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Em nossa trajetória técnica e de discussão acerca da saúde
e segurança do trabalhador, entendemos, claramente, que esse
assunto deve ser tratado de forma prioritária, em três prismas,
para que possamos colher os avanços necessários. O primeiro
é buscar a universalização das ações prevencionistas. Isso sig-
nifica que o modelo ideal é aquele que atende todos os trabalha-
dores, independente do número de funcionários da empresa e
da relação de emprego.

O segundo objetivo é promover qualidade do serviço. Não
adianta levar as ações na frente de trabalho sem qualidade,
sem responsabilidade e sem resultados. Essas afirmações pas-
sam por uma reflexão muito grande e dependem do terceiro
componente que chamo de controle social. Ou seja, temos a
legislação, temos as obrigações, só que não há um controle so-
cial. O verdadeiro interessado, que é o trabalhador, não tem
acesso as informações, não tem acesso a qualidade e, muito
menos, tem referência do que seria um serviço satisfatório que
resultará nas reduções de acidente e doenças do trabalho.

Também temos a imposição do Estado, que é uma questão
conceitual e esbarra em saúde e segurança do trabalho. Quan-
do se fala de implantação de legislação - que acarreta obriga-
ções das empresas com o  trabalhador - a primeira defesa que
há do segmento empresarial é que o Governo está jogando “go-
ela abaixo” do empresário a obrigação e o custeio. Sabemos
que essas questões prevencionistas funcionam como qualquer
mudança comportamental em qualquer sistema. Se a causa é
altamente atrativa, ela, certamente, se tornará cultural. Sabe-
mos também, que essas medidas que vêm através de leis, se
implementada cria o costume e, exercitado, ao longo do tempo,
também vira cultura. Se não seguirmos essa regra básica, nun-
ca teremos um modelo considerado ideal.  É preciso entender,
claramente, que tem que vir de forma compulsória sim, e cabe
a nós, que somos usuários do sistema, entender que essa lei tem
que passar para a fase da prática, para,  dessa forma, se trans-
formar em  cultura.

Outra questão levantada são as prioridades. Como temos
ainda um sistema muito débil de política e saúde de trabalho,
entendemos assim que é absolutamente necessário que as ações

CIPA – SOLUÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO
TRABALHO OU PEDRA NO SAPATO DA EMPRESA?

sejam focadas e direcionadas. Já afirmei,
em oportunidades anteriores, que existe
vontade política para isso. Existem tam-
bém recursos e temos dados concretos que afirmam que exis-
tem cerca de  R$ 3 bilhões que são orçados ou contingenciados,
para investimentos  na prevenção de acidentes. Desse valor,
menos de 10 % chega ao trabalhador.

Agora, como fazer para que esses recursos cheguem ao seu
destino? É Muito simples! Para mim, até que me prove o con-
trário, a melhor forma de investimento é no conhecimento, no
treinamento e na qualificação.  Um indicativo é a NR-5 que
disciplina a CIPA, que possui um item que a “empresa” de por-
te médio ou grande, tem que possuir uma CIPA, devidamente
treinada e qualificada com 20 horas de treinamento. Nas em-
presas pequenas que não comportam CIPA  é necessário a in-
dicação de um “Designado”, ou seja, mesmo que possua ape-
nas um funcionário, ele tem que estar habilitado com o treina-
mento específico. Como não há foco em política de Saúde e
Segurança, nem 1% do universo destes trabalhadores são  trei-
nados, das cerca de 3,2 milhões das pequenas e micro empre-
sas que se enquadram neste perfil.

Se cumprir de forma objetiva e focada, com controle social
na ótica da universalização de prevenção de acidentes, certa-
mente nós teríamos uma CIPA que, ao invés de ser vista como
pedra no sapato – conforme o discurso empresarial-, seria con-
siderada como grande aliada da empresa e dos trabalhadores.
Porque, onde tem uma CIPA que funciona e trabalhadores trei-
nados, tem uma empresa que produz com qualidade, satisfação
dos trabalhadores e com menos acidentes de trabalho. Portan-
to, onde tem uma CIPA que não funciona, não é culpa da co-
missão, e sim do gestor, e com essa falha no direcionamento,
poderá ser, sim, uma pedra no sapato para a empresa e para os
especialistas, bem como desperdício do principal recurso para a
promoção das melhorias contínuas da qualidade de vida no tra-
balho, portanto, uma política eficaz de saúde e segurança do
trabalho, tem que passar pela valorização da CIPA e do Técni-
co de Segurança do Trabalho.

Armando Henrique - presidente
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O presidente do Sintesp, Armando
Henrique e o Diretor Francisco Thomé,
participaram, no dia 10 de junho, da reu-
nião do Grutest - Grupo de Técnico de
Segurança do Trabalho de Campinas e
Região - no Sesi de Campinas. As reuni-
ões estão ocorrendo desde 29 de setem-
bro de 1983 e tem como objetivo a troca
de informações e conhecimentos, além do
aperfeiçoamento profissional, promoven-
do, assim, integração e discussão  temas
como a atualização das NRs e experiências bem sucedidas.   

As dificuldades de uma integração sólida foi um dos temas
discutido por Armando na reunião: “Nessa oportunidade, passa-
mos informações sobre a grande dificuldade que existe hoje de
ações integradas para surtir melhores resultados em saúde e
segurança do trabalho. Temos, no contra ponto, que o Brasil
tem vontade social de fazer Saúde e Segurança Preventiva, te-
mos os recursos, temos dados que provam que existem por vol-
ta de R$ 3 bilhões orçados para investimentos e acúmulo de
conhecimento, mas nem 10% chegam ao trabalhador. Ou seja,
hoje, a grande necessidade que existe na área é a criação de
mecanismos para convergir as ações para que possam ocorrer
de forma integrada.”

O foco das ações também foi lem-
brado por Armando. “Não existe ação
focada em nível nacional. O máximo que
se tem é uma iniciativa da Previdência
Social, através de um grupo Tripartite
Interministerial que está se propondo a
desenvolver um projeto de trabalhar de
forma integrada ao segmento que mais
mata trabalhador” e continua: ”nos pró-
ximos meses, estaremos trabalhando pri-
oritariamente, para o setor da Constru-

ção Civil, e setor de Transporte de Cargas”, destacou ele.
Para o presidente, todos esses fatos são apenas um paliati-

vo, e comenta, ainda, sobre as políticas de Saúde e Segurança
do Trabalho. “Entendemos tem que existir uma política nessa
questão, o Ministério do Trabalho tem que ser o grande
fomentador de convergência das ações para evitar a perda de
tanta energia e, permitindo, assim, que tantos trabalhadores mor-
ram sem as devidas ações da iniciativa privada, do governo ou
da sociedade. Acho que nessa exposição no Grutest, procura-
mos mostrar a todos os técnicos de segurança que nós também
temos uma parcela de culpa em tudo isso, na medida que acha-
mos que não devemos intervir nesse processo, essa atitude aca-
ba permitindo que a situação perpetue”, conclui Armando.

