envio deste documento foi proferida
pelos representantes do GEHST, a saber:
Alberto Cidale - Médico do Trabalho / Ergonomista - Mercedes
Bens do Brasil Ltda
Álvaro Zocchio I - Técnico de Segurança do Trabalho  - Consultor
Álvaro Zocchio II - Técnico em Segurança do Trabalho -
Pilkington do Brasil Ltda

GEHST - Grupo de Estudos de Higiene e Segurança do Trabalho

INOPERÂNCIA DA SIT
Anis Saliba – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Du Pont
Antonio dos Santos Filho – Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Dana do Brasil AS
Antonio Lopes Garcia Neto – Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Consultor
Aparecido M. de Almeida – Técnico de Segurança do Trabalho
– All Pass
Armando Henrique – Presidente - Sintesp
Cesar Augusto Tibaldi – Coordenador de SHE - Galderma do
Brasil Cristiane Martinez Mota - Engenheira de Segurança do
Trabalho - BSH do Brasil
Edison Wohlers – Engenheiro de Segurança do Trabalho - Wyeth
do Brasil
Eduardo Milaneli - Engenheiro de Segurança do Trabalho -
Philips do Brasil Ltda
Ernani Francisco P. Garcia - Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Pirelli Pneus Ltda.
Fernando J. Xavier da Silva –Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Bunge do Brasil Ltda
Fernando Frias Walerio - Engenheiro de Segurança do Traba-
lho - Nestlé do Brasil Ltda Francisco de Oliveira - Técnico de
Segurança do Trabalho - Consultor
Frederico Augusto Corazza - Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Arvinmeritor do Brasil
Graciela Amoroso D. Maranho - Engenheira de Segurança do
Trabalho - Umicore do Brasil
Jefferson Ariosi - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Con-
sultor João Fco. Riggio Diaz – Engenheiro de Segurança do
Trabalho - Scania Latin America
Joaquim Lupino - Técnico de Segurança do Trabalho - Consultor
Jorge Okamura - Engenheiro Industrial Químico - Consultor
José Antonio Moisés - Técnico de Segurança do Trabalho -
Cummins do Brasil
José Borges Neto - Engenheiro Mecânico - Santander
José Carlos de C. Medeiros - Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Consultor
José Luis Raymundo - Engenheiro de Segurança do Trabalho -
Consultor
José Roberto Albano - Engenheiro de Segurança do Trabalho -
Nova Petroquímica do Brasil
Jurandir de Souza Bulhões – Técnico de Segurança do Traba-
lho - Consultor
Juvenal Rodrigues - Técnico de Segurança do Trabalho - Con-
sultor Luiz Alberto Bardal - Engenheiro de Segurança do Tra-
balho - Ecovap do Brasil
Marcio Hoppe - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Consultor
Marco F. C. Vendemiatti – Engenheiro de Segurança do Traba-
lho - Medley S/A Indústria Farmacêutica
Marcos Campello Baptista – Médico do Trabalho - Itaú do Brasil
Marcus Adalberto Abib - Engenheiro de Segurança do Traba-
lho - Consultor
Milton Perez –Técnico de Segurança do Trabalho/ Superinten-
dente da ABPA / SP - ABPA
Milton Spadari - Engenheiro de Segurança do Trabalho -
Volkswagen do Brasil
Oswaldo Paulino Filho – Engenheiro de Segurança do Traba-
lho - Consultor
Paulo R. Junior -Engenheiro de Segurança do Trabalho -GOL
Transportes Aéreos S/A.
Roberto Caratti - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Behr
do Brasil
Roberto Leite
Rogério Nakamura - Engenheiro de Segurança do Trabalho -
Abbott do Brasil
Vanessa Bergami - Engenheiro de Segurança do Trabalho - Ambev
Wanderley Concilio - Engenheiro Químico e de Produção -
Alpargatas do Brasil
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A Campanha prevencionista “Trabalho Segu-
ro Vida Completa”, cuja proposta é estabelecer
novos paradigmas na discussão sobre a Saú-
de e Segurança do Trabalho, foi lançada pela
Proteção Publicações e Eventos durante a
entrega do Prêmio Top Of Mind de Prote-
ção e lançamento da Expo Proteção 2009,
que acontecerá entre os dias 26 e 28 de agos-
to de 2009.

Segundo Alexandre Gusmão, diretor da
Proteção, a iniciativa visa apresentar os tra-
balhadores de todos os segmentos como um
todo – sua vida em família, seus momentos de
lazer, a dedicação aos filhos, a vivência de mo-
mentos de cultura e de relaxamento. “O que nós
queremos é propor um novo enfoque sobre a pre-
venção. Nosso setor tem sobre si o estigma do acidente e da
doença. Queremos destacar que o resultado das boas práticas
em SST representam, ao contrário, vida com qualidade para o
trabalhador. Queremos que se pense a questão de uma forma
positiva. Que a vida e todas as coisas que fazem parte do dia-a-
dia fora do emprego sejam a motivação para a Saúde e Segu-
rança do Trabalho”, explicou.

Para simbolizar a campanha “Trabalho Seguro Vida Com-
pleta” foi desenvolvido um selo que usa a imagem da mão de

PROTEÇÃO LANÇA CAMPANHA “TRABALHO SEGURO VIDA COMPLETA”
um trabalhador e de uma criança. Gusmão de-

clarou que o que se pretende com a imagem é
lembrar que o trabalhador que tiver seguran-
ça vai voltar para casa com saúde e poderá
conviver com a sua família, desfrutando o
que a vida tem de melhor. A proposta é jus-
tamente transmitir uma imagem diferente da-
quela que normalmente se usa, a de um tra-
balhador mutilado. Assim, será possível
sensibilizá-lo sobre a importância com os
cuidados no local de trabalho. A sensibili-
zação se dará a partir de parâmetros positi-

vos, em que o trabalhador seja remetido ao que
há de melhor em sua vida, como motivo para que
tenha cuidados com sua saúde e sua segurança. 

De acordo com Gusmão, a Proteção Publica-
ções e Eventos não pretende ser dona desta campanha. “É dela
a iniciativa deste projeto. A proposta é que o material de comu-
nicação e o conceito possa ser reproduzido por entidades e
empresas, inclusive com a adoção de suas logomarcas. O obje-
tivo é disseminar a idéia objetivando mudar a forma como a
maioria das pessoas encaram a prevenção de acidentes e doen-
ças ligadas ao trabalho”, ressaltou.

Para mais informações acesse:
www.trabalhosegurovidacompleta.com.br/campanha.html
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“Dia 13 de fevereiro de 2009 é
uma data histórica. A partir de hoje
tudo com relação à Segurança do Tra-
balho será diferente.” Com essas pa-
lavras o presidente do SINTESP, Ar-
mando Henrique, entregou dois ofí-
cios para a Dra Lucíola Rodrigues,
Superintendente Regional do Minis-
tério do Trabalho, destinados ao Mi-
nistro do Trabalho e Emprego, Carlos
Luppi, solicitando mais apoio para a
criação do Conselho de Classe dos
Técnicos de Segurança do Trabalho
e cobrando a intervenção na SIT - Secretária de inspeção do
Trabalho, por não corresponder as expectativas das ações
conjunturais do MTE, para a promoção da saúde e seguran-
ça .

A manifestação em Prol do conselho ocorreu tranquila-
mente. O mau tempo acompanhado de uma chuva fina se-
guiu todos os integrantes do movimento, mas não diminuiu
o ímpeto da questão. Técnico de seguranças, sindicalistas e
simpatizantes da causa da saúde e segurança dos trabalhado-
res, compareceram em frente do Teatro Municipal e munidas
de apitos, buzinas, bumbos, faixas e muita força de vontade,
seguiram pelas ruas do centro de São Paulo até a porta do
SRTE, localizado na Rua Martins Fontes, 109.

Um ponto fundamental para o manifesto foi o apoio de
outros sindicatos. Compareceram no evento: SECSP (Sindi-
cato dos Comerciários de São Paulo), STIG (Sindicato dos
Gráficos), UGT (União Geral dos Trabalhadores – Repre-
sentando os Sindicatos filiados dos Técnicos de Segurança
dos Estados de Santa Catarina, Alagoas e Bahia),
SINTRACON (Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil) e Sindicato Trabalhadores das Indústrias de Alimen-
tação de São Paulo e SINTESPAR - Sindicato dos Técnicos
de Segurança do Estado do Paraná. O vereador Cláudio Pra-
do, PDT, mostrou solidariedade ao movimento. Assumiu o
microfone duas vezes e seguiu junto com a passeata até a
porta do SRTE.

O vereador, que já foi metalúrgico antes de ingressar na
carreira pública, considera que os técnicos de segurança têm
uma importância fundamental dentro de qualquer ambiente
de trabalho. “Por isso que nós, juntamente com o Armando,
Presidente do Sintesp, elaboramos um projeto para ter técni-
cos de segurança dentro dos prédios públicos municipais.
Esse ato é para mostrar, também, que a categoria precisa ter
liberdade de trabalho. A categoria precisa ter respeito, para
que tudo que ela fizer para prevenir o acidente mostre o quan-
to é importantíssimo para o esse país”, observou

Prado comentou que o país gasta muito com acidentados
no INSS. Então, todas essas questões são de suma importân-
cia, para que se dê um salto de qualidade, tanto para catego-
ria dos TST, quanto para a sociedade e para o ser humano.

“É importante que o ser humano tenha todas as condições
de trabalhar com respeito e dignidade, e com todas as condi-
ções que são peculiares, com o nível de trabalho, nível de
consciência e um nível de saúde física e mental, que lhe é

SINTESP PROMOVEU MANIFESTAÇÃO EM PROL DO CONSELHO

DE CLASSE DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com o objetivo de criar o Conselho de Classe dos TST, a manifestação, composta por uma

passeata que percorreu um percurso entre o Teatro Municipal e a sede da SRTE,
no Centro de SP, foi marcada por demonstrações de apoio e sentimentos de paz

adequada. É isso que caracteriza
a importância do técnico de segu-
rança”, salientou o vereador.

Cleonice Caetano Souza, secre-
tária Nacional da Saúde e Segu-
rança do Trabalho da UGT – União
Geral dos Trabalhadores, também
deu seu depoimento ao Jornal Pri-
meiro Passo sobre a importância
da manifestação promovida pelo
Sintesp. “Esses movimentos são
fundamentais. Com esse movi-
mento, nós entramos numa luta de

já acontece há muitos anos para que seja validado o conse-
lho. “Porém, com essa manifestação, com esse movimento,
vamos alcançar o conselho e vamos conseguir, assim, evitar
tantos acidentes de mortes no ambiente de trabalho”, ava-
liou ela.

Outro grande companheiro do Sintesp, sempre envolvido
nas ações em prol dos técnicos de segurança do Trabalho,
que prestigiou essa iniciativa foi Adir Souza, presidente do
SINTESPAR - Sindicato dos Técnicos de Segurança do Es-
tado do Paraná.

Para ele, a única forma para o técnico de segurança ter
visibilidade é saindo para a rua. “A sociedade não sabe que
morrem três mil trabalhadores por ano no Brasil. A socieda-
de não sabe que 17 mil pessoas ficam inválidas e essas in-
formações são só do trabalhadores com carteira assinada. Nós
não podemos aceitar com um mundo tão moderno, com tanta
tecnologia,  que as pessoas morram trabalhando”, declarou.