PRESIDENTE DO SINTESP PARTICIPA DE REUNIÃO

NO GRUTEST, EM CAMPINAS
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Com o tema “Toda Força pelo trabalho decente”, O 6º
Congresso da Força Sindical acontecerá nos dias 29, 30 e 31
de julho de 2009, na Estância Balneária de Praia Grande, SP.

Cerca de 3.500 dirigentes e ativistas sindicais de todo o
país, dos sindicatos, federações e confederações filiadas,
estarão reunidos para discutir os seguintes temas importan-
tes para a categoria. Confira alguns dos temas constantes na
pauta deste ano:

I. Discutir e aprovar a agenda programática da central
e a ação sindical para os próximos 4 anos, com destaque:

• Às políticas para a retomada do crescimento da eco-
nomia e para desenvolvimento do país, com justiça social,
distribuição de renda, igualdade de oportunidades, gera-
ção e manutenção de empregos, participação social e de-
mocracia;

• À reforma da legislação trabalhista e da organização
sindical e a centralidade do papel dos sindicatos na promo-
ção dos direitos fundamentais dos trabalhadores e da “Agen-
da do Trabalho Decente”, isto é, a liberdade de associa-
ção, o direito e o exercício da negociação coletiva, a não
discriminação, a eliminação do trabalho forçado e da ex-
ploração do trabalho infantil, dentre outros temas;

• À política internacional da Força Sindical, a centrali-

dade e a defesa dos direitos fundamentais do trabalho numa
conjuntura marcada pela mundialização do capital, o pa-
pel do movimento sindical junto aos organismos internacio-
nais, os processos de integração regional e global, o desen-
volvimento de projetos de cooperação internacional e a soli-
dariedade dos trabalhadores.

II. Discutir as iniciativas orientadas ao fortalecimento
da Força Sindical e ao avanço da organização dos traba-
lhadores urbanos e rurais, inclusive dos aposentados, nos
marcos do movimento sindical democrático, de diálogo e
de lutas;

III. Discutir e aprovar a proposta de novo Estatuto da
Força Sindical;

IV. Eleger a Direção Nacional, a Executiva Nacional
e o Conselho Fiscal da Força Sindical e respectivos su-
plentes para um mandato de 4 anos.

Durante o Congresso haverá o Encontro Nacional de Mu-
lheres Sindicalistas da Força Sindical, e uma reunião prepa-
ratória da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador.

Mais informações podem ser obtidas nos tels. (11)
3348-9047 (11) 3348-9007 ou e-mail:

org6congresso@fsindical.org.br .

  EM JULHO OCORRE O 6º CONGRESSO NACIONAL
DA FORÇA SINDICAL
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No dia 30 de junho, no TRT em São Paulo,  foi rea-
lizada a audiência  do Tribunal Regional do Trabalho,
obedecendo o procedimento de busca de conciliação
da Convenção Coletiva, com a participação dos 262
sindicatos patronais sucitados. Para Armando Henri-
que, Presidente do SINTESP, o acordo deverá se es-
tender para os outros sindicatos: “Convém lembrar que,
embora já tivéssemos fechado a Convenção com 68
sindicatos patronais, incluindo a FIESP, com base no
aumento salarial de 5,83% e piso salarial de R$ 2015,
20, esta reunião de conciliação, assim, visa homologar
esses dados e a extensão para os demais  sindicatos.
O TRT de São Paulo tem julgado essa decisão sempre
favorável ao SINTESP.”

As novas adesões também foram lembradas pelo
Presidente: “o fato novo desse ano é que contamos
com a adesão de mais cinco Sindicatos patronais, como o
SINDHOSP” e continua: “seguindo dessa forma, haverá
uma  tendência de aumento gradual de apoio dos diversos

FOI REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

DA CONVENÇÃO COLETIVA 2009/2010

segmentos produtivos em relação a nossa convenção, atin-
gindo, até 80% da categoria dos Técnicos de Segurança
do Trabalho”, conclui Armando.
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MEIO AMBIENTE

CÂMARA MUNICIPAL APROVOU

POLÍTICA  MUNICIPAL DE

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, no dia 3

de junho de 2009, a Política Municipal de Mudanças Cli-

máticas. Considerada inédita, a medida coloca São Pau-

lo em patamar mais amplo de colaboração para comba-

ter o aquecimento global.

O documento estabelece como meta para 2012 a re-

dução de 30% das emissões de GEEs (gases de efeito

estufa) na cidade de São Paulo. Apesar de audaciosa, a

meta é possível de ser alcançada, pois São Paulo já tem

um bom exemplo por ter conseguido reduzir de 2005 até

hoje 20% suas emissões com o funcionamento das usi-

nas de biogás nos aterros São João e Bandeirantes. A

Inglaterra, a Alemanha, países que trabalham sério nes-

ta questão, prometem este desempenho para 2015 ou

2020.

A prática de São Paulo tem sido reconhecida interna-

cionalmente. Nesse momento a cidade faz parte da dire-

ção mundial do ICLEI (Governos Locais pela Sustenta-

bilidade) e da comissão executiva do Grupo C-40, grupo

de grandes cidades lideradas por Londres e Nova York,

articuladas para neutralização do aquecimento global.

A Política Municipal de Mudanças Climáticas é o re-

sultado de um ano e meio de trabalho que envolveu, além

de técnicos da SVMA - Secretaria Municipal do Verde e

Meio Ambiente, a colaboração de institutos nacionais e

internacionais, o ICLEI e a Fundação Getúlio Vargas -

FGV, profissionais especializados, membros da socieda-

de civil e todas as instâncias do Governo Municipal. O

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa deve-

rá ser refeito a cada cinco anos e os estudos necessári-

os para sua publicação deverão ser financiados por re-

cursos do FEMA - Fundo Especial de Meio Ambiente. 

Confira a síntese do Inventário de Emissões de Ga-

ses de Efeito Estufa da cidade de São Paulo:

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/

meio_ambiente/Sintesedoinventario.pdf

Dia 8 de junho foi marcado pela visita, ao Sintesp,

do vereador de Bariri, Edcarlos Pereira Santos, do PV.

Esse encontro foi organizado pelo diretor Valdizar Al-

buquerque e teve como premissa abastecer o vereador

de informações e das experiências do Sindicato nas

questões trabalhistas, assim como afirmou o vereador

em declaração ao Jornal Primeiro Passo: “estamos em

busca de como exercer a função da melhor forma pos-

sível. Então, como sou Técnico de Segurança, busco

dados e as experiências do Sindicato nas relações em

algumas cidades ou prefeituras, e, com isso, acumulo

as informações, para que eu possa levar para minha

cidade esse históricos, adequando o município da me-

lhor maneira possível”. Servir de exemplo foi outro ponto

citado por Edcarlos: “Se o município começa a fazer,

as empresas seguem o exemplo. Se o poder público ini-

cia um trabalho, normalmente as empresas começam a

acompanhar a administração pública nessas questões.”

Regionalmente, o vereador também trabalha nas

questões da igualdade social. Esse foi outro motivo para

sua visita a São Paulo, onde discutiu sobre a Saúde, e

doenças específicas dos Negros: “os negros possuem

algumas doenças, que exames feitos normalmente no

SUS, não detectam. Estou tentando levar para o muni-

cípio e para região, uma palestra para os médicos, jus-

tamente para que eles possam trabalhar com o negro

de uma forma diferenciada” e continua: “tem como

exemplo a anemia Falciforme que é especifica do ne-

gro, e não aparece nos exames comuns. E, as vezes,

um funcionário possui uma enfermidade, e um exame

comum não detecta, e o trabalhador é consentido como

preguiçoso”, conclui o vereador Edcarlos.