Na opinião de Souza, não devemos pensar que o trabalho
é uma guerra e sim que trabalho tem que dar sentido de vida,
não de morte. “Pode ser meio lúdico isso, mas não podemos
aceitar temos que não existem políticas publicas para a saú-
de e segurança no trabalho. Existem políticas públicas para
o idoso, para a criança, para o adolescente, para a saúde da
mulher, enfim, em vários segmentos. Entretanto, não existe
uma política de saúde do trabalhador clara, nas esferas do
governo municipal, dos governos estaduais, nas secretarias
do trabalho em todo Brasil! E esse dinheiro da Secretaria do
Trabalho é um dinheiro nosso da contribuição sindical que
todos nós, trabalhadores, pagamos”, explicou Souza.

O presidente do Sintespar atentou para o fato de que não
existe informação, não existe campanha na televisão sobre o
assunto, por exemplo. “Eu cito sempre sobre a campanha de
prevenção da dengue. Eu acho que tem que gastar mesmo, o
governo gastou, em novembro, R$ 1 bilhão e 200 mil na cam-
panha de controle e prevenção da Dengue. Eu acho que tem
que gastar mais, não é uma critica, é uma constatação. Em
2008 morreram 212 pessoas com dengue somente e de aci-
dente de trabalho 3 mil. Nós temos o melhor programa de
controle e prevenção da AIDS do mundo. Melhor que Suíça,
Japão, Alemanha. E porquê o acidente no trabalho não tem
isso? Eu tenho dito que é ideológico, e a culpa é do mosqui-
to e do HIV, que são idiotas e não sabem a classe social que
inoculam a doença. No acidente do trabalho, nós sabemos a
classe social que sofre o acidente!”, ressaltou Souza.
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SAUDADES DO COMPANHEIRO E AMIGO
LAERTE DOS SANTOS

No dia 11 de Março o “mundo da segurança do
trabalho” perdeu um dos mais batalhadores com-
panheiro de lutas do Estado de São Paulo e do
País. Laerte dos Santos nos anos 70 abraçou esta
tão honrada profissão de Técnico de Segurança
do Trabalho e como profissional de segurança
do trabalho desenvolveu brilhantemente seu
trabalho na Empresa Wapsa - unidade
de Santo Amaro. Nos anos 80 come-
çou sua trajetória em busca de uma
melhor posição e conquistas para a ca-
tegoria dos técnicos, ao participar do
Grupo de Estudos da AAPSA - Segu-
rança do Trabalho e também se ingressar como sócio e diretor da Associa-
ção que representava nossa categoria em São Paulo. Colaborou sempre ao
lado dos companheiros de diretoria e da categoria, para todas as conquistas
que a entidade Sintesp alcançou ao longo destes 25 anos. Laerte com seu
jeito próprio e carismático, sempre atuou com muito profissionalismo e
dinamismo em todas as suas participações técnicas, principalmente como
representante dos trabalhadores à frente das alterações da NR-6 dentro do
GTT. Como diretor do Sintesp sempre primou pelo atendimento de quali-
dade aos associados, empresas, entidades e sindicatos, como também bas-
tante dinamismo e lealdade com seus companheiros e funcionarios. Esteve
por muito anos à frente dos trabalhos com o registro profissional dos técni-
cos, como também combatendo cursos irregulares de formação e cursos a
distância. O companheiro Laerte sempre participava como membro de vári-
os outros trabalhos e entidades a exemplo do Centro de referência de Saúde
da Prefeitura de São Paulo; Conselheiro da ABPA; Viva o Centro; Meio
Ambiente e tantos outros de ordem particular.
Com seu desaparecimento, o mundo sindical, principalmente da segurança
e saúde do trabalhador, empresários e prevencionistas, perderam um lider e
grande companheiro de lutas.  Como ele sempre dizia, você foi um Decano
da segurança do trabalho e dos Técnicos de Segurança do Trabalho
VOCÊ SEMPRE ESTARÁ EM NOSSOS CORAÇÕES

O SINDITEST-RS,
também fez um mani-
festo em prol da cria-
ção do Conselho Pro-
fissional da categoria e
inoperância do SIT. O
evento foi realizado dia
13 de fevereiro, em
frente a Superintendên-
cia regional do Traba-
lho e Emprego em Porto Alegre.

Na oportunidade, estendeu uma faixa em frente a SRTE/RS, mostrando à
sociedade esse desejo, protocolizou o ofício endereçado ao Ministro do Tra-
balho e Emprego, Carlos Lupi, para que este dê andamento ao processo que
se encontra paralisado  naquele Ministério, protocolado sob o nº
460.10.001767/2003-99 e, foi recebido pela Superintendência Regional, que
manifestou amplo e irrestrito apoio à criação do nosso Conselho Profissio-
nal.

Atualmente está sendo feito um grande esforço para que o atual Ministro
de sequência às ações conduzidas pelos seus antecessores. Já foram agenda-
das diversas reuniões, encaminhando outros tantos ofícios, mas até o mo-
mento nenhum posicionamento do Ministro.

Além da inércia que se instalou no Gabinete do Ministro do Trabalho e
Emprego, com relação ao processo de criação do nosso conselho profissio-
nal, esta havendo uma sequência de ações por parte da secretaria de inspeção
do Trabalho (SIT), Do MTE, que prejudicam a categoria.

Concluímos que tamanho descaso com nós profissionais Técnicos de
Segurança de Trabalho não pode ficar somente entre nós. A sociedade deve
tomar conhecimento do que está acontecendo, pois do nosso serviço em muito
dependem os trabalhadores do nosso País, para a garantia de sua qualidade
de vida, integridade física e a implementação de seus direitos em Saúde e
Segurança do Trabalho, preconizados na CLT.

Movimentos como este, foram realizados em todos os estado. Agora é so
esperar a repercussão e ver se o Ministro Carlos Lupi dá andamento ao pro-
cesso de criação do nosso Conselho Profissional.

SINDITEST-RS NA MOBILIZAÇÃO EM

PROL DO CONSELHO

Nascimento e outros

companheiros na SRTE/RS
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ATUAÇÃO FEMININA GANHA DESTAQUE NO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Vários eventos realizados em centrais sindicais e sindicatos

em todo o país prestigiaram o Dia Internacional da Mulher. A
Força Sindical, por exemplo, fez a homenagem no dia 6 de mar-
ço, com a participação de cerca de 500 mulheres de várias cida-
des do Estado de São Paulo. Os temas predominantes foram o
aumento do número de mulheres no mercado de trabalho e a
participação delas nos sindicatos e na vida política do país.

Neuza Barbosa, secretária nacional da Mulher da Força Sin-
dical, disse que as mulheres devem participar cada vez mais
das assembléias de suas categorias e disputar espaços de poder
em entidades sindicais e também na política institucional.

 Na festa foi apresentado um vídeo sobre a participação da
mulher nos 18 anos da Força Sindical. Os desafios que as tra-
balhadoras enfrentam também foram destacados. Maria Augusta
Caitano (Lia), secretária Estadual da Mulher do Estado de São
Paulo, lembrou que a mulher enfrenta a tripla jornada e Gleides
Sodré, secretaria nacional da Criança e do Adolescente da For-
ça Sindical Nacional afirmou que as trabalhadoras devem ter
uma busca constante de igualdade de direitos com os homens.

A secretaria-adjunta nacional da Força Sindical, Maria Au-
xiliadora dos Santos, por sua vez, destacou que as mulheres
ainda sofrem muita discriminação. “Só depois que as entidades
reconhecerem que somos importantes é que o país terá outra
cara”, declarou.

Danilo Pereira da Silva, presidente da Força estadual de São
Paulo, informou que deseja ver as trabalhadoras participando
cada vez mais das atividades sindicais e lembrou que a Central

tem 6 escritórios regionais no Estado de São Paulo.
Técnicas de Segurança do Trabalho - O Sintesp, através

da sua Regional Guarulhos, também prestigiou essa importante
data. No dia 7 de março foi oferecido um café da manhã as
profissionais de segurança do trabalho que participaram, além
de vários brindes oferecidos pelas empresas parceiras, através
de seus técnicos em segurança do trabalho.

Selma Rossana, vice presidente da Regional Guarulhos, re-
cebeu a todos com uma palestra sobre “O Valor Feminino apli-
cado no Ambiente de Trabalho”, enaltecendo a profissão de técni-
ca em segurança e seu momento muito especial no mercado de
trabalho. Também esclareceu sobre o motivo principal que leva a
comemoração desta data que já faz parte do calendário mundial.

Rogério de Jesus Santos, diretor do Sintesp, representou o
presidente do Sintesp, Armando Henrique, falando sobre  “A
Visão do Sintesp e a Mulher na Segurança do Trabalho”, tra-
zendo informações sobre a necessidade da mulher técnica em
segurança do trabalho para nossa entidade.

O evento contou, ainda, a apresentação da Sra. Pilar, da Es-
cola Natasha, com o tema os “Benefícios da auto massagem” e
ofereceu a todos os presentes uma sessão de massagem.  Outro
destaque foi a presença do maquiador Mauricio Carolino, da
Empresa Pozzi Cosméticos, que falou sobre a importância de
não esquecermos a feminilidade e ofereceu uma oficina de auto
maquiagem.

“O evento foi brilhante, pois é sempre uma grande oportuni-
dade de mantermos nosso grupo unido”, declarou Selma.
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Fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social
e o Ministério do Trabalho e Emprego, sob a coordenação da Casa Civil
da Presidência da República, o Planseq - Plano Setorial de Qualificação
é um plano por meio do qual os trabalhadores são qualificados para seto-
res econômicos específicos, de acordo com a demanda do setor produti-
vo. As demandas são identificadas a partir de iniciativas governamen-
tais, sindicais, empresariais ou sociais. Já o Planseq Bolsa Família é uma
ação governamental que visa ampliar oportunidades de inclusão produti-
va, adequar os cursos de qualificação às necessidades das localidades
onde os beneficiários do programa residem, estimular a articulação entre
os setores de trabalho e assistência social e atender a demanda do merca-
do por mão-de-obra qualificada. Para participar do Planseq Bolsa Famí-
lia, o beneficiário deve ser maior de 18 anos, possuir no mínimo a 4ª
série completa do ensino fundamental e ter recebido carta do governo
federal convidando a ir a uma estação do Sistema Nacional de Emprego
(Sine) para fazer inscrição no Plano.

Uma área que está sendo contemplada com os recursos do Planseq é
a da Construção Civil. A expectativa é que esse plano contemple 184.297
mil beneficiários do Bolsa Família, em 202 municípios do país, nessa
área, considerada essencial ao desenvolvimento econômico do Brasil e
mantém relação direta com as obras de infra-estrutura realizadas pelo
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). Para a construção civil, os
investimentos somam cerca de R$ 150 milhões.

Segundo Laércio Fernandes Vicente, diretor vice-presidente do Sin-
tesp, o principal enfoque do Planseq é a qualificação, por isso o Go-
verno liberou a verba para que os beneficiários do Bolsa Família pos-
sam ser qualificados com 200 horas de treinamento, sendo que 20
horas serão destinadas aos treinamentos em Segurança e Saúde do
Trabalho. “O funcionamento do Plano prevê que os beneficiários que
fizerem os cursos serão admitidos como ajudantes e depois de 3 me-
ses de experiência já poderão ser efetivados pela empresa. Além dis-
so, o beneficiado não será cortado do Bolsa Família durante 2 anos

RECURSOS DO PLANSEQ SERÃO UTILIZADOS PARA

QUALIFICAR BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA EM SST
até que seja efetivado pela empresa”, informou Fernandes.