Para o diretor Albuquerque, o interesse de autorida-

des políticas com  questão de saúde e segurança do

trabalho, e a procura pelo Sintesp, reflete-se na experi-

ências bem sucedidas dos projetos de SESMT implan-

tados em alguns municípios. “com certeza será extre-

mamente positivo essa iniciativa para os trabalhadores

da região”, finaliza Albuquerque.

VEREADOR DE BARIRI

VISITA O SINTESP
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A nova metodologia do FAP – Fator Acidentário de

Prevenção, conforme Resolução 1.308/2009 foi aprova-

da no dia 27 de maio de 2009 pelo CNPS – Conselho

Nacional de Previdência Social e entra em vigor em ja-

neiro de 2010. As novas regras visam aperfeiçoar e po-

tencializar a apuração dos métodos para o cálculo do SAT

- Seguro Acidente do Trabalho e sinaliza que haverá

melhorias em relação a prevenção dos acidentes do tra-

balho nas empresas.

Armando Henrique, presidente do Sintesp, destacou

seu otimismo com esse novo cenário no meio ambiente

do trabalho no Brasil. “Há décadas que sou um dos de-

fensores de que o Seguro Acidente do Trabalho seja, tal-

vez, a maior e melhor ferramenta que temos para a pre-

venção de acidentes e que nunca foi utilizada adequada-

mente. A exemplo do que fazem as seguradoras de auto-

móveis, que utilizam o seguro como ferramenta de pre-

venção, com o bônus “Malus”, o SAT nunca foi utilizado

com esse objetivo no meio ambiente de trabalho, ou seja,

a empresa que investe na prevenção é tratada no mesmo

nível que a empresa que mata e mutila. E, agora, final-

mente, parece que o governo teve coragem de encarar

essa condição de frente, apesar de sabermos que não é

fácil, tanto que já foi adiada a sua implementação por

várias vezes e, certamente, vamos ter muita pressão na

sua implementação que começa em janeiro de 2010”,

informou Armando.

Essa consideração, segundo Armando, é porque sa-

bemos que um grande número de empresas vai aumen-

tar o valor da alíquota do seguro acidente do trabalho,

em função dos resultados dos últimos anos e, em contra-

partida, uma outra quantidade, até maior, vai reduzir a

alíquota em função dos bons resultados. “Acho justo que

isso aconteça, mas essas empresas que vão sofrer au-

mento na alíquota, certamente, irão fazer um grande lobby

pra desqualificar o processo do SAT ao máximo possí-

vel. Então, nós do Sintesp, bem como os especialistas, e,

especialmente, o movimento sindical, temos que ficar

atentos e fazermos os ajustes necessários e defender-

mos essa ferramenta de diminuição de acidente, pois, ou

fazemos isso, ou então vamos ficar eternamente usando

essa política injusta que temos até hoje em relação ao

SAT”, explicou.

Para Armando, esse tema será o grande assunto de

2010 e haverá muita discussão justamente porque esta-

NOVA METODOLOGIA DO FAP FAVORECE
A PREVENÇÃO DE ACIDENTES

mos saindo de uma nova realidade em termos de pre-

venção, uma vez que até agora as ações preventivas ti-

nham que ser quase que impostas para as empresas,

quando, na realidade, as empresas já deveriam ter per-

cebido que se não investirem em prevenção vão pagar

muito caro, muito mais do que fariam se investissem nes-

ta questão. “Essa nova realidade servirá também para

valorizar a profissão dos especialistas no setor de Segu-

rança e Saúde Ocupacional, que vivem com o pires na

mão pedindo emprego, pois certamente as empresas vão

buscar os bons profissionais para gerenciarem essa ques-

tão e obterem melhores resultados”, destacou Armando.

RELAÇÃO COM O NEXO

Armando aproveitou para fazer uma relação entre o

FAP e o Nexo Técnico Epidemiológico, o qual trata-se

de uma nova modalidade que a Previdência está usando

para que as empresas informem sobre os acidentes do

trabalho, uma vez que, segundo conta Armando, há indí-

cios de que mais de 50% de acidentes não são de conhe-

cimento da Previdência por sonegação de informações.

“Agora o Nexo também está atrelado ao FAP, e com

esse processo, que já vem sendo feito de dois anos pra

cá, o perito da previdência tem autonomia para caracte-

rizar a doença com o acidente do trabalho, relacionando

a doença com as atividades do trabalhador. Dessa for-

ma, independente de se emitir a CAT - Comunicação de

Acidente de Trabalho, ou não, se o trabalhador não for

atendido num estabelecimento de saúde que tenha vín-

culo com a Previdência, o acidente será caracterizado

independente da vontade da empresa”, diz.

Outro dado que chama a atenção, conforme Arman-

do, é que em 2007 a Previdência levantou uma informa-

ção de que dos cerca de 500 mil acidentes do trabalho co-

municados, 137 mil registros são através do Nexo, ou seja,

são situações que seriam sonegadas se não houvesse esse

mecanismo de registro. “Sendo assim, acreditamos que essa

nova metodologia vai dar um susto enorme em muitas em-

presas que tem a tradição de esconder e sonegar as infor-

mações. Porém, alertamos que esse sistema só vai funcio-

nar se houver controle social. E quem dá sustentação para

esse tipo de situação é o movimento sindical. Além disso,

todas as partes têm que entender que esse sistema é bom

para o trabalhador”, concluiu.
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Nos dias 23 e 24 e de junho, a ENSP
– Escola Nacional de Saúde Pública
Sérgio Arouca, representado pelo Cen-
tro de Estudos do Trabalhador e Eco-
logia Humana (Cesteh/ENSP), e as
seis maiores Centrais Sindicais do Bra-
sil - Força Sindical, UGT, CUT, CTB,
NOVA CENTRAL SINDICAL e
ASFOC-SN – realizaram o Seminário
do Observatório da Saúde do Trabalha-
dor. O evento ocorreu na própria ENSP,
em Manguinhos no Rio de Janeiro.

O SINTESP marcou presença e, se-
gundo o diretor Rogério de Jesus, a ex-
periência do Sindicato foi fundamental
para todo o processo do evento: “nós, do
SINTESP, juntamente com a delegação da Força Sindical,  tive-
mos uma participação importante no seminário, levando nossa
experiência profissional em relação a saúde do trabalhador”.

Outro ponto lembrado pelo diretor foi a facilidade que o

SINTESP possui em participar
de eventos em parceira: “nosso
conhecimento em ações em par-
ceria e a nossa participação nos
diversos espaços de discussão
técnicas e políticas, nos permi-
tiu oferecer uma contribuição
para que essa ferramenta de pro-
moção a saúde se efetive no
movimento sindical” e continua:
“com isso, poderemos mudar a
drástica realidade de mortes e
mutilação no trabalho”, conclui
Rogério.