Segundo ele, foi acordado numa reunião tripartite que os empre-
sários irão admitir esses trabalhadores como ajudantes. A princípio,
Fernandes conta, que a grande preocupação é que essa verba está des-
tinada para eles trabalharem em obras do PAC. Outra dificuldade é
que outras instituições que foram aprovadas e receberam esse mon-
tante só poderão qualificar pessoas que receberem o Bolsa Família.
“Por isso, nossa grande preocupação é que os beneficiários não se
apresentem com medo de perder o benefício e continuar trabalhando
na informalidade”, ressaltou ele.

Para Fernandes, o grande objetivo do Planseq é a inclusão social
da proposta. “No primeiro momento o Governo quer utilizar o Bolsa
Família para assistir os mais necessitados, mas para que isso não seja
eterno ele quer investir também em qualificação para o mercado de
trabalho. Devido a isso, os recursos do Planseq têm que estar vincula-
dos a uma qualificação mínima, pois é muito confortável o beneficiá-
rio só receber e não demonstrar esforço para a sua melhoria, que é o
que temos visto acontecer no caso do seguro desemprego”, informou.

Enquanto Sintesp, Fernandes destacou que a entidade também
defende que o seguro desemprego seja vinculado a uma qualificação e o
bolsa família está nessa mesma linha. Por isso, vamos depender muito do
MDS e do MTE em sensibilizar essas pessoas. “O que estamos propondo
é que as instituições envolvidas estão dispostas a realizar palestras de
sensibilização para que os beneficiários sintam-se estimulados a ter uma
nova oportunidade no mercado de trabalho”, ressaltou.

Segundo ele, as mesmas instituições que foram aprovadas nos pro-
jetos não têm expertise em SST, mas serão permitidas a contratar en-
tidades com esse know-how para efetuarem treinamentos, o que en-
volverá técnicos de segurança do trabalho, além de médicos do traba-
lho, engenheiros, entre outros profissionais ligados ao tema. “Sendo
assim, o Sintesp está disposto a contribuir com essa parte da carga
horária que trata do treinamento em SST”, concluiu Fernandes.
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O Sintesp realizou no dia 14 de feve-
reiro de 2009, no Hotel Gran Corona,
na Rua Basílio da Gama, 95/101, no Cen-
tro, em São Paulo, a 13ª Convenção Anu-
al da Diretoria 2009, com a presença de
vários diretores estaduais e diretores das
regionais de todo o Estado.

O presidente Armando Henrique deu
as boas vindas a todos e ressaltou a im-
portância desse encontro para o bom an-
damento dos trabalhos do Sintesp ao lon-
go do ano. Foram convidados para par-
ticipar da mesa de abertura Antonio
Sousa Ramalho, presidente do Sindica-
to da Construção Civil - Sintracon-SP -
e o vereador Cláudio Prado, da Câmara
Municipal de São Paulo.

Para Ramalho, é uma grande satisfa-
ção ver a organização dos técnicos de
segurança do trabalho e pelo que ele tem acompanhado o Sin-
tesp tem feito uma organização sindical das melhores. Porém,
Ramalho fez uma observação de que não se faz só o sindicalis-
mo, tem que ter também a parte política e os técnicos de segu-
rança precisam se organizar politicamente para reivindicar com
um pouco mais de força.

“Se tivéssemos uma política mais forte, quem sabe, já tería-
mos o nosso conselho aprovado. Por isso, vamos trabalhar. Se-
rei um soldado ao lado de vocês, como sempre fui!”, declarou
Ramalho. De acordo com ele, temos que nos organizar para a
bancada dos trabalhadores crescer no Congresso e ganhar for-
ça. “Vamos ter que insistir na construção desse trabalho e apro-
veitar nossa experiência para, juntos, mudarmos esse país”, re-
comendou Ramalho.

O vereador Claudio Prado, por sua vez, lembrou que sempre
apóia as ações do Sintesp não só nas reuniões, mas colabora
também nas ocasiões dos atos de reivindicação fazendo uma
referência a sua presença na manifestação em prol do Conselho
de Classe da categoria realizada no dia 13 de fevereiro. “Os
técnicos de segurança já fazem parte da minha estrutura de atu-
ação e gostaria de aprofundar essa relação”, destacou ele. Pra-
do deu o exemplo do projeto de Sesmt Municipal – Serviço
Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho - que foi apre-
sentado à prefeitura de São Paulo e que está aguardando um
parecer do prefeito para colocá-lo em prática. “Proponho que
promovamos uma ação para esse projeto para implementarmos
o Sesmt municipal, pois com isso, certamente, vamos viabilizar
as contratações de vários técnicos em todo o Município de São
Paulo”, observou.

O decorrer das atividades do dia contou com as apresenta-
ções das palestras “O papel do Sindicalista na Conjuntura Con-
temporânea”, ministrada pelo consultor sindical, João Guilher-
me Vargas Neto; e “Trabalho Integrado
das Diretorias”, apresentada por Sandra
Pacchione, assessora técnica da Força
Sindical.

Vargas Neto expôs de forma magis-
tral o papel do sindicalismo no momento
atual e o quanto isso é válido para com-
preendermos, principalmente, o nosso
papel como cidadãos. O especialista co-
mentou que o seu indicador de demo-
cracia é baseado num tripé para com-
parar se a mesmo está sendo exercida.

SINTESP REALIZOU 13ª CONVENÇÃO ANUAL DA DIRETORIA 2009
“O 1º pilar desse tripé é o da lei-
tura do jornal diário, um item im-
portante para alimentarmos a nos-
sa reflexão com envolvimento, co-
municação livre e liberdade de ex-
pressão; o 2º pilar é o pertenci-
mento a um partido político, que
permite agir por suas idéias exer-
cendo uma vida partidária; e o 3º
pilar é a participação nos sindica-
tos”, informou. Vargas Neto de-
monstrou que o movimento sindi-
cal diz respeito a atividade cen-
tral do indivíduo. “É ele quem or-
ganiza a vida do trabalhador. Por
isso é importante refletirmos so-
bre qual é o nosso papel, uma vez
que hoje somos 120 mil homens
atuando no movimento sindical o

que significa uma massa impressionante, uma vez que o sindi-
calismo é um dos elementos centrais da garantia da democra-
cia”, ressaltou.