O evento foi um importante
passo para a organização da

Rede Brasileira de Saúde do Trabalhador e Ambiente
(Rebrast) e teve como objetivo integrar instituições e traba-
lhadores para constituir uma rede ativa na busca de soluções
para saúde.

Arnaldo Gonçalves, Força Sindical; Rogério,
Sintesp; Vera, Força Sindical/RJ e Luizinho,

Metalúrgicos de São Paulo

SINTESP PARTICIPA DO SEMINÁRIO DO OBSERVATÓRIO

DA SAÚDE DO TRABALHADOR, NO RIO DE JANEIRO
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Foi realizado no dia 19 de junho de
2009, no auditório da Câmara Muni-
cipal de São Bernardo do Campo, o
V – Seminário sobre Segurança e
Saúde no Trabalho do ABCDMRP. O
Evento contou com a participação de
170 pessoas, dividas entre Técnicos
de Segurança do Trabalho, Enfermei-
ros do Trabalho, Engenheiros de Se-
gurança do Trabalho, Advogados, Pro-
fissionais de Meio ambiente, Psicólo-
gos, sindicalistas e estudantes. O con-
texto solidário não foi esquecido e
cada participante encaminhou para a

administração dois quilos de alimen-
tos não perecíveis, totalizando mais de
300 quilos de mantimentos, que foram
conduzidos para o “Lar Assistencial
Mão Pequena”, em Diadema.

Para José Oliveira Veras, vice pre-
sidente do SINTESP – ABCDMRP,
esse tipo de evento proporciona mais

Diretor Renê, na abertura do evento

Café, no saguão da Câmara

Momento da abertura do evento

SINTESP REALIZA SEMINÁRIO EM
SÃO BERNARDO DO CAMPO

De Paula ministrando sua palestra

conhecimento para os profissio-
nais de Segurança: “Faz com que
eles (os técnicos de Segurança)
possam absorver mais conheci-
mentos legais, para debater, enten-
der a legislação, e assim pode-se
aplicar esse aprendizado no am-
biente de trabalho de uma forma
mais efetiva”, e continua: “o gran-
de objetivo desse encontro é tra-
zer a informação e o Interface da
legislação trabalhista”, conclui
Veras .  Ent re tan to ,  para  Luiz
Carlos Crispim, diretor regional e

um dos organizadores, o Semi-
nário teve grande força política.
“Nossa grande bandeira hoje, no
momento, são a implantação e a
concretização do nosso conselho
de classe, e a realização desse
evento no auditório da Câmara, é
extremamente importante para
esse intuito”, destacou. Além dis-
so, para Crispim, a atuação na prá-
tica ajuda no combate de aciden-
tes. “Nós podemos, com a nossa
atuação efetiva, reduzir esse nú-
mero de acidentes aqui na re-
gião. O SINTESP é o grande

marco que faz esse trabalho no
ABC e o seminário demonstra
esse resultado positivo, com um
excelente público. Com isso, po-
demos ajudar muito o Governo, o
INSS e todos que estão envolvi-
dos nesse processo de preven-
ção”, finaliza o diretor.

COMPOSIÇÃO DA
MESA DE ABERTURA

A mesa de abertura contou
com grandes nomes dos meios sin-
dical e político, tais como: José
Oliveira Veras, vice presidente
Regional do Sintesp; José Ferrei-
ra, líder do PT na Câmara de São
Bernardo do Campo, que parabe-
nizou a todos pelas conquistas da
categoria; Delfonso Pereira Dias,

presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores em Condomínio, que agradeceu
a presença de todos; José Roberto
Melo, superintendente Regional do
Trabalho, que destacou, na sua decla-
ração de abertura, os três principais
pontos dos Técnicos de Segurança: “o
técnico tem que saber o que é traba-
lhar em segurança, e ser técnico é ter
ética competência e dignidade”, ob-
servou .  Par t ic iparam também
Francinaldo Tavares, presidente do

PP de Diadema, o qual afirmou que
preservar vidas é fundamental para o
Ser humano; Laércio Fernandes, vice
presidente do SINTESP, que enalte-
ceu o comprometimento do Sindicato:
“Temos um compromisso com mais de
40 mil técnicos de Segurança em todo
o estado”, salientou. E o vereador e
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Fernandes, do Sintesp, homenageando
Gilberto França

Momento das homenagens
ao vereador Gilberto França

O ator Jordani em sua apresentação

Técnico de Segurança Gilberto Fran-
ça, do PMDB, que foi homenageado
com uma placa, por Serviços Presta-
dos a categoria. Ele comentou sobre
a prevenção: “vamos fazer preven-
ção, e assim, daremos aos nossos ir-
mãos a oportunidade de voltar para
casa com o pão de cada dia, e não
com os dedos cortados por um aci-
dente”, alertou.

AS PALESTRAS

A primeira palestra do dia foi apre-
sentada por Wagner Francisco de
Paula, Técnico de Segurança, Técni-
co em Meio ambiente e diretor do
SINTESP, com o tema “Como vincu-
lar a Segurança do Trabalho com o
Meio Ambiente, na elaboração do

PPRA”. Sobre a palestra, De Paula
afirma: “é Baseada na NR 9, por meio
da qual comentamos sobre a questão
do conhecimento, na área de meio
ambiente”, e continua: “o profissional,
às vezes, não tem informação da le-
gislação, e não atenta para isso, mas
a atribuição do Técnico de Seguran-
ça está vinculada ao meio ambiente,
e vai desde a legislação de imputa-
ção de Técnico de Segurança, bem
como o próprio CBO (código brasi-
leiro de ocupação), que informa que
as atribuições ambientais são de com-
petência do profissional. E quando se
fala nesse assunto, o técnico se limi-
ta a enxergar o ambiente de trabalho,
e esquece que o Meio Ambiente está
relacionado a um contexto bem mai-
or”, conclui o diretor.

A segunda palestra foi minis-
trada por Rene Cavalcanti, Téc-
nico de Segurança, Psicólogo e
Diretor do SINTESP, e abordou o
tema “Postura do técnico de Se-
gurança nas Relações do Traba-
lho”. Sobre o tema, Cavalcanti
afirma que e postura do técnico
tem que mudar: “acho que até
hoje, o profissional se forma para
ser eminentemente Técnico,  e
para atuar com vistas ao que faz
o trabalhador, para cobrar o tra-
balhador”, e continua: “o técnico
tem que exigir que a empresa faça
a parte dela, e questionar a si mesmo
de como deve atuar junto a empresa
e os trabalhadores. O técnico tem co-
nhecimento de campo e pode negoci-
ar de todos os lados. Existem vários

aspectos abordados, e um deles é
que o Técnico de Segurança é um
educador e tem que educar a to-
dos, não só os trabalhadores, mas
também o empregador”, recomen-
da.

A terceira palestra do dia foi
apresentada Por José Oliveira
Veras, Técnico de Segurança do
trabalho e Vice presidente regio-
nal do SINTESP  - ABCDMRP,
com o Tema “NETP – Nexo Téc-
nico Epidemiológico e SAT – Se-
guro Acidente do Trabalho”. E
sobre esses temas, Veras afirmou:

“nesse aspecto, a Previdência Social
terá o controle dos acidentes de tra-
balho, mesmo nos casos nos quais,
hoje, não são apontados como aciden-
tes, e com isso poderá ser notificado
através da CAT”. Sobre o emprega-
dor, o Vice Presidente regional
comenta: “esse Aspecto passa a
tomar a forma de cobrança di-
ferenciada, na qual o emprega-
dor deve assumir mais respon-
sabilidade pelos acidentes, inclu-
sive indenizar pessoas quando
esses problemas ocorrerem, e o
INSS irá pagar seus direitos tra-
balhistas, entretanto, passará a
cobrar isso das empresas de
uma forma jurídica. Esse fato
pode trazer uma grande mudan-
ça na área”, salienta.

A última palestra foi realizada por
Augusto Miguel Jordani, Técnico de
Segurança do Trabalho e Ator, e a
união de informação com encenações
teatrais ilustraram o tema: “De quem
é a culpa do acidente: Empresa, Ge-
rência, Chefia, Sesmt, Cipa ou será
que é do Executante?”. E sobre o
conteúdo, Jordani comentou: “o foco
principal da palestra é mostrar para
as pessoas as responsabilidades so-
bre seus comandados, observando
sempre a segurança dos mesmos.”. A
mistura com o teatro não foi esqueci-
da: “essa palestra foge do conceito tra-
dicional, na qual eu misturo a infor-
mação com o Teatro, interagindo com
o público, divertindo e passando a
mensagem necessária”, explica o es-
pecialista.

Participaram também do evento
pelo SINTESP: Celeste Santos, José
Fer re i ra  Nasc imento ,  Hei tor
Domingues, Rodrigo Cezzaretti e Se-
bastião Ferreira.
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SEÇÃO TÉCNICA/INFORMATIVA

Visitantes dos sites do SINTESP e do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de SP, têm perguntado sobre a existência de algum
tipo de incentivo ou proposta de financiamento por parte do
governo às empresas, para aquisição de máquinas mais segu-
ras, em substituição das prensas mecânicas excêntricas de
engate por chaveta ou outras máquinas perigosas. O que sabe-
mos, é que esta é uma “briga” que se arrasta há muito tempo.

Segundo o patronato, não existe qualquer linha de financia-
mento com incentivos específicos e subdisiados com esta tôni-
ca. Existem sim, os financiamentos através de instituições fi-
nanceiras credenciadas, destinados à produção e comerciali-
zação de máquinas e equipamentos novos, e de fabricação
nacional, credenciados no BNDES. Contudo como estas linhas
de crédito atendem somente as máquinas de fabricação nacio-
nal, segundo fontes do próprio patronato, as aquisições de má-
quinas oriundas de países como a China, por exemplo, acabam
sendo bem mais interessantes sob o ponto de vista financeiro.
Comentam, entretanto, alguns profissionais do ramo, que mui-

AÇÕES VISANDO A PROTEÇÃO DE MÁQUINAS
tas indústrias que adquiriram bens desta forma, terminaram por
sofrer sérios prejuízos, com a questão da qualidade questionada,
ou da falta de componentes de segurança adequados ou inexis-
tentes.

Neste sentido, está em andamento estudo solicitado pelo MTE
junto ao Inmetro, com a participação do componentes da socie-
dade, inclusive o patronato interessado e representação de tra-
balhadores, para a certificação de máquinas novas pelo
INMETRO. Este processo já está bastante adiantado e deverá
ser definido em breve. As certificação serão condicionadas aos
tipos de máquinas (somente novas) e se iniciarão com as pren-
sas. Já para as máquinas usadas (o que é a maioria)  restará a
Convenção de prensas e similares, para o estado de São Paulo
e a futura NR 12 que deverá ser totalmente modernizada e abran-
gente.

Quanto às prensas excêntricas, não podem ser cedidas, ven-
didas ou compradas, sem as devidas proteções. Na verdade,
não deveriam sequer, serem fabricadas.

O Sintesp exerceu papel preponderante em mais uma vitó-
ria em prol do trabalhador. Em 12 de maio de 2009, o ex-dire-
tor do Sintesp, José Claudionor Amálio dos Santos, foi reinte-
grado à empresa de alimentação Sodexho do Brasil Comercial
Ltda., na cidade de Cubatão.

José Claudionor atuou como diretor de gestão do Sintesp
de março de 1995 a março de 1999, com estabilidade até mar-
ço 2000, ou seja, 01 ano após o término do mandato. A empre-
sa o dispensou em 1996 alegando justa causa e propôs, peran-
te a Justiça do Trabalho, um Inquérito Judicial para Apuração
de Falta Grave, o que nesse caso é cabível em razão da sua
condição como dirigente sindical. Segundo conta Dr. Sérgio
Luiz Borges, advogado do Sintesp, “acompanhamos esse pro-
cesso e foi julgado improcedente pelas faltas de provas por
parte da empresa”. À seguir, em 1997, Dr. Sérgio explica que
foi proposto uma reclamação trabalhista contra a empresa.
“Esta ação tramitou perante a 1a. Vara do Trabalho de Cuba-
tão, na qual fomos vitoriosos e tivemos que esperar todos os
trâmites processuais, resultando em 12 de maio de 2009 que o
Sr. José Claudionor fosse reintegrado através de ordem judici-
al. O processo continua em andamento na fase de execução,
ou seja, discutindo os valores a serem pagos pela empresa ao
empregado, o que ainda não está definido”, esclarece Dr. Sér-
gio.

Lamentavelmente, Dr. Sérgio informa que o dispensaram
na data de 01 de junho de 2009, o que dá margem para pensar
na possibilidade de que ainda houve a perseguição por ele ter
sido dirigente sindical. “Refletimos sobre isso, já que o caso
dele é de um ex dirigente, uma vez que ele não participa mais
dos quadros da diretoria, ou será que a sua dispensa ocorreu
por ainda ter processo em andamento contra a empresa? De
qualquer forma, lamentamos tal situação”, declara Dr. Sérgio.

Segundo o advogado, o Sintesp teve um papel considerável,
uma vez que seu Departamento Jurídico fez todo o acompa-

DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SINTESP AJUDA
PROFISSIONAL A SER REINTEGRADO AO TRABALHO

nhamento que era devido, e qual ainda está sendo feito até a
presente data. Não houve necessidade de acordo e a situação
ocorreu de forma natural através do andamento do processo.

Para o Sintesp, Dr. Sérgio ressalta que essa reintegração
representa que os direitos aos seus dirigentes quando dispen-
sados continuam em plena vigência. Porém, ele frisa que cada
caso é um caso, tanto que existem outros fatos como esse em
andamento sob os cuidados do Jurídico do Sintesp, alguns que
até já terminaram com êxito e outros sem, justamente porque
cada um tem suas particularidades.

Para o trabalhador alcançar resultados positivos Dr. Sérgio
orienta que ele deve consultar um advogado para analisar o
seu caso, ressaltando que o mesmo poderá ter êxito ou não.
Contudo, de acordo com Dr. Sérgio, é de extrema importância
o suporte jurídico para auxiliar o trabalhador nesses casos, pois
com o tempo ele vai adquirindo mais experiência a fim de es-
clarecer melhor o trabalhador. “É importante também que o
profissional esteja sempre atualizado e acompanhando as ju-
risprudências dos nossos tribunais”, conclui.