Vargas Neto aproveitou a exposição para fazer considera-
ções técnicas sobre a crise que estamos vivendo em nível mun-
dial e os seus reflexos no Brasil, destacando a importância do
papel do movimento sindical nesse cenário. “A presença do
movimento sindical é indiscutível em várias ações. Ele está ar-
ticulado com o Governo Federal e tem sido reconhecido pelo
Governo. Os dirigentes sindicais estão sempre a frente, envol-
vidos em questões de suma importância para o setor trabalhista
e tem sido demonstrado nas articulações que fizemos para en-
frentar a crise”, salientou o especialista.

Vargas Neto concluiu sua exposição informando a impor-
tância do tripé: empenho, unidade e qualificação. “Esses três
pontos são primordiais para o fortalecimento do movimento sin-
dical e o Sintesp deve se apoiar nisso”, destacou.

A sindicalista Sandra, da Força Sindical, fez uma apresenta-
ção na qual pontuou a importância do trabalho integrado das
diretorias dos sindicatos para o alcance de resultados satisfató-
rios para todos. “O desafio é formar pessoas para assumir os
cargos e para isso é importante o planejamento e a estratégia
para executar os planos de ação”, informou ela.

Segundo Sandra, para o sindicato avançar em suas propos-
tas tem que haver um trabalho realista e seus componentes de-
vem enxergar os pontos fracos e positivos do trabalho da equipe.
“É imprescindível um crescimento sustentável para o alcance dos
resultados. Por isso, o trabalho integrado pelas diretorias vai ter
que ter sempre uma visão coletiva para, com isso, conseguir im-
plantar as políticas de maneira interativa”, observou Sandra. Para
ela, o trabalho em equipe deve prevalecer. “Temos que ter sensibi-
lidade para entender que a sociedade muda e ter como objetivo

principal aumentar o poder do sin-
dicato”, referenciou.

A saúde e segurança dentro do
movimento sindical e das rela-

ções capital e trabalho e o papel
do SINTESP

Durante o encontro, os especia-
listas deram depoimento para o Jor-
nal Primeiro Passo, destacando
cada um suas opiniões sobre a im-

Prof. João Guilherme, Ramalho, Cláudio
Prado, Armando e Sandra (Força Sindical)
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portância da saúde e segurança dentro
do movimento sindical e das relações
capital e trabalho e o papel do Sintesp
para fortalecer a atuação positiva do
movimento sindical.

Para Vargas Neto, esse é um dos te-
mas centrais da relação do trabalho por-
que diz respeito ao um trabalho melhor
executado e por pessoas que estejam em
melhores condições. “O movimento sin-
dical tem uma experiência a esse respei-
to, mas ele não pode ser entendido nes-
ses fatos fora do contexto das relações”,
declarou ele. Para exemplificar Vargas
Netos disse que numa situação em que o
movimento sindical enfrenta dificuldades, certamente irão existir
mais dificuldades também nessa área. Em uma situação que o
movimento avança, segundo ele, é a hora e a ocasião para se
preocupar. “Hoje no Brasil, como o nosso movimento tem avan-
çado, recomendo que haja uma preocupação crescente sobre
esses aspectos de um duplo ponto de vista: o primeiro de fazer
avançar em geral a presença sindical e o segundo de enfrentar
aquelas mazelas, aquelas dificuldades que sobrevivem em rela-
ção a saúde e segurança do trabalho, que continuam existindo
apesar da melhoria e do avanço sindical”, salientou Vargas Neto.

Já Sandra, da Força Sindical, relacionou o quanto o papel
do Sintesp tem sido muito importante para promover essas re-
lações de forma positiva e os avanços do movimento sindical.
“Promovendo, já há 13 anos, as convenções nas quais discute o
planejamento da diretoria, colocando em pauta a realização, os
objetivos, como vem atuando em prol da segurança e saúde do

trabalhador, enquanto o movimento sin-
dical ao participar de uma central está
dentro de grandes discussões macro, que
envolvem política e economia, que vão
além do trabalhador que está na área de
segurança do trabalho, mas que serve,
indiscutivelmente, para entender a sua
participação para a promoção de uma
vida digna de qualidade, saudável e jus-
ta. Por isso, considero muito importante
que exista esse tipo de evento, que visa
buscar uma expressão dentro da socie-
dade do que efetivamente significa ser
sindicalista”, comentou ela.

Para trabalhar de forma interativa, as
duas palestras contaram com tempo de exposição entre os par-
ticipantes, que tiraram suas dúvidas, fizeram considerações e
comentários que somaram as propostas apresentadas.

Na parte da tarde as atividades foram compostas pela apre-
sentação dos resultados das metas de 2008; a discussão dos gru-
pos; e apresentação das propostas e plano orçamentário. Outros
pontos discutidos foram as ações integradas para agregar a di-
retoria, o desenvolvimento de habilidades para os dirigentes
sindicais e as auto-avaliações de desempenho.

Para Armando Henrique, presidente do SINTESP, a conven-
ção teve começo, meio e fim, e as palestras ofereceram a opor-
tunidade de absorver informações importantes. “O amadureci-
mento do nosso grupo foi evidenciado com a seriedade com
que foram tratados e conduzidos os trabalhos, junto com o ní-
vel de interesse da diretoria e a qualidade dos expositores”,
concluiu o Presidente.

Momento de discussão
dos trabalhos em grupos
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Com 50% dos casos no Distrito Federal, a Cons-
trução civil foi a campeã de acidentes de trabalho em
2008. Os números foram confirmados pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Construção Civil, e registraram
46 acidentes com nove mortes.