INFORMAÇÕES JURÍDICAS

AÇÕES DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

O Sintesp entrou com a ação de recolhimento da Contribui-
ção Sindical junto ao Tribunal Regional do Trabalho contra
empresas que não recolhem a contribuição, tendo sucesso nos
julgamentos, assim as empresas Cia. Brasileira de Distribui-
ção, Processo nº. 05311-2006-082-02-009, Givaudan do Brasil,
Processo nº. 00002-2009-045-02-00-5 e Teleperformance CRM
S/A, Processo nº. 00003.2009.054.02-0-0, tiveram que efetuar
o pagamento do recolhimento da contribuição sindical em fa-
vor do Sintesp.

Para ter acesso aos julgamento bastar entra no site do Tri-
bunal Regional do Trabalho  www.trt02.gov.br.
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No dia 29 de maio de 2009, foi realizado
o primeiro Seminário sobre acidentes do tra-
balho no setor de transporte público de São
Paulo, promovido pela Ataalpi Ekilibrio, en-
tidade sem fins lucrativos. O evento contou
com o apoio da Câmara Municipal de São
Paulo, que cedeu o espaço para a sua reali-
zação e, aproximadamente, 120 pessoas
prestigiaram a iniciativa, que contou também
com as presenças de vários servidores da
Câmara Municipal de São Paulo.

Dentre os palestrantes convidados, parti-
ciparam os diretores do Sintesp, Luiz Carlos Crispim Sil-
va e René Cavalcanti; além da Dra. Agenilda Gomes, psi-
cóloga do trabalho e também presidente da Attalpi
Ekilibrio; Dr. João Aquino, médico do trabalho da Câma-
ra Municipal de São Paulo; e João Batista de Souza, Téc-
nico de Segurança do Trabalho.

O diretor do Sintesp Região ABCDRM, Luiz Crispim,
em sua palestra, fez uma abordagem o papel do profissi-
onal da segurança do trabalho neste tipo de atividade, fo-
cando a questão do stress no transporte, como sendo umas
das causas principais enfrentadas e, também, dos afasta-
mentos, como doenças relacionadas ao trabalho, enfati-

SINTESP PARTICIPOU DO SEMINÁRIO SOBRE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO

NO SETOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
zando que só com a gestão integrada pode-
remos combater estes sintomas, que por
muitas vezes não são detectados.

Além disso, Crispim enfatizou que tam-
bém existem outros problemas enfrentados
pela categoria, como é o caso da depen-
dência química, envolvendo o uso de dro-
gas como álcool, cigarro entre outras dro-
gas ilícitas. “Por isso, nós, profissionais,
temos que ter muita flexibilidade para con-
viver e combater estes problemas”, decla-
rou ele.

Já o Dr. João Aquino, da Câmara Municipal de São
Paulo, elogiou a importância do trabalho que o técnico de
segurança desempenha neste aspecto da prevenção e tam-
bém a importância do trabalho que o Sindicato dos Técni-
cos de Segurança do Trabalho, enfatizando que as políti-
cas de saúde e segurança só obterão êxito se bem articu-
ladas com os demais órgãos e de forma conjunta.

A Dra. Agenilda Gomes, por sua vez, ao final do even-
to, agradeceu a participação de todos, especialmente, da
Câmara Municipal pela doação do espaço e pela brilhan-
te apresentação do Dr. João Aquino, como especialista
no assunto.

EM JULHO DE 2009, O SESMT COMPLETA 37 ANOS

Como é habitual em todos os anos, o Sintesp reune em um evento em São Paulo, prevencio-

nistas ligados ao SESMT, para lembrar o aniversário deste Serviço Especializado. Para come-

morar os 37 anos em 2009, a Fundacentro foi o local escolhido, onde haverá café da manhã,

seguido de palestras e homenagens em seu auditório. O evento ocorre dia 27 de Julho, a partir

das 8:30 horas.

Mais informações e inscrições, acesse o site www.sintesp.org.br

O diretor do Sintesp,
Crispim, no momento

 da palestra
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O Sindicato dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo reali-
zou, no dia 20 de junho de 2009, no anfiteatro da Escola Senai
Theobaldo de Nigris, o I Encontro de Saúde e Segurança do
Trabalho do Setor Gráfico, o qual contou com as parcerias do
Sintesp, do o STIG de Sorocaba e a UNI Global.

O presidente do STIG-SP, Marcio Vasconcelos, destacou
na ocasião, que falta informação sobre o assunto tanto para
os empregadores, como para os empregados. “Vamos centrar
fogo no debate, esgotar todos os recursos e fazermos os en-
caminhamentos necessários. Hoje, estamos quebrando para-
digmas”, disse.

Armando Henrique, presidente do Sintesp, enfatizou que o
maior interessado pelo tema saúde e segurança no trabalho é o
trabalhador, e para avançarmos, o problema não é o financeiro.
“Tem R$ 3 bilhões alçados para a prevenção da saúde e segu-
rança no trabalho e nem 10% chegam ao chão de fábrica; 90%
desse valor se perdem nos gabinetes e deixam de investidos por
falta de projetos”, explicou.

Estavam presentes no encontro o médico do trabalho, dr.
Chu Kan Kou, o diretor regional da UNI Global, Marvin
Largaespada, os representantes da Força Nacional, Arnaldo
Gonçalves e do Centro de Referência da Saúde do Trabalha-
dor da Sé, Jorge de Freitas Vaz.

José Antonio da Silva, diretor do Sintesp, abriu o ciclo de
palestras com o tema: Papel da CIPA e do Cipeiro. Silva
explicou que de acordo com a Justiça do Trabalho, 3,6 mi-
lhões de processos são abertos contra empresas do Estado
de SP, por acidentes de trabalho. “Melhor é fazer a preven-
ção; o funcionário é o maior empreendimento”, destacou.

Cícero Firmino da Silva, presidente do STIG de Taubaté
discorreu sobre Especificida-
des e Dificuldades. Ele ressal-
tou que as Convenções Cole-
tivas de Trabalho devem ter
cláusulas referentes às ques-
tões de saúde e segurança do
trabalhador. “Observa-se que
os dirigentes dão sempre im-
portância maior às cláusulas
econômicas”. Firmino denun-
ciou que no setor gráfico, as
empresas com mais de 20 em-
pregados devem ter CIPA e a
maioria não tem. “Mas, a cul-
pa é também dos Sindicatos,
que não fazem a fiscalização
necessária e também não ori-
entam”, declarou.

Para Firmino, o trabalho a
ser desenvolvido na área de
saúde e segurança é vasto,
complexo e envolve vários
segmentos. “O trabalhador
deve sair da empresa da mes-
ma forma que entrou. Temos
que criarmos mecanismos

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO FOI TEMA DE
ENCONTRO NO SINDICATO DOS GRÁFICOS DE SÃO PAULO

para que  o seu bem estar físico e mental não seja abalado”,
complementa.

João Donizete Scaboli, secretário estadual da Saúde da
Força Sindical, falou do Papel do Sindicato na Saúde do Tra-
balhador. Ele ressaltou que o trabalhador tem sua capacida-
de laboral reduzida no ambiente de trabalho por falta de ges-
tão e gerenciamento. “Temos normas regulamentadoras, te-
mos legislação para serem cumpridas; não é justo o que vem
acontecendo no mercado”, desabafou.

Scaboli disse que os Sindicatos devem priorizar a saúde
do trabalhador e deu exemplos do que já vem sendo feito na
Fequifar - Federação dos Químicos e Farmacêuticos.

Sobre a Saúde do Trabalhador no Setor Gráfico, falou o
diretor do STIG de Bauru, Eurípides Franco Bueno. De acor-
do com Bueno, os trabalhadores gráficos sofrem com a LER -
lesão por esforços repetitivos e DORT - doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho. “O INSS tem afron-
tado esses trabalhadores e o Sindicato deve estender a mão. A
forma como os médicos estão tratando essas doenças, daqui a
pouco, LER E DORT vão se tornar reversível”, contou.

O último palestrante foi Rene Alves Cavalcanti, diretor do
Sintesp, que abordou sobre o tema: O Papel do Técnico de Se-
gurança. Rene especificou as obrigações dos técnicos, deta-
lhando a cada uma. Participaram também dos trabalhos e deba-
tes, os Diretores do Sintesp: Laércio Fernandes, De Paula,
Marcos, Eduardo, Sebastião Ferreira e Luiz Crispim.

Outro ponto forte da programação foi o debate com o públi-
co nas finalizações de cada apresentação.

Segundo os organizadores, um documento será elaborado so-
bre o encontro e transformado em cartilha.

Momentos do Debate
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O Sintesc – Sindicato dos Téc-
nicos de Segurança do Trabalho do
Estado de Santa Catarina - realizou
no dia 19 de junho de 2009, o 3º Se-
minário sobre Saúde e Segurança
dos Trabalhadores, em Chapecó,
SC. O evento obteve participação
de, aproximadamente, 100 pessoas,
predominantemente dirigentes sin-
dicais e técnicos de segurança e
contou com o apoio de Órgão Regi-
onais, Estaduais e Nacionais, des-
tacando-se a Fenatest - Federação
Nacional dos Técnicos em Seguran-
ça no Trabalho, Central Sindical –
UGT, União Geral dos Trabalhadores,
Nacional e Estadual, Ministério Públi-
co do Trabalho, Regional Chapecó,
Gerência Regional do Ministério do
Trabalho, Siticom - Sindicatos dos Tra-
balhadores da Construção Civil, Sin-
dicato dos Técnicos de Segurança no
Trabalho dos Estados de Santa Cata-
rina, São Paulo, e Paraná – Sintesc,
Sintesp e Sintespar, bem como, vári-
as outras Entidades representativas
como a ASSEG, Associação de TST
da Região Oeste de Santa Catarina.

O evento promoveu debates e palestras voltadas para
a discussão de melhorias nas condições ambientais de tra-
balho, bem como a participação eficaz dos Profissionais

SINTESC REALIZA O 3º SEMINÁRIO SOBRE
SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES

do SESMT na prevenção de aciden-
tes e doenças relacionadas ao tra-
balho. O presidente do Sintesp, Ar-
mando Henrique, ressaltou a práti-
ca do Sindicato em ajudar seus co-
irmãos. “Temos uma relação muito
boa com nossos colegas de Santa
Catarina, e, temos como prática, aju-
dar os sindicatos co-irmãos de ou-
tros estados para que possamos de-
senvolver uma boa estrutura em to-
dos eles. Não adianta ter um sindi-
cato forte em um Estado e em ou-
tro enfrentar dificuldades para de-
senvolver as ações”, declarou

A presença de dirigentes foi ou-
tro ponto lembrado pelo presidente:
“o fato relevante que senti nessa
ocasião, foi a presença significati-
va dos dirigentes sindicais, da UGT,
apoiando de forma comprometida
todo o desenvolvimento do evento”,
e continua: “o resultado que obser-
vamos é que o Estado está bastante
envolvido nas ações em que visam
difundir esse interesse entre os tra-
balhadores e sindicalistas da região

com relação a Saúde e Segurança do Trabalho, contando,
inclusive, com o apoio das instituições locais, como o Mi-
nistério Público do Trabalho, através das suas delegacias
regionais”, conclui Armando.

O 14º Encontro Estadual dos Técnicos de Segurança do Tra-
balho do RS, organizado e realizado pelo Sinditest – Sindicato
dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Sul e
pela Fenatest – Federação Nacional dos Técnicos de Seguran-
ça do Trabalho, promovido no Centro de Eventos da PUC, em
Porto Alegre, RS, no dia 19 de junho de 2009, ressaltou o cená-
rio atual e as perspectivas da Segurança e Saúde do Trabalho
no país para fazer da informação, meio para a proteção.

A iniciativa, que é parte integrante dos eventos paralelos da
Prevensul´2009, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de junho,
teve como objetivo promover a integração de alunos, escolas,
sindicato e profissionais, bem como informar sobre o cenário
atual e perspectivas da saúde e segurança do trabalho no país;
fazer da informação, meio para a promoção da saúde e segu-
rança do trabalhador.

Carlos Nascimento, presidente do Sinditest-RS, falou sobre

TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO RS
REALIZAM ENCONTRO ESTADUAL

o tema central do encontro: o cenário atual da SST no país.
“Tem alguns querendo desmontar este cenário de SST e estão
fazendo aos poucos. Mas, nós, que estamos aqui reunidos va-
mos reconstruir isso”, declarou.

José Augusto da Silva Filho, representante da Fenatest e
secretário-geral do CNTC ressaltou a luta pela criação do Con-
selho Federal da categoria de Técnicos de Segurança do Traba-
lho e que esse passo aguarda apenas a decisão do Governo
Federal, por meio do presidente Lula. “Atendemos todos os re-
quisitos técnicos em relação ao Conselho e sobre esse prisma o
projeto está perfeito. Mas é preciso que os técnicos de seguran-
ça em todo o país se articulem nessa luta também”, destacou.

 O Sinditest - RS foi encerrado com o “Show do Conheci-
mento em Saúde e Segurança do Trabalho”, uma disputa des-
contraída entre escolas formadoras de TST no Estado, com alu-
nos respondendo perguntas sobre SST.

Vista parcial do auditório

Abertura do evento
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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

Pela terceira vez, o Sintesp estará partici-

pando como co-promotor da Feira Expo-Pro-

teção, que ocorrerá de 26 a 28 de Agosto de

2009, no Pavilhão Azul do Expo Center Nor-

te ,  na c idade de São Paulo

(www.expoprotecao.com.br). Paralelamente

à Feira, o Sintesp programou seis eventos

durante os três dias do evento, sendo um

Encontro com os Grupos de Segurança do

Estado de São Paulo; um Encontro de Cipei-

ros de outros Sindicatos de Trabalhadores

e, no último dia, será realizado o ENETEST

– Encontro Estadual dos Técnicos de Segu-

rança do Trabalho.