O trabalho de fiscalização é de extrema importân-
cia nesse aspecto. Contudo, a Delegacia Regional do
Trabalho, afirma que possui apenas dez fiscais para
dar conta de toas as obras na região e Gil Vanderley
Apolinário, superintendente Regional do Trabalho
afirmou, em discurso recente, que a com essa quanti-
dade de fiscais “é humanamente impossível abranger
todos os canteiros de obras”.

Segundo os dados divulgados pelo Anuário estatístico
de Acidentes do Trabalho do Ministério da Previdência
Social, houve um aumento de 45% de mortes relaciona-
das ao trabalho, de 2006 para 2007, na macroregião de
Ribeirão Preto, SP. Esse salto é facilmente reconhecido
nos números divulgados, pois em 2006, 55 pessoas mor-
reram em acidentes, e em 2007 esse número chegou a 80.

Em entrevista para a Folha de São Paulo, Paulo
Cristino da Silva, afirmou que existe uma necessidade real
de identificar a natureza dos acidentes, e se possível, focar
essa análise caso a caso. O primeiro lugar no Ranking em
números absolutos de acidentes pertence a Ribeirão Pre-
to, com 3.813 casos, seguidos por Araraquara, São Carlos
e Sertãozinho.

EM 2007 FORAM REGISTRADOS

80 MORTES POR ACIDENTE

NO TRABALHO

NO DISTRITO FEDERAL,
CONSTRUÇÃO CIVIL

É A CAMPEÃ EM

ACIDENTES DE TRABALHO

A 11° Câmara do TRT da 15° região condenou uma
empresa vendedora de materiais para construção (não
divulgada a razão social), a pagar para o funcionário
reclamante as verbas rescisórias indenizáveis, salários
do período de estabilidade e FGTS acrescido de multa
de 40%. Essa decisão foi tomada com base no artigo
118 da lei 8.123, de 1991, considerando que, o segura-
do que sofreu acidente de trabalho, tem direito à cha-
mada estabilidade acidentária, com a manutenção do seu
contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses a

ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA É CEDIDA PARA TRABALHADOR

CONTRATADO POR PRAZO DETERMINADO

partir do recebimento do auxílio-doença acidentário, in-
dependentemente de percepção de auxílio-acidente.

O trabalhador foi contratado por experiência em 23
de abril de 2007. Uma semana depois, ele caiu de um
andaime e fraturou o ombro e o tornozelo. Com isso a Câ-
mara, de forma unânime, considerou que a situação condi-
zia com a realidade da lei, e, com isso, cedeu todos os direi-
tos obtidos pela estabilidade decorrente de acidente de
trabalho. O primeiro pedido de estabilidade havia sido
negado pela 1ª vara do trabalho de Araçatuba.
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CURSOS
Curso - Perfil Profissiográfico Previdenciário - Sócio em dia
R$ 130,00 – Demais R$ 260,00- Publico Alvo: Técnico de Segu-
rança e demais interessados – Carga horária 15h – 21 à 28/03/
2009 – das 19H00 as 22H00

Curso de PCMAT - Sócio em dia R$ 180,00 – Demais R$ 360,00
- Publico Alvo: Técnico de Segurança e  demais interessados –
Carga horária 15h –  30/03 à 04/04/2009 – das 19H00 as 22H00

Curso de Instrutor de Empilhadeira  - Sócio em dia R$ 180,00
– Demais R$ 360,00 - Publico Alvo: Técnico de Segurança e  de-
mais interessados – Carga horária 18h –  13 à 17/04/2009 – das
19H00 as 22H00 Aula teórica – 18/04/2009 aula pratica

Curso Elab./Implementação do PPRA – - Sócio em dia R$
130,00 – Demais R$ 260,00 - Publico Alvo: Técnico de Seguran-
ça e  demais interessados – Carga horária 15h –  18/04 e 25/04/
2009 – das 08H00 as 17H00

*Cursos Sujeitos alterações.
Inscrição: treinamento@sintesp.org.br
Fone: 11-3362-1104 R. 38

EVENTOS
Data Evento Local
24/03 Seminário Sobre SST Campinas
28/04 Manifestação em Memória das Vítimas São Paulo

de acidentes de Trabalho
*Eventos: Sujeitos alterações.
Inscrição: eventos@sintesp.org.br
Fone: 11-3362-1104 R. 38

MEIO AMBIENTE
SINTESP REALIZA CURSO FOCADO EM GESTÃO

AMBIENTAL PARA O TÉCNICO

DE SEGURANÇA DO TRABALHO
O Sintesp, enxergando uma necessidade real de agrupar as ações do

Técnico de Segurança de Trabalho com o meio ambiente, vem promo-
vendo várias palestras nesse segmento, tais como: “Como vincular a
segurança do Trabalho com o meio ambiente na elaboração do PPRA.
Diante das solicitações dos associados, o Sintesp desenvolveu o 4° cur-
so de Introdução a Gestão Ambiental para Técnico de Segurança do
Trabalho, que ocorreu de 2 à 6 de março de 2009, na sede do Sindicato.

O curso conteve o seguinte conteúdo programático: Histórico da ges-
tão ambiental; A questão da Sustentabilidade e Responsabilidade Soci-
al; Principais acidentes ambientais – Propostas e soluções; Programa e
gerenciamento de risco - PGR; Análise preliminar de risco – APR; Estu-
do de impactos ambientais; Política Nacional de Meio Ambiente; Cri-
mes ambientais; Educação ambiental; Poluição ambiental; Resolução
CONAMA; Valorização, minimização da geração de resíduos industri-
ais e eliminação de desperdícios; Reaproveitamento de resíduos, Cen-
trais de resíduos, tratamento, transporte e destinação final; ISO 14001;
Sistemas de Gestão integrados de segurança, saúde e meio ambiente; O
meio ambiente na elaboração do PPRA e na implementação da NR 25 –
Resíduos industriais.