O Estande do Sintesp também contará

com as presenças de seus diretores, funci-

SINTESP NA EXPO-PROTEÇÃO 2009

onários, entre outros colaboradores, para

recepcionar todos os Técnicos de Seguran-

ça e outros Profissionais Prevencionistas. Na

oportunidade, os técnicos e estudantes terão

oportunidade de conhecer melhor as ativida-

des da Entidade e associar-se no próprio lo-

cal .  Neste per íodo a Campanha de

Sindicalização continuará a acontecer dentro

do Estande, onde haverá sorteios de prêmi-

os para todos os associados no dia 28, du-

rante o Encontro Estadual.

Para mais informações entrar em contato

com o Departamento de Eventos do

Sintesp: Tel. 3362-1104 Ramal 38 -

eventos@sintesp.org.br .
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Representantes das maiores cen-
trais sindicais do país, juntamente com
o Diesat - Departamento Intersindical
e Saúde do Trabalhador, estão partici-
pando de um estudo que está sendo
realizado para a apresentação de pro-
posta de alteração/modernização do
Regulamento Previdenciário, em nome
do movimento sindical, unificado por
todas as centrais. A última reunião, que
reuniu mais de 40 pessoas, aconteceu
no dia 24 de junho, no Sindicato dos
Metroviários de São Paulo.

O Sintesp também esteve presente. “O Sintesp tem pleno
interesse em participar deste trabalho, pois os representantes
sindicais têm um forte interesse em apresentar propostas de
melhoria para os segurados previdenciários - trabalhadores, mas
que necessitam de apoio técnico para poder interpretar correta-
mente os conceitos técnicos prevencionistas envolvidos no tex-
to legal. É aí que entra nossa intervenção, dando o suporte ne-
cessário, bem como transmitindo a experiência vivenciada no

SINTESP PARTICIPOU DEBATE SOBRE O
 REGULAMENTO PREVIDENCIÁRIO

`chão de fábrica´, com relação à
aplicabilidade da lei de benefícios”, in-
formou Jorge Gimenez Berruezo, dire-
tor do Sintesp.

Segundo ele, não podemos esquecer
o principal interesse desse esforço, que
é garantir melhorias nas condições de
trabalho que afetam nossa população,
através de medidas de controle e pro-
teção advindas da legislação e sua efi-
caz fiscalização no cumprimento, além
de amparar socialmente o trabalhador
com benefícios justos.

 Dr. Jorge teve a oportunidade de compor a mesa, na condi-
ção de representante da Força Sindical e do Sintesp. “No mo-
mento em que um diretor do Sintesp representa a Força Sindi-
cal, ele está representando todos os sindicatos filiados à central.
É uma grande responsabilidade a que foi confiada ao nosso
sindicato. Não podemos fracassar. Devemos dar uma resposta
eficaz, que atenda à expectativa da confiança que nos foi depo-
sitada”, ressaltou ele.
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CURSOS NA SEDE

20 e 24/07 - Curso Introdução à Gestão Ambiental - Sócio em
dia R$ 150,00 – Demais R$ 300,00- Público Alvo: Técnico de Segu-
rança e demais interessados – Carga horária 15h – das 19h às 22h

13 a 17/07 - Curso Trabalho em Altura - Sócio em dia R$ 150,00
– Demais R$ 300,00 - Público Alvo: Técnico de Segurança e de-
mais interessados – Carga horária 15h –  das 19h às 22h

02 a 06/08/09 - Curso PCMAT - Sócio em dia R$ 150,00 – Demais
R$ 300,00- Público Alvo: Técnico de Segurança e demais interes-
sados – Carga horária 15h – das 19h às 22h

09 a 14/08/09 - Curso de CIPA para Técnico de Segurança do
Trabalho recém formados - Sócio em dia R$ 150,00 – Demais R$
300,00 - Público Alvo: Técnico de Segurança e demais interessados
– Carga horária 15h – das 19h às 22h

15 e 22/08/09 - Curso de Instrutor de Empilhadeira  - Sócio em
dia R$ 200,00 – Demais R$ 400,00 - Público Alvo: Técnico de Segu-
rança e  demais interessados – Carga horária 21h – das 9h às 17h

22 e 30/08/09 - Curso de Técnicas de Instrumentos de Medi-
ções de Agentes Ambientais - Sócio em dia R$ 200,00 – Demais
R$ 400,00 - Público Alvo: Técnico de Segurança e demais interes-
sados – Carga horária 15h – das 9h às 17h

Cursos sujeitos a alterações. Informações e Inscrição:
treinamento@sintesp.org.br - Fone: 11-3362-1104 R. 38

EVENTOS NA SEDE
06/09 - Palestra Técnica
03/09 - Palestra Técnica

EVENTOS EM PARCERIAS
27/07 - Dia do SESMT - São Paulo
26 a  28/08 - Eventos e Estande do Sintesp na Feira Expo Proteção 2009

EVENTOS NAS REGIONAIS
28/08 - Encontro Sobre SST - Piracicaba
11/09 - Seminário Sobre SST - Santos

Eventos sujeitos a alterações. Informações e Inscrição:
eventos@sintesp.org.br - Fone: 11-3362-1104 R. 38
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O Sintesp fecha convênio para os associados, com a
CLÍNICA DE PSICÓLOGOS ASSOCIADOS, na Rua Dr.
Paulo Vieira nº 363 – Sumaré, a três quadras do metrô
Vila Madalena.
Primeira consulta de avaliação gratuita e as demais com
desconto especial de 40% para os associados em dia e
seus dependentes.

• Atendimentos na área clínica em consultório par-
ticular, hospitais, escolas, empresas e residên-
cias.

• Atendimento à crianças, adolescentes, adultos e
idosos

• Orientação e atendimento a casais, pais e famíli-
as.

• Atendimento Psicológico às pessoas com defici-
ência física ou mental

• Atendimento a Pacientes com depressão,
síndrome do pânico, transtornos alimentares
(Bulimia e Anorexia).

• Problemas de aprendizagem escolar

• Atendimento a usuários de drogas (álcool, cigar-
ros etc) com apoio familiar

SINTESP FECHA NOVO CONVÊNIO
• Palestras para SIPATS: (Tabagismo, Prevenção

no uso Álcool e Drogas, DST/AIDS etc).

Psicoterapia Infantil: Atendimento individual voltado ao
público infantil. As crianças possuem uma forma dife-
rente de expressar seus sentimentos os quais, muitas
vezes, não são compreendidos e entendidos pelo mundo
externo (família, escola, amigos e sociedade em geral).

Psicoterapia Individual: Auxilia o indivíduo a compre-
ender suas dificuldades psicológicas e emocionais, as
razões das mesmas e como empreender as mudan-
ças necessárias para melhorar sua qualidade de vida.

Psicoterapia de Casal ou Família: Atendimento para
análise dos conflitos emergentes do casal ou família
favorecendo seu ajustamento possibilitando, desta for-
ma, que os mesmos compreendam os conflitos e mais
do que isso aprendam a lidar com futuras dificuldades.

Acompanhamento Terapêutico e Acompanhamento
psicoterapêutico em domicílio ou no hospital, em de-
corrência da condição física ou mental do paciente.

Agende uma consulta gratuita, através do Tel: 9339-
7237 ou 3209-7782
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