Nos próximos meses será apresentado para os associados o segundo
módulo de complementação do curso. Preenchimento de documenta-
ções, órgãos envolvidos e procedimentos sobre disposição final de resí-
duos sólidos serão abordados na próxima edição.
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SEÇÃO TÉCNICA/INFORMATIVA

A humanidade vive uma fase de mudança. Todos os
dias, novas formas de comunicação, entretenimento e
tecnologia são apresentadas nos proporcionando uma in-
finidade de situações e sensações desconhecidas. A bus-
ca perpétua pelo avanço tecnológico muda, constante-
mente, a forma que encaramos o mundo.

É muito comum, nos dias de hoje, observarmos  e en-
cararmos essas mudanças como corriqueiras e, continu-
amente, a saúde do planeta Terra é questionada elevan-
do a discussão a outro patamar. As novas condições de
vida, de trabalho e de descanso estão alterando o con-
ceito da segurança do trabalho. Novos riscos já estão
em pauta, assim como as formas de prevenção. O pri-
meiro passo para uma evolução nesse sentido é conhe-
cer esses fatores para que as discussões sejam embasa-
das de forma satisfatória. A  De Martini Ambiental,
Gestora ambiental, em um artigo recente, levantou es-
sas questões e embasou os riscos emergentes em:

� Riscos que não existiam; ou
� Riscos que passaram a ser considerados devido ao

avanço do conhecimento científico ou novas percepções
sociais; ou

� Quando a probabilidade de exposição ao perigo au-
menta; ou

� Quando aumenta o número de perigos que condu-
zem ao risco; ou

� Quando piora o efeito na saúde do trabalhador.
Essa não é uma questão apenas nacional. Temos que

entender que a globalização unificou também a deman-
da para a resolução desses problemas. O artigo ainda
cita que a Agência Européia para a Segurança e Saúde
no Trabalho, em pesquisa recente, conseguiu identificar
novos riscos de trabalho. Para a realidade brasileira, no
artigo, foram selecionados cinco  fatores condizentes
com a situação atual do país. São eles:

1 - Aumento geral da exposição a radiação ultra-
violeta (UV) por luz solar

As mudanças climáticas e a grande exposição dos traba-
lhadores a longos períodos de luz solar é um problema gra-
ve e medidas cabíveis devem ser tomadas nessas situações.

2 - Falta de atividade física
Novas tecnologias, e uma profunda informatização do

mundo estão elevando os níveis de sedentarismo. Ocor-
rências como o trânsito e viagens de negócios prolonga-
das aumentam os riscos de lesões músculo-esqueléticas
nos membros superiores e nas costas assim como vari-
zes, trombose venosa profunda e obesidade.

3 - Novos tipos de trabalho com exposições múltiplas
Como citado no artigo, os empregos em Call-centers,

são responsáveis por exposições múltiplas, tais como:
postura sentada prolongada, ruído de fundo, problemas
ergonômicos, controle reduzido do trabalho, pressão ele-

A MODERNIDADE E OS NOVOS RISCOS DO TRABALHO
vada em termos de prazo, elevada exigência mental e
emocional. Fadiga e Estresse são conseqüências dessa
realidade.

4 - Complexidade das novas tecnologias e interfa-
ces homem-máquina

Essa ligação entre o ser humano e a máquina está em
evidência nesse tópico. Os projetos que não visam o bem
estar do trabalhador, ou que possuem falhas ergonômi-
cas, aumentam a possibilidade de riscos de acidentes.

5 -  Expos ição  assoc iada a  lesões  músculo-
esqueléticas e a fatores de risco psico-sociais

Nesse quesito as exigências muito elevadas de traba-
lho, tarefas complexas, pressão elevada em termos de
prazos, controle reduzido do trabalho, baixo nível de
decisão, falta de apoio dos colegas, insegurança no tra-
balho e assédio moral elevam os riscos de risco físicos,
assim como lesões músculo-esqueléticas.

  Para Valdizar Albuquerque, diretor do Conselho Fis-
cal do Sintesp, esses riscos não são novidade. “Esses
riscos não são novos. São problemas já existentes, mas
com uma tratativa diferente. Hoje, os acidentes estão
em evidência devido ao crescimento da exposição dos
trabalhadores”. Ele afirma, ainda, que antigamente es-
ses riscos eram menores, devido a o número pequeno de
trabalhadores. “Nossa realidade, pelo menos nas pro-
fissões que abrangem o artigo, é bem diferente, e o con-
tingente dos profissionais dessas áreas aumentou verti-
ginosamente”, conclui Albuquerque.

 A Atualização é uma saída plausível para compreen-
der essa questão. O estudante Paulo Cesar Cruz analisa
essa questão no seu curso. “Os professores tratam mais
da atualização. Eles afirmam que o estudo constante da
nossa realidade econômica e tecnológica é fundamental
para o Técnico de Segurança do Trabalho. Os proble-
mas discutidos no artigo são antigos, mas a forma como
são tratados muda o contexto geral, e faz com que a bus-
ca pelo conhecimento se torne fundamental”, observa.
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CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA DE SINDICALIZAÇÃOANHA 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 res-
gatar os sócios inadimplentes, bem como promover a conscientização junto aos profis-
sionais Técnicos de Segurança do Trabalho, no sentido de mostrar a importância de se
tornar sócio.

A iniciativa visa ressaltar os benefícios e as vantagens, asseguradas aos trabalha-
dores, 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 promoção da qualidade de vida dos
profissionais da categoria.

Veja agora alguns dos principais motivos para ser sócio de um Sindicato como o
SINTESP:

1 - Somos uma categoria diferenciada, portanto, o Técnico de Segurança do Tra-
balho deve ter tratamento personalizado, 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 negociações das convenções
coletivas e aprovação do Conselho de Classe da Categoria;

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

5 – Usufruir de todos os benefícios, convênios, cursos, palestras técnicas, semi-
nários, biblioteca, assistência jurídica, 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 trabalhador sindicalizado. O SIN-

TESP 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
